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Uchwała  nr VIII/128  z dnia  30 sierpnia   2017  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 30.08.2017 roku 

 

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

I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 30.08.2017 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 VIII/129  z dnia  30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu 

Kobiet na sezon 2017/2018 i następne 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu  Kobiet na sezon 
2017/2018 i następne w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO EKSTRALIGI   FUTSALU 

KOBIET NA SEZON 2017/2018 I NASTĘPNE 

Art. 1 

1. W rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet biorą udział drużyny (max. 12 zespołów), które zgłosiły 

się do rozgrywek w sezonie 2017/2018 i następnych.  

2. Do rozgrywek Ekstraligi Futsalu Kobiet, zostaną dopuszczone kluby, które są członkami 

macierzystego związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Komisji ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN o warunkach uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet na sezon 

2017/2018 i następne.  

3. Od sezonu 2017/2018 rozgrywki będą prowadzone zgodnie z poniższymi zasadami: 

1) Pierwsza faza rozgrywek (mistrzowska) prowadzona w 2 grupach (I i II) liczących do 6 

drużyn: 

a) Drużyny które zajmą miejsca 1-4 w poszczególnych grupach uzyskają awans do fazy 
pucharowej rozgrywek 
b) Drużyny które zajęły 5 miejsca w swojej grupie grają baraż (mecz i rewanż) z  
drużynami które zajęły 2 miejsca we właściwej terytorialnie grupie I ligi futsalu kobiet 
c) Drużyny które zajęły 6 miejsca w swojej grupie spadają do właściwej terytorialnie grupy I 
ligi futsalu kobiet 

 
2) Druga faza (pucharowa) rozgrywek:  

a)Dwumecze o awans  do rozgrywek Final Four zostaną rozegrane między 
zespołami: 

1.Para 1 - Gr.II_4 – Gr.I_1. 
2.Para 2 - Gr.II_3 – Gr.I_2. 
3.Para 3 - Gr.I_3 – Gr.II_2. 



4.Para 4 - Gr.I_4 – Gr.II_1. 
Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rozgrywek Final Four. 

 
3) Trzecia faza (1/2 Finału i Finał) – turniej z udziałem 4 drużyn – zwycięzców meczów w 
parach 1-4 rozgrywany systemem:   

a)Zwycięzca pary 1 – Zwycięzca pary 3 (1 mecz) 
b)Zwycięzca pary 2 – Zwycięzca pary 4 (1 mecz) 
c)Zwycięzcy meczów uzyskują awans do finału (1 mecz) . 
d)Przegrani w meczach rozgrywają mecz o 3 miejsce (1 mecz). 

 

4. Organizatorem turnieju Final Four będzie jeden z jego uczestników lub inny podmiot, wskazany 

przez Komisję  Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, po rozpatrzeniu wniosków klubów zainteresowanych 

jego organizacją. 

Art. 2 

1.Kluby, uczestniczące w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet zobowiązane są rozegrać mecze 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w zawodach 

najsilniejszy skład.  

2.Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz 

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

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

meczów Ekstraligi Futsalu Kobiet. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, 

audio-wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji.  

Art. 3 

1. Rozgrywki o Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  

2. Rozgrywki o Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet są prowadzone w terminach ustalonych przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3. Sędziów do prowadzenia zawodów Ekstraligi Futsalu Kobiet, wyznacza Kolegium Sędziów 

PZPN (z zastrzeżeniem – najbliżej zamieszkałych sędziów, co do miejscowości rozgrywania 

meczu).  

Art. 4 

1. Zawody o Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet rozgrywane są na podstawie przepisów gry w 

piłkę nożną - futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.  

2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  

a. przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną – futsal oraz innych regulaminów Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, 

b. przestrzegać zasady FAIR PLAY,  

c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  



d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN. 

3. Zawody o Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet, mogą być rozgrywane piłkami, posiadającymi 

jedno z trzech następujących oznaczeń:  

a. oficjalne logo „FIFA APPROVED” (zatwierdzone przez FIFA),  

b. oficjalne logo „FIFA INSPECTED” (sprawdzone przez FIFA),  

c. referencje „INTERNATIONAL GAME BALL STANDARD” (piłka meczowa o standardzie 

międzynarodowym).  

Art. 5 

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

regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora 

zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy 

zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym 

możliwym terminie.  

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania.  

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

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

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

się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.  

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

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

terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad :  

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

uzyskanego do momentu przerwania zawodów.  

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

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.  

c. w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszystkie zawodniczki uprawnione do gry w 

danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodniczkami:  

1.które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej 

kartki,  

2.które nie były w trakcie zawodów przerwanych zawodniczkami klubu, w którego barwach 

występują w chwili dokańczania zawodów,  

3.które odbywały w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek 

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  

d. zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymała liczbę 

kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek 



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

zawodach.  

Art. 6 

1. Zawodniczka, która w czasie zawodów o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet otrzyma 

napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarana:  

a. przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 20 zł, 

b. przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

c. przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 50 zł, 

d. przy siódmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

e. przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 80 zł, 

f. przy dziesiątym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,  

g. przy każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i karą 

pieniężną w wysokości 100 zł. 

2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet zobowiązane są pod rygorem 
wycofania z w/w rozgrywek dokonać przedpłaty w kwocie 100zł na poczet przyszłych kar za żółte 
kartki na nr konta: PL 32 1240 6292 1111 0010 5977 5657.  
Dowód uregulowania opłaty należy złożyć lub przesłać do Departamentu Rozgrywek Krajowych 
PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Rozliczenie dotyczące kar z tytułu żółtych kartek 
nastąpi po zakończeniu sezonu ligowego do 31 maja aktualnego sezonu rozgrywkowego. 
 

Art. 7 

W fazie pierwszej (mistrzowskiej) każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, 

u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość.  

Art. 8 

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

3 punkty za zwycięstwo; 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) ; 0 punktów za spotkanie 

przegrane.  

Art. 9 

1. W rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet, 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:  

a. przy dwóch zespołach:  

1. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

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

spotkaniach tych drużyn,  



3. 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,  

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

rozgrywek,  

5. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu,  

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

pierwsze i drugie miejsce w tabeli Ekstraligi Futsalu Kobiet, zespoły mające uczestniczyć w 

rozgrywkach UEFA, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie 

rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, boisku. Mecz barażowy musi wyłonić zwycięzcę.  

b. Przy więcej niż dwóch zespołach:  

1. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

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

spotkaniach tych drużyn,  

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

rozgrywek,  

4. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu,  

5. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  

Art. 10 

Drużyna – zwycięzca etapu III (Final Four)  zostaje Mistrzem Polski Futsalu Kobiet. Za mistrzostwo 

zostanie przyznana nagroda finansowa w wysokości 5 000.00 zł. Natomiast drużyny, które zajmą 

miejsca  2 i 3 w turnieju zostają kolejno:  Srebrnym Medalistą Mistrzostw Polski i Brązowym 

Medalistą Mistrzostw Polski. 

Art. 11 

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

klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie w następnym cyklu rozgrywek zdegradowana 

do niższej klasy rozgrywkowej. 

2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra dwóch wyznaczonych spotkań, zostaje 

automatycznie wykluczona z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana  do 

niższej klasy, bez względu na liczbę zdobytych punktów.  

3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych bądź wykluczonych przeprowadza się następująco: 

a.w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań – anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań 

tej drużyny, 



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

natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 

4. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach Ekstraligi Futsalu 

Kobiet zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości 2500 zł. 

Art. 12 

1.Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za 

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo 

Ekstraligi Futsalu Kobiet, muszą być potwierdzone przez właściwy terytorialnie związek piłki 

nożnej, a następnie uprawnione przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN z zachowaniem 

wymogów określonych w obowiązujących przepisach. W przypadku zawodniczek łączących grę w 

piłkę nożną 11 osobową oraz futsal zastosowanie ma Uchwała nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku 

Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu.   

2. Każdy klub może zgłosić do rozgrywek Ekstraligi Futsalu Kobiet nie więcej niż 25 zawodniczek 
w trakcie trwania sezonu oraz nieograniczoną liczbę zawodniczek, które w roku kalendarzowym, 
w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, ukończą 21. rok życia oraz zawodniczek 
młodszych. W rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet mogą brać udział zawodniczki, które w roku 
kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie sezonu, ukończą 14 rok życia. Od zawodniczek, 
które nie mają ukończonego 18 roku życia wymaga się pisemnej zgody rodziców lub opiekunów 
prawnych. 
 
3. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone przez właściwy 

wojewódzki ZPN, a następnie uprawnione do gry przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 

w systemie Extranet. 

4. Letnie okienko transferowe trwa od zakończenia poprzedniego sezonu do godziny 16.00. dnia 

poprzedzającego pierwszy mecz rundy jesiennej bieżącego sezonu. Natomiast zimowe okienko 

transferowe trwa od zakończenia rundy jesiennej bieżącego sezonu do godziny 16.00. dnia 

poprzedzającego pierwszy mecz rundy wiosennej bieżącego sezonu.  

5. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie.  

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

Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą być zbadane przez lekarza sportowego, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry, potwierdzone na karcie zdrowia sportowca.  

7. Zawodniczki uprawiające piłkę nożną, futsal, mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem 

są obowiązane poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego 

zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej, 

futsalu, musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz wydanej zawodnikowi karcie badań 

lekarskich według obowiązującego wzoru. Badania lekarskie muszą być przeprowadzane 

okresowo, których wyniki odnotowuje się w karcie badań lekarskich.  

8. Zawodniczki piłki nożnej, futsalu są obowiązane poddać się badaniom kontrolnym w odstępach 

nie dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia 

badań.  

9. W spotkaniach piłki nożnej, futsalu mogą uczestniczyć wyłącznie zawodniczki legitymujące się 

aktualnie pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich – karta zdrowia 

sportowca.  



10. Sędziowie spotkań piłki nożnej mają obowiązek sprawdzenia kart badań lekarskich wszystkich 

zawodniczek. 

Art. 13 

Zespoły Ekstraligi Futsalu Kobiet mogą prowadzić tylko trenerzy zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 

20 kwietnia 2017 w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

Art. 14 

1.Zawody o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet, mogą być rozgrywane na halach odebranych do 

gry przez właściwy macierzysty Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Klub jest w pełni odpowiedzialny 

za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy, 

którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa 

przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyte zawody.  

2. Za utrzymanie porządku na hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 

Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie.  

3. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz 

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

4. Gospodarz zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po 

meczu. Gospodarz może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na hali, a także może 

być ukarany dyscyplinarnie.  

5. Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi 

zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami:  

a. każdy klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszelkie zagrożenia związane 

z jego uczestnictwem w rozgrywkach,  

b. klub będący właścicielem obiektu sportowego musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na 

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

zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, 

przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności, za które odpowiada 

klub,  

c. jeżeli gospodarz zawodów nie jest właścicielem obiektu, na którym rozgrywa mecze, musi 

przedstawić polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie 

nieruchomości) zawarte przez właściciela hali,  

d. w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest 

zwolniony z odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i 

uczestnictwem w meczu. 

6. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy decyzji właściwego 

Wojewódzkiego ZPN  lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, 

obserwatorzy oraz delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na 

przeprowadzenie zawodów na danej hali.  

 



Art. 15 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na 

pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.  

2. Gospodarze zawodów obowiązani są w terminie 14 (czternastu)   dni przed meczem powiadomić  

poprzez system Extranet przeciwnika, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN i Kolegium 

Sędziów PZPN, o miejscu i godzinie rozegrania zawodów. W przypadku niedochowania 

wyznaczonego terminu klub zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 100 zł.  

Art. 16 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  

2. Ustala się, że mecze Ekstraligi Futsalu Kobiet muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem terminów 

obligatoryjnych:  

a. w piątki – w godzinach pomiędzy 18.00 a 20.00 za pisemną zgodą przeciwnika, Kolegium 

Sędziów PZPN i Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN,  

b. w soboty – w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00.  

c. w niedzielę – w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00. 

3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo 

Ekstraligi Futsalu Kobiet na jeden termin i o jednej godzinie.  

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

Krajowych PZPN, podlega karze 500,00 zł. Niezależnie od tego, Komisja Dyscyplinarna PZPN 

może nałożyć także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 

Art. 17 

Powołanie co najmniej dwóch zawodniczek do Futsalowych  reprezentacji Polski jest  powodem 

do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy to tylko pierwszej i młodzieżowej reprezentacji). 

Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po 

ewentualnej konsultacji z Kolegium Sędziów PZPN. 

Art. 18 

1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  

2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub winien 

zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem. Zmiana terminu w tej sytuacji 

może nastąpić za zgodą Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN i Kolegium Sędziów PZPN. 

Nowy termin nie może być ustalony po zakończeniu rozgrywek.  

Art. 19 

1. Klub organizujący zawody, oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na hali, zobowiązany 

jest do:  

a. zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,  



b. filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo, 

c. zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące),  

d. powołania kierownika ds bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów, 

przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  

e. zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),  

f. zapewnienia kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia 

sanitarne, szatnie, bufety),  

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

zawodniczek,  

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

i. zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne, 

j. zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienia im 

korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji, 

k. zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi 

drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe.  

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN 

zobowiązuje się kluby do:  

a. przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół boiska 

oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie przestrzegania 

powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator i delegat) w porozumieniu z sędzią zawodów 

mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,  

b. stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 

informowania o tych osobach Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN.  

3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Komisją ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

Art. 20 

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

na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek mistrzostwo Ekstraligi Futsalu 

Kobiet, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego 

wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata PZPN podjęcie 

przez stosowną komisję PZPN decyzji o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w 

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

neutralnej hali.  

2. Komisja Dyscyplinarna PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w przypadku 

rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.  

3. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej, na 

zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  



Art. 21 

Zawody zostaną zweryfikowane przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jako przegrane 

0:5 na niekorzyść drużyny, w składzie której występowały co najmniej dwie zawodniczki, u których 

stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówiły poddania się badaniom, która 

nie stawi się na zawodach lub w jej barwach wystąpiła nieuprawniona zawodniczka oraz w 

przypadku innych naruszeń przepisów związkowych. 

Art. 22 

 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 w ciągu 48 godzin po zawodach.  

2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej 

w wysokości 200 złotych (dwieście złotych). W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega 

zwrotowi.  

3. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego.  

4. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch żółtych 

kartek mogą być rozpatrywane jedynie, gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu 

niewłaściwego zawodnika lub gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu 

sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium Sędziów PZPN.  

 5. Od orzeczeń wydanych w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie Najwyższej 

Komisji Odwoławczej PZPN.  

Art. 23 

Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet zobowiązane są do 

zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:  

a. oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem z Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN oraz  

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

możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności.  

Art. 24 

1.Na  ławce  rezerwowych, poza 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu,  może 

przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których 

mowa we właściwych przepisach licencyjnych) oraz innych 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych 

spośród osób pełniących następujące funkcje:   

a) asystent trenera,   

b) lekarz,  

c) trener bramkarzy;   

d) trener przygotowania fizycznego;   



e) drugi asystent trenera;   

f) kierownik drużyny;   

g) fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia;   

h) masażysta;   

i) drugi masażysta. 

2.Na 60 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.  

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

Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. Oryginalne egzemplarze załączników do 

protokołów oraz wydruki o których mowa w ust. 2, sędzia jest zobowiązany dostarczyć do 

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN po zakończeniu rozgrywek danego sezonu. W 

przypadku braku możliwości wypełnienia formularza w systemie Extranet, spowodowanej awarią 

systemu, sędziowie zobowiązani są dostarczyć Sprawozdanie z zawodów do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres futsal@pzpn.pl 

oraz listem poleconym priorytetowym w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania. Sędzia jest 

zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego przez okres 30 dni.  

Art. 25 

1. Zawodniczki występujące w Polskiej Ekstralidze Futsalu Kobiet w miarę możliwości powinny 

mieć przydzielone stałe numery, obowiązujące na cały sezon. 

2. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodniczek wyglądają następująco:  

a. drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach 

klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów 

powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić. 

b. jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, 

drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór.  

c. jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn zmiany 

koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz 

zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy.  

d. obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkie zawodniczki biorące udział w grze ochraniaczy na 

golenie.  

3. Zaleca się wpisywanie 14 zawodniczek do protokołów sędziowskich. Zawodniczki 

rozpoczynające grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole 

sędziowskim.  

4. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.  
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Art. 26 

1.W pierwszej i drugiej fazie rozgrywek opłaty z tytułu wynagrodzenia sędziów są pokrywane w 
równej części przez PZPN i gospodarzy poszczególnych meczów.  
2. Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby są zobowiązane dostarczyć do Departamentu 
Rozgrywek Krajowych PZPN dowód uregulowania, na rachunek PL 32 1240 6292 1111 0010 5977 
5657 opłaty w wysokości 900 zł z tytułu przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania sędziów. 
3. W trzeciej fazie rozgrywek opłaty z tytułu wynagrodzenia sędziów są pokrywane  przez PZPN. 
 

Art. 27 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VIII/130  z dnia  30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi  Futsalu Kobiet 

na sezon 2017/2018 i następne 

 

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

 

I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi Futsalu  Kobiet na sezon 

2017/2018 i następne w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO I LIGI FUTSALU KOBIET NA 

SEZON 2017/2018 I NASTĘPNE 

Art. 1 

1. W rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet biorą udział drużyny, które zgłosiły się do rozgrywek w 

sezonie 2017/2018 i każdym następnym.  

2. Do rozgrywek I Ligi Futsalu Kobiet, zostaną dopuszczone kluby, które są członkami 

macierzystego związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Komisji ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN o warunkach uczestnictwa w rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet na sezon 

2016/2017 i następne.  

3. Od sezonu 2017/2018 rozgrywki będą prowadzone w 2 grupach (I i II) liczących do 6 drużyn. 

a) Drużyny które zajmą pierwsze miejsca w swojej grupie uzyskają awans do właściwej terytorialnie 

grupy Ekstraligi Futsalu Kobiet. 

b) Drużyny które zajmą drugie miejsca w swojej grupie rozegrają mecze barażowe o awans do 

rozgrywek Ekstraligi futsalu kobiet z drużynami, które zajmą 5 miejsca we właściwych terytorialnie 

grupach Ekstraligi Futsalu Kobiet. 

 



4. W przypadku gdy do rozgrywek danej grupy zostanie zgłoszonych więcej niż 6 drużyn grupa 

zostanie podzielona na 2 podgrupy. W takim przypadku rozgrywki danej grupy zostaną 

przeprowadzone w etapach: 

a) Faza mistrzowska – rozgrywki w podgrupach (a i b). 

Drużyny które zajmą miejsca 1-2 w poszczególnych podgrupach uzyskają awans do turnieju Final 

Four (1/2 Finału i Finał). 

b) Turniej Final Four (1/2 Finału i Finał) – turniej z udziałem 4 drużyn – zwycięzców meczów w 

parach 1-4 rozgrywany systemem:   

▪ Mistrz podgrupy a – Wicemistrz podgrupy b (1 mecz). 
▪ Wicemistrz podgrupy a– Mistrz podgrupy b (1 mecz). 

Zwycięzcy meczów uzyskują awans do finału (1 mecz) . 

Organizatorem turnieju Final Four będzie jeden z jego uczestników, wskazany przez Komisję  

Futsalu i Piłki Plażowej PZPN po rozpatrzeniu wniosków klubów zainteresowanych jego 

organizacją. 

5. W przypadku prowadzenia rozgrywek danej grupy w podgrupach : 

a) awans do właściwej terytorialnie grupy Ekstraligi Futsalu Kobiet uzyska drużyna, która zajmie 

pierwsze miejsce w turnieju Final Four, 

b) drużyna które zajmie drugie miejsce w turnieju Final Four rozegra mecze barażowe o awans do 

rozgrywek Ekstraligi futsalu kobiet z drużyną która zajmie 5 miejsce we właściwej terytorialnie 

grupie Ekstraligi Futsalu Kobiet. 

Art. 2 

1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet zobowiązane są rozgrywać swoje 

mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w 

zawodach najsilniejszy skład.  

2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz 

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

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

meczów I Ligi Futsalu Kobiet. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, 

audio-wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji.  

Art. 3 

1. Rozgrywki o Mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  

2. Rozgrywki o Mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet są prowadzone w terminach ustalonych przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3. Sędziów do prowadzenia zawodów I Ligi Futsalu Kobiet, wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. 

Art. 4 

1. Zawody o Mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet rozgrywane są na podstawie przepisów gry w futsal, 

zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.  



2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  

a. przestrzegać Przepisów gry w futsal oraz innych regulaminów i uchwał Polskiego Związku Piłki 

Nożnej, 

b. przestrzegać zasad FAIR PLAY,  

c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  

d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN. 

3. Zawody o Mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet, mogą być rozgrywane piłkami, posiadającymi jedno 

z trzech następujących oznaczeń:  

a. oficjalne logo „FIFA APPROVED” (zatwierdzone przez FIFA),  

b. oficjalne logo „FIFA INSPECTED” (sprawdzone przez FIFA),  

c. referencje „INTERNATIONAL GAME BALL STANDARD” (piłka meczowa o standardzie 

międzynarodowym).  

Art. 5 

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

regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora 

zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy 

zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym 

możliwym terminie.  

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania.  

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

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

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

się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.  

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

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

terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad :  

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

uzyskanego do momentu przerwania zawodów.  

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

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.  

c. w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszystkie zawodniczki uprawnione do gry w 

danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodniczkami:  

1.które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej 

kartki,  



2.które nie były w trakcie zawodów przerwanych zawodniczkami klubu, w którego barwach 

występują w chwili dokańczania zawodów,  

3.które odbywały w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek 

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  

d. zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymała liczbę 

kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek 

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

zawodach.  

Art. 6 

1. Zawodniczka, która w czasie zawodów o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet otrzyma ostrzeżenie 

(żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarana:  

a. przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 20 zł, 

b. przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

c. przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 50 zł, 

d. przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

e. przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 80 zł, 

f. przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,  

g. przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i 

karą pieniężną w wysokości 100 zł. 

2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet zobowiązane są pod rygorem 
wycofania z w/w rozgrywek dokonać przedpłaty w kwocie 100 zł na poczet przyszłych kar za żółte 
kartki na nr konta: PL32 1240 6292 1111 0010 5977 5657. 
Dowód uregulowania opłaty należy złożyć lub przesłać do Departamentu Rozgrywek Krajowych 
PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek.  
Jest to warunek konieczny, uprawniający do przystąpienia drużyny do rozgrywek, nie wniesienie 
opłaty będzie skutkowało weryfikacją meczu jako walkower, do momentu jej uiszczenia. 
Rozliczenie dotyczące kar z tytułu żółtych kartek nastąpi po zakończeniu sezonu ligowego do 31 
maja aktualnego sezonu rozgrywkowego. 
 

Art. 7 

W fazie pierwszej (mistrzowskiej) każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, 

u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość.  

Art. 8 

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

3 punkty za zwycięstwo; 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis); 0 punktów za spotkanie 

przegrane.  

Art. 9 

1. W rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet, 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:  

a. przy dwóch zespołach:  

1. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

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

spotkaniach tych drużyn,  

3. 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,  

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

rozgrywek,  

5. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu,  

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

pierwsze i drugie miejsce w tabeli I Ligi Futsalu Kobiet, zespoły mające uczestniczyć w 

rozgrywkach UEFA, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie 

rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, boisku. Mecz barażowy musi wyłonić zwycięzcę.  

b. Przy więcej niż dwóch zespołach:  

1. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

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

spotkaniach tych drużyn,  

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

rozgrywek,  

4. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego 

cyklu,  

5. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  

Art. 10 

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

klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie w następnym cyklu rozgrywek zdegradowana 

do niższej klasy rozgrywkowej. 

2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra dwóch wyznaczonych spotkań, zostaje 

automatycznie wykluczona z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana  do 

niższej klasy, bez względu na liczbę zdobytych punktów.  

3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych bądź wykluczonych przeprowadza się następująco: 



w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań – anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej 

drużyny, 

w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań – zalicza się do punktacji osiągnięte wyniki, 

natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 

4. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach I Ligi Futsalu Kobiet 

zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości 2500 zł. 

Art. 11 

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

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach  

o mistrzostwo w I lidze  Ligi Futsalu kobiet muszą być potwierdzeni i uprawnieni przez właściwy 

terytorialnie Związek Piłki Nożnej a następnie uprawnione przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN z zachowaniem wymogów określonych  

w obowiązujących przepisach. W przypadku zawodniczek łączących grę w piłkę nożną  

11 osobową oraz futsal zastosowanie ma Uchwała nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu 

PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu. 

2. W rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet mogą brać udział zawodniczki, które w roku kalendarzowym, 

w którym następuje rozpoczęcie sezonu, ukończą 14 rok życia. Od zawodniczek, które nie mają 

ukończonego 18 roku życia wymaga się pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

3. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone przez właściwy 

wojewódzki ZPN, a następnie uprawnione do gry przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 

w systemie Extranet. 

4. Letnie okienko transferowe trwa od zakończenia poprzedniego sezonu do godziny 16.00. dnia 

poprzedzającego pierwszy mecz rundy jesiennej bieżącego sezonu. Natomiast zimowe okienko 

transferowe trwa od zakończenia rundy jesiennej bieżącego sezonu do godziny 16.00. dnia 

poprzedzającego pierwszy mecz rundy wiosennej bieżącego sezonu  

5. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie.  

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

Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą być zbadane przez lekarza sportowego, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry, potwierdzone na karcie zdrowia sportowca.  

7. Zawodniczki uprawiające piłkę nożną, futsal, mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem 

są obowiązane poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego 

zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej, 

futsalu, musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz wydanej zawodnikowi karcie badań 

lekarskich, według obowiązującego wzoru. Badania lekarskie muszą być przeprowadzane 

okresowo, których wyniki odnotowuje się w karcie badań lekarskich.  

8. Zawodniczki piłki nożnej, futsalu są obowiązane poddać się badaniom kontrolnym w odstępach 

nie dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia 

badań.  

9. W spotkaniach piłki nożnej, futsalu mogą uczestniczyć wyłącznie zawodniczki legitymujące się 

aktualnie pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich – karta zdrowia 

sportowca.  



10. Sędziowie spotkań piłki nożnej mają obowiązek sprawdzenia kart badań lekarskich wszystkich 

zawodniczek.  

Art. 12 

Zespoły I Ligi Futsalu Kobiet mogą prowadzić tylko trenerzy posiadający odpowiednie uprawnienia 

zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 w sprawie licencji trenerskich uprawniających 

do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.    

Art. 13 

1. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet, mogą być rozgrywane na halach odebranych do gry 

przez właściwy macierzysty Związek Piłki Nożnej. Klub jest w pełni odpowiedzialny za 

przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego 

zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa 

przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyte zawody.  

2. Za utrzymanie porządku na hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 

Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie.  

3. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodniczek, przedstawicieli, członków oraz 

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

4. Gospodarz zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po 

meczu. Gospodarz może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na hali, a także może 

być ukarany dyscyplinarnie.  

5. Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi 

zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami:  

a. każdy klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszelkie zagrożenia związane 

z jego uczestnictwem w rozgrywkach,  

b. klub będący właścicielem obiektu sportowego musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na 

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

zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, 

przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności, za które odpowiada 

klub,  

c. jeżeli gospodarz zawodów nie jest właścicielem obiektu, na którym rozgrywa mecze, musi 

przedstawić polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie 

nieruchomości) zawarte przez właściciela hali,  

d. w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest 

zwolniony z odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i 

uczestnictwem w meczu. 

6. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy decyzji właściwego 

Wojewódzkiego ZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, 

obserwatorzy oraz delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na 

przeprowadzenie zawodów na danej hali.  

 



Art. 14 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na 

pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.  

2. Gospodarze zawodów obowiązani są w terminie 14 (czternastu) dni przed meczem za 

pośrednictwem systemu Extranet powiadomić przeciwnika, Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN i Kolegium Sędziów PZPN, o miejscu i godzinie rozegrania zawodów.  

W przypadku niedochowania wyznaczonego terminu klub zostanie ukarany karą pieniężną w 

wysokości 100 zł.  

Art. 15 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  

2. Ustala się, że mecze I Ligi Futsalu Kobiet muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem terminów 

obligatoryjnych:  

a. w piątki – w godzinach pomiędzy 18.00.a 20.00 za pisemną zgodą przeciwnika, Kolegium 

Sędziów PZPN i Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN,  

b. w soboty – w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00.  

c. w niedzielę – w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00. 

3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo 

I Ligi Futsalu Kobiet na jeden termin i o jednej godzinie.  

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

Krajowych PZPN, podlega karze 2500,00 zł. Niezależnie od tego, Komisja Dyscyplinarna PZPN 

może nałożyć także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 

Art. 16 

Powołanie co najmniej dwóch zawodniczek do poszczególnych reprezentacji Polski Futsalu jest  

powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy to tylko pierwszej i młodzieżowej 

reprezentacji). Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

Art. 17 

1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN.  

2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub winien 

zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem. Zmiana terminu w tej sytuacji 

może nastąpić za zgodą Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN i Kolegium Sędziów PZPN. 

Nowy termin nie może być ustalony po zakończeniu rozgrywek.  

Art. 18 

1. Klub organizujący zawody, oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na hali, zobowiązany 

jest do:  



a. zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,  

b. filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo, 

c. zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące),  

d. powołania kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów, 

przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  

e. zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),  

f. zapewnienia kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia 

sanitarne, szatnie, bufety),  

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

zawodniczek,  

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

i. zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne, 

j. zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienia im 

korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji, 

k. zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi 

drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe.  

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN 

zobowiązuje się kluby do:  

a. przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół boiska 

oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie przestrzegania 

powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator i delegat) w porozumieniu z sędzią zawodów 

mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,  

b. stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 

informowania o tych osobach Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN.  

3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Komisją ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

Art. 19 

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

na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek mistrzostwo I Ligi Futsalu 

Kobiet, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego 

wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata PZPN podjęcie 

przez stosowną komisję PZPN decyzji o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w 

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

neutralnej hali.  

2. Komisja Dyscyplinarna PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w przypadku 

rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.  



3. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej, na 

zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  

Art. 20 

Zawody zostaną zweryfikowane przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jako przegrane 

0:5 na niekorzyść drużyny, w składzie której występowały co najmniej dwie zawodniczki, u których 

stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówiły poddania się badaniom, która 

nie stawi się na zawodach lub w jej barwach wystąpiła nieuprawniona zawodniczka oraz w 

przypadku innych naruszeń przepisów związkowych. 

Art. 21 

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 w ciągu 48 godzin po zawodach.  

2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej 

w wysokości 200 złotych (dwieście złotych). W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega 

zwrotowi.  

3. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego.  

4. Protesty przeciwko ostrzeżeniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch żółtych 

kartek mogą być rozpatrywane jedynie, gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu 

niewłaściwego zawodnika lub gdy ostrzeżenie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu 

sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium Sędziów PZPN.  

5. Od orzeczeń wydanych w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do 

Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie Najwyższej 

Komisji Odwoławczej PZPN.  

Art. 22 

Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet zobowiązane są do 

zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:  

a. oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem z Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN oraz  

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

możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności.  

Art. 23 

1. Na  ławce  rezerwowych, poza 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu,  może 

przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których 

mowa we właściwych przepisach licencyjnych) oraz innych 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych 

spośród osób pełniących następujące funkcje:   

a) asystent trenera,   

b) lekarz,  

c) trener bramkarzy;   



d) trener przygotowania fizycznego;   

e) drugi asystent trenera;   

f) kierownik drużyny;   

g) fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia;   

h) masażysta;   

i) drugi masażysta. 

2.Na 60 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.  

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

Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. Oryginalne egzemplarze załączników do 

protokołów oraz wydruki o których mowa w ust. 2, sędzia jest zobowiązany dostarczyć do 

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN po zakończeniu rozgrywek danego sezonu. W 

przypadku braku możliwości wypełnienia formularza w systemie Extranet, spowodowanej awarią 

systemu, sędziowie zobowiązani są dostarczyć Sprawozdanie z zawodów do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres futsal@pzpn.pl  

oraz listem poleconym priorytetowym w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania. Sędzia jest 

zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego przez okres 30 dni.  

Art. 24 

1. Zawodniczki występujące w Polskiej Ekstralidze Futsalu Kobiet w miarę możliwości powinny 

mieć przydzielone stałe numery, obowiązujące na cały sezon. 

2. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodniczek wyglądają następująco:  

a. drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach 

klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów 

powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić.  

b. jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, 

drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór.  

c. jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn zmiany 

koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz 

zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy.  

d. obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkie zawodniczki biorące udział w grze ochraniaczy na 

golenie.  

3. Zaleca się wpisywanie 14 zawodniczek do protokołów sędziowskich. Zawodniczki 

rozpoczynające grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole 

sędziowskim.  

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

mailto:futsal@pzpn.pl


Art. 25 

1.W pierwszej i drugiej fazie rozgrywek opłaty z tytułu wynagrodzenia sędziów są pokrywane w 

równej części przez PZPN i gospodarzy poszczególnych meczów.  

 

2. Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby są zobowiązane dostarczyć do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN dowód uregulowania, na rachunek:  

PL32 1240 6292 1111 0010 5977 5657 opłaty z tytułu przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania 

sędziów. 

- 1500 zł przed rozpoczęciem rozgrywek. 

- 1500 zł przed rozpoczęciem drugiej rundy rozgrywek (mecze rewanżowe) 

3. W trzeciej fazie rozgrywek opłaty z tytułu wynagrodzenia sędziów są pokrywane  przez PZPN. 

Art. 26 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VIII/131 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu     

U-14 na sezon 2017/2018  

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

I.Przyjmuje się Regulamin  Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu  

U-14 na sezon 2017/2018  w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 

NA SEZON 2017/2018  

 

§ 1 

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek  

w oparciu o: 

1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów  

i dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 10 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku remisu 

bezpośrednio rzuty karne. „Przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu 

karanych rzutem wolnym bezpośrednim. 

2. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 



 

§ 2 

Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-14, prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

§ 3 

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-14 biorą udział na zasadzie dobrowolności 

zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces do uczestnictwa w 

rozgrywkach. 

§ 4 

1. Rozgrywki prowadzone są  dwufazowo sposobem mieszanym.  

2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy 

eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbę drużyn 

awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji. 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w jego miejsce 

wystąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął pierwsze 

miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5. Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14,  

z udziałem dwunastu  zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

 

§ 5 

1. Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo. 

2. W fazie grupowej turnieju finałowego 12. zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy 

eliminacyjne. 

3. Podział na grupy zostanie opublikowany przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN po 

wyłonieniu drużyn występujących w turnieju finałowym, nie później niż 14 dni przed 

rozpoczęciem turnieju finałowego. 

4. Do 1/4 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14, awans uzyskają po dwa 

najlepsze zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg następującego klucza: 

a) zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz nr 13), 

b) zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz nr 14), 

c) zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz nr 17), 

d) zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz nr 18). 

5. Do 1/2 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14, awans uzyskają zespoły, które 

odniosą zwycięstwa w meczach  ćwierćfinałowych. Zespoły te utworzą pary  

wg następującego klucza: 

a) zwycięzca meczu nr 13 – zwycięzca meczu nr 17, 

b) zwycięzca meczu nr 14 – zwycięzca meczu nr 18. 

6. Zespoły, które w meczach ćwierćfinałowych poniosą porażkę, zagrają o miejsca 5. – 8., tworząc 

pary wg klucza: 

a) przegrany meczu nr 13 – przegrany meczu nr 17, 

b) przegrany meczu nr 14 – przegrany meczu nr 18. 

7. Zwycięzcy meczów półfinałowych otrzymają prawo gry w finale, natomiast przegrani  

w meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3. miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach 

Polski U-14. 

8. Zwycięzcy meczów nr 23 i nr 24 rozegrają mecz o miejsca 5. i 6. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-14. 



9. Przegrani w meczach nr 23 i nr 24 rozegrają mecz o miejsca 7. i 8. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-14. 

10. Zespoły z trzecich miejsc w grupach eliminacyjnych rozegrają mecze o miejsca 9. – 12.  

wg następującego klucza: 

a) 3 miejsce w grupie A – 3 miejsce w grupie B (mecz nr 15), 

b) 3 miejsce w grupie C – 3 miejsce w grupie D (mecz nr 16), 

11. Zwycięzcy meczów nr 15 i 16 rozegrają mecz o miejsca 9. i 10. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-14. 

12. Przegrani meczów nr 15 i 16 rozegrają mecz o miejsca 11. i 12. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-14.  

13. Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy  

gry w futsal dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu. 

 

§ 6 

1. W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-14 mogą brać udział zawodnicy, którzy w 

roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego, 

ukończą 14 rok życia,  ale mają ukończone nie mniej niż 12 lat.  

Od wszystkich zawodników, wymaga się pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodnika z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych  

na liście.  

3. Zgłoszenia zawodników w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 dni przed 

rozpoczęciem rozgrywek. 

4. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14, mogą brać udział zawodnicy 

łączący grę w piłkę nożną 11-osobową z piłką halową zgodnie z Uchwałą  

nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących 

w rozgrywkach futsalu. 

5. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14, mogą brać udział zawodnicy 

innych klubów występujących w rozgrywkach futsalu, pod warunkiem, że dany klub  nie bierze 

udziału w rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w futsalu w danej kategorii. 

6. Zawodnik, który w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu. 

7. Zawodnik klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu może 

zostać uprawniony tylko do jednego klubu uczestniczącego  

w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu. 

8. Każdy klub do rozgrywek może zgłosić nie więcej niż 25 zawodników  

za pośrednictwem systemu Extranet. Do protokołu turniejowego podczas turnieju 

eliminacyjnego i finałowego każdy klub może zgłosić nie więcej niż 14 zawodników 

zgłoszonych i uprawnionych w systemie Extranet przez Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

9. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy. 

10. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-14. 

11. Pierwszy trener prowadzący drużynę musi posiadać uprawnienia trenerskie zgodnie 

z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w 

rozgrywkach piłki nożnej w Polsce tj: 

a) Licencja Futsal C uprawnia do  prowadzenia jako pierwszy trener zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach futsalu. W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  



w Futsalu dopuszcza się posiadanie równoległych uprawnień  takich jak: Grassroots C, 

UEFA C i PZPN B. 

b) Wszystkie uprawnienia trenerskie, które są sklasyfikowane jako wyższe stanowią 

podstawę do prowadzenia zespołu.  

12. Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających  

do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

 

§ 7 

1 Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać minimum dwa odróżniające się od siebie 

komplety strojów. 

2. Zaleca się, aby zawodnicy w czasie trwania turnieju posiadali te same numery na każdym 

komplecie strojów. 

§ 8 

1.Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia potwierdzająca zdolność do gry. 

2. Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP U-14 musi przedstawić na żądanie sędziego, 

lub przedstawiciela Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN lub przedstawiciela Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone do 

sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnika,  

który na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako 

zawodnika nieuprawnionego do gry. 

3. Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet do 24 godz.  

od zakończenia zawodów. 

4. Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów 

zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl wyniki oraz 

końcową klasyfikację turnieju. 

§ 9 

1. Cykl turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 zostanie 

rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju eliminacyjnego U-14. 

2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14, 

zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi Departament Rozgrywek Krajowych na 

19 dni przed turniejem finałowym.  

§ 10 

1. Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów 

PZPN. 

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

3. Koszty dojazdu wg stawek dojazdu określonych w Uchwale nr II/43 z 22 lutego 2017 roku 

Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127 z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN dot. 



ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

4. Koszty obsługi sędziowskiej turnieju finałowego według stawek określonych w Uchwale  

nr II/43 z 22 lutego 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127 z dnia  

22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN dot. ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla 

centralnego, ponosi Polski Związek Piłki Nożnej. 

§ 11 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych oraz finałowych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochrony, wody mineralnej  

dla każdej z drużyn. 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem niedopuszczenia 

do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości  

6000 PLN netto. 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, organizowanej nie 

później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na odprawie może skutkować 

nie dopuszczeniem drużyny do turnieju. 

§ 12 

1.  W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 

spotkania), 

b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 

c) przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 

d) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

2. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej  

niż dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami, 

d) większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 

e) większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 

f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 

§ 13 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej w 

wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną na adres: 

futsalmmp@pzpn.pl. 

 

 

mailto:futsalmmp@pzpn.pl


§ 14 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym PZPN. 

§ 15 

1. Zawodnicy, którzy w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie zostają 

ukarani karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu obowiązującej w ramach bieżących rozgrywek. 

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia zostaje 

automatycznie ukarany karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba  

że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się zawodnika 

(decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole  

z zawodów). W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony z dalszego udziału  

w turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara musi być 

wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski  

w Futsalu U-14 bieżącej lub następnej edycji.  

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej finałowy, 

natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po zakończeniu turniejów 

eliminacyjnych. 

§ 16 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-14 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez  

Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu. 

§ 17 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.  

§ 18 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia  oraz 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2017/2018 i następne. Prawo interpretacji niniejszego 

regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

132 

Uchwała nr VIII/132  z dnia 30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu     

U-16 na sezon 2017/2018 i następne 

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

I.Przyjmuje się Regulamin  Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu  

U-16 na sezon 2017/2018 i następne w następującym brzmieniu: 

 



REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-16 

NA SEZON 2017/2018 i następne 

 

§ 1 

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek  

w oparciu o: 

1.Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów  

i dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku remisu bezpośrednio 

rzuty karne. „Przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem 

wolnym bezpośrednim. 

2.Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 2 

Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-16, prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

§ 3 

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-16 biorą udział na zasadzie dobrowolności 

zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces do uczestnictwa w 

rozgrywkach. 

§ 4 

1.Rozgrywki prowadzone są  dwufazowo sposobem mieszanym.  

2.W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy 

eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbę drużyn 

awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3.Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji. 

4.W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w jego miejsce 

wystąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął pierwsze miejsce 

nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5.Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16,  

z udziałem szesnastu  zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

§ 5 

1.Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo. 

2.W fazie grupowej turnieju finałowego 16. zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy 

eliminacyjne. 

3.Podział na grupy zostanie opublikowany przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN po 

wyłonieniu drużyn występujących w turnieju finałowym, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem 

turnieju finałowego. 

4.Do 1/4 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16, awans uzyskają po dwa 

najlepsze zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg następującego klucza: 

a)zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz nr 25), 

b)zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz nr 26), 

c)zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz nr 27), 

d)zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz nr 28). 



5.Do 1/2 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16, awans uzyskają zespoły, które 

odniosą zwycięstwa w meczach  ćwierćfinałowych. Zespoły te utworzą pary  

wg następującego klucza: 

a)zwycięzca meczu nr 25 – zwycięzca meczu nr 27, 

b)zwycięzca meczu nr 26 – zwycięzca meczu nr 28. 

6.Zwycięzcy meczów półfinałowych otrzymają prawo gry w finale, natomiast przegrani  

w meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3. miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 

U-16. 

7.Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy  

gry w futsal dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu. 

 

§ 6 

1.W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-16 mogą brać udział zawodnicy, którzy w 

roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego, ukończą 

16 rok życia,  ale mają ukończone nie mniej niż 14 lat.  

Od wszystkich zawodników, wymaga się pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

2.Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer zawodnika 

z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za 

prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych  

na liście.  

3.Zgłoszenia zawodników w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 dni przed 

rozpoczęciem rozgrywek. 

4.W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16, mogą brać udział zawodnicy 

łączący grę w piłkę nożną 11  osobową z piłką halową zgodnie z Uchwałą  

nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w 

rozgrywkach futsalu. 

5.W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16, mogą brać udział zawodnicy 

innych klubów występujących w rozgrywkach futsalu, pod warunkiem, że dany klub  nie bierze 

udziału w rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w futsalu w danej kategorii. 

6.Zawodnik, który w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu nie może brać udziału w rozgrywkach młodzieżowych 

w barwach innego klubu. 

7.Zawodnik klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu może 

zostać uprawniony tylko do jednego klubu uczestniczącego  

w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu. 

8.Każdy klub do rozgrywek może zgłosić nie więcej niż 25 zawodników  

za pośrednictwem systemu Extranet. Do protokołu turniejowego podczas turnieju eliminacyjnego i 

finałowego każdy klub może zgłosić nie więcej niż 14 zawodników zgłoszonych i uprawnionych w 

systemie Extranet przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

9.Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy. 

10.Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w zawodach  

o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-16. 

11.Pierwszy trener prowadzący drużynę musi posiadać uprawnienia trenerskie zgodnie 

z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki 

nożnej w Polsce tj: 

a)Licencja Futsal C uprawnia do  prowadzenia jako pierwszy trener zespołów uczestniczących 

w rozgrywkach futsalu. W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  

w Futsalu dopuszcza się posiadanie równoległych uprawnień  takich jak: Grassroots C, UEFA 

C i PZPN B. 



b)Wszystkie uprawnienia trenerskie, które są sklasyfikowane jako wyższe stanowią podstawę 

do prowadzenia zespołu.  

12.Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających  

do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

 

§ 7 

1 Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać minimum dwa odróżniające się od siebie 

komplety strojów. 

2. Zaleca się, aby zawodnicy w czasie trwania turnieju posiadali te same numery na każdym 

komplecie strojów. 

§ 8 

1.Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia potwierdzająca zdolność do gry. 

2. Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP U-16 musi przedstawić na żądanie sędziego, 

lub przedstawiciela Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN lub przedstawiciela Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone do 

sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnika,  

który na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako 

zawodnika nieuprawnionego do gry. 

3. Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet do 24 godz.  

od zakończenia zawodów. 

4. Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów 

zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl wyniki oraz 

końcową klasyfikacje turnieju. 

§ 9 

1. Cykl turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 zostanie 

rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju eliminacyjnego U-16. 

2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16, 

zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi Departament Rozgrywek Krajowych na 

19 dni przed turniejem finałowym. 

§ 10 

1. Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów 

PZPN. 

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

3. Koszty dojazdu wg stawek dojazdu określonych w Uchwale nr II/43 z 22 lutego 2017 roku 

Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127 z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN dot. 

ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 



4. Koszty obsługi sędziowskiej turnieju finałowego według stawek określonych w Uchwale  

nr II/43 z 22 lutego 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127 z dnia  

22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN dot. ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla 

centralnego, ponosi Polski Związek Piłki Nożnej. 

§ 11 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych oraz finałowych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochrony, wody mineralnej  

dla każdej z drużyn. 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem niedopuszczenia 

do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości  

8000 PLN netto. 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, organizowanej nie 

później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na odprawie może skutkować 

nie dopuszczeniem drużyny do turnieju . 

§ 12 

1.  W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 

spotkania), 

b)korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 

c)przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 

d)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

2. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej  

niż dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

b)korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

c)większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami, 

d)większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 

e)większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 

f)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 

§ 13 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej w 

wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną na adres: 

futsalmmp@pzpn.pl. 

§ 14 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym PZPN. 

 

mailto:futsalmmp@pzpn.pl


§ 15 

1. Zawodnicy, którzy w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie zostają 

ukarani karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu obowiązującej w ramach bieżących rozgrywek. 

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia zostaje 

automatycznie ukarany karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba  

że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się zawodnika 

(decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole  

z zawodów). W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony z dalszego udziału  

w turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara musi być 

wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski  

w Futsalu U-16 bieżącej lub następnej edycji.  

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej finałowy, 

natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po zakończeniu turniejów 

eliminacyjnych. 

§ 16 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-16 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez  

Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu. 

§ 17 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.  

 

§ 18 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia  oraz 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2017/2018 i następne. Prawo interpretacji niniejszego 

regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VIII/133 z dnia 30 sierpnia 2017  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu     

U-18 na sezon 2017/2018 i następne 

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

I.Przyjmuje się Regulamin  Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu  

U-18 na sezon 2017/2018 i następne w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 



NA SEZON 2017/2018 i następne 

 

§ 1 

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek  

w oparciu o: 

1.Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów  

i dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku remisu bezpośrednio 

rzuty karne. „Przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem 

wolnym bezpośrednim. 

2.Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 2 

Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-18, prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

§ 3 

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-18 biorą udział na zasadzie dobrowolności 

zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces do uczestnictwa w 

rozgrywkach. 

§ 4 

1.Rozgrywki prowadzone są  dwufazowo sposobem mieszanym.  

2.W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy 

eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbę drużyn 

awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3.Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji. 

4.W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w jego miejsce 

wystąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął pierwsze miejsce 

nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5.Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18,  

z udziałem szesnastu  zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

 

§ 5 

1.Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo. 

2.W fazie grupowej turnieju finałowego 16. zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy 

eliminacyjne. 

3.Podział na grupy zostanie opublikowany przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN po 

wyłonieniu drużyn występujących w turnieju finałowym, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem 

turnieju finałowego. 

4.Do 1/4 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18, awans uzyskają po dwa 

najlepsze zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg następującego klucza: 

a)zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz nr 25), 

b)zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz nr 26), 

c)zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz nr 27), 

d)zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz nr 28). 

5.Do 1/2 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18, awans uzyskają zespoły, które 

odniosą zwycięstwa w meczach  ćwierćfinałowych. Zespoły te utworzą pary  

wg następującego klucza: 



a)zwycięzca meczu nr 25 – zwycięzca meczu nr 27, 

b)zwycięzca meczu nr 26 – zwycięzca meczu nr 28. 

6.Zwycięzcy meczów półfinałowych otrzymają prawo gry w finale, natomiast przegrani  

w meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3. miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 

U-18. 

7.Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy  

gry w futsal dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu. 

 

§ 6 

1.W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-18 mogą brać udział zawodnicy, którzy w 

roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego, ukończą 

18 rok życia,  ale mają ukończone nie mniej niż 15 lat.  

Od wszystkich zawodników, wymaga się pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

2.Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer zawodnika 

z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za 

prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych  

na liście.  

3.Zgłoszenia zawodników w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 dni przed 

rozpoczęciem rozgrywek. 

4.W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18, mogą brać udział zawodnicy 

łączący grę w piłkę nożną 11  osobową z piłką halową zgodnie z Uchwałą  

nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w 

rozgrywkach futsalu. 

5.W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18, mogą brać udział zawodnicy 

innych klubów występujących w rozgrywkach futsalu, pod warunkiem, że dany klub  nie bierze 

udziału w rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w futsalu w danej kategorii. 

6.Zawodnik, który w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu nie może brać udziału w rozgrywkach młodzieżowych 

w barwach innego klubu. 

7.Zawodnik klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu może 

zostać uprawniony tylko do jednego klubu uczestniczącego  

w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu. 

8.Każdy klub do rozgrywek może zgłosić nie więcej niż 25 zawodników  

za pośrednictwem systemu Extranet. Do protokołu turniejowego podczas turnieju eliminacyjnego i 

finałowego każdy klub może zgłosić nie więcej niż 14 zawodników zgłoszonych i uprawnionych w 

systemie Extranet przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

9.Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy. 

10.Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w zawodach o  

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-18. 

11.Pierwszy trener prowadzący drużynę musi posiadać uprawnienia trenerskie zgodnie 

z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki 

nożnej w Polsce tj: 

a)Licencja Futsal C uprawnia do  prowadzenia jako pierwszy trener zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach futsalu. W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  

w Futsalu dopuszcza się posiadanie równoległych uprawnień  takich jak: Grassroots C, 

UEFA C i PZPN B. 

b)Wszystkie uprawnienia trenerskie, które są sklasyfikowane jako wyższe stanowią 

podstawę do prowadzenia zespołu.  

12.Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego 



Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających  

do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

 

§ 7 

1 Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać minimum dwa odróżniające się od siebie 

komplety strojów. 

2.Zaleca się, aby zawodnicy w czasie trwania turnieju posiadali te same numery na każdym 

komplecie strojów. 

§ 8 

1 .Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia potwierdzająca zdolność do gry. 

2. Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP U-18 musi przedstawić na żądanie sędziego, 

lub przedstawiciela Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN lub przedstawiciela Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone do 

sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnika,  

który na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako 

zawodnika nieuprawnionego do gry. 

3. Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet do 24 godz.  

od zakończenia zawodów. 

4. Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów 

zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl wyniki oraz 

końcową klasyfikacje turnieju. 

§ 9 

1. Cykl turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 zostanie 

rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju eliminacyjnego U-18. 

2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18, 

zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi Departament Rozgrywek Krajowych na 

19 dni przed turniejem finałowym. 

§ 10 

1. Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów 

PZPN. 

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

3. Koszty dojazdu wg stawek dojazdu określonych w Uchwale nr II/43 z 22 lutego 2017 roku 

Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127 z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN dot. 

ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

4. Koszty obsługi sędziowskiej turnieju finałowego według stawek określonych w Uchwale  

nr II/43 z 22 lutego 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127 z dnia  



22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN dot. ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla 

centralnego, ponosi Polski Związek Piłki Nożnej. 

§ 11 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych oraz finałowych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochrony, wody mineralnej  

dla każdej z drużyn. 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem niedopuszczenia 

do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości  

8000 PLN netto. 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, organizowanej nie 

później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na odprawie może skutkować 

nie dopuszczeniem drużyny do turnieju. 

§ 12 

1.  W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 

spotkania), 

b)korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 

c)przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 

d)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 

2. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej  

niż dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

b)korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

c)większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami, 

d)większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 

e)większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 

f)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 

§ 13 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej w 

wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną na adres: 

futsalmmp@pzpn.pl. 

§ 14 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym PZPN. 
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§ 15 

1. Zawodnicy, którzy w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie zostają 

ukarani karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu obowiązującej w ramach bieżących rozgrywek. 

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia zostaje 

automatycznie ukarany karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba  

że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się zawodnika 

(decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole  

z zawodów). W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony z dalszego udziału  

w turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara musi być 

wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski  

w Futsalu U-18 bieżącej lub następnej edycji.  

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej finałowy, 

natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po zakończeniu turniejów 

eliminacyjnych. 

§ 16 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-18 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez  

Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu. 

§ 17 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.  

§ 18 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia  oraz 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2017/2018 i następne. Prawo interpretacji niniejszego 

regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

134 

Uchwała nr VIII/134 z dnia 30 sierpnia 2017  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu     

U-20 na sezon 2017/2018 i następne 

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

I. Przyjmuje się Regulamin  Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu  

U-20 na sezon 2017/2018 i następne w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-20 

NA SEZON 2017/2018 i następne 



 

§ 1 

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek  

w oparciu o: 

1.Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów  

i dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku remisu bezpośrednio 

rzuty karne. „Przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem 

wolnym bezpośrednim. 

2.Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 2 

Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-20, prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

§ 3 

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-20 biorą udział na zasadzie dobrowolności 

zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces do uczestnictwa w 

rozgrywkach. 

§ 4 

1.Rozgrywki prowadzone są  dwufazowo sposobem mieszanym.  

2.W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy 

eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbę drużyn 

awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3.Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji. 

4.W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w jego miejsce 

wystąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął pierwsze miejsce 

nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5.Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20,  

z udziałem szesnastu  zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

 

§ 5 

1.Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo. 

2.W fazie grupowej turnieju finałowego 16. zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy 

eliminacyjne. 

3.Podział na grupy zostanie opublikowany przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN po 

wyłonieniu drużyn występujących w turnieju finałowym, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem 

turnieju finałowego. 

4.Do 1/4 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20, awans uzyskają po dwa 

najlepsze zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg następującego klucza: 

a)zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz nr 25), 

b)zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz nr 26), 

c)zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz nr 27), 

d)zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz nr 28). 

5.Do 1/2 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20, awans uzyskają zespoły, które 

odniosą zwycięstwa w meczach  ćwierćfinałowych. Zespoły te utworzą pary  

wg następującego klucza: 

a)zwycięzca meczu nr 25 – zwycięzca meczu nr 27, 



b)zwycięzca meczu nr 26 – zwycięzca meczu nr 28. 

6.Zwycięzcy meczów półfinałowych otrzymają prawo gry w finale, natomiast przegrani  

w meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3. miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 

U-20. 

7.Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy  

gry w futsal dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu. 

 

§ 6 

1.W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-20 mogą brać udział zawodnicy, którzy w 

roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego, ukończą 

20 rok życia,  ale mają ukończone nie mniej niż 16 lat.  

Od wszystkich zawodników, wymaga się pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

2.Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer zawodnika 

z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za 

prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych  

na liście.  

3.Zgłoszenia zawodników w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 dni przed 

rozpoczęciem rozgrywek. 

4.W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20, mogą brać udział zawodnicy 

łączący grę w piłkę nożną 11  osobową z piłką halową zgodnie z Uchwałą  

nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w 

rozgrywkach futsalu. 

5.W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20, mogą brać udział zawodnicy 

innych klubów występujących w rozgrywkach futsalu, pod warunkiem, że dany klub  nie bierze 

udziału w rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w futsalu w danej kategorii. 

6.Zawodnik, który w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu nie może brać udziału w rozgrywkach młodzieżowych 

w barwach innego klubu. 

7.Zawodnik klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu może 

zostać uprawniony tylko do jednego klubu uczestniczącego  

w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu. 

8.Każdy klub do rozgrywek może zgłosić nie więcej niż 25 zawodników  

za pośrednictwem systemu Extranet. Do protokołu turniejowego podczas turnieju eliminacyjnego i 

finałowego każdy klub może zgłosić nie więcej niż 14 zawodników zgłoszonych i uprawnionych w 

systemie Extranet przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

9.Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy. 

10.Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w zawodach o  

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-20. 

11.Pierwszy trener prowadzący drużynę musi posiadać uprawnienia trenerskie zgodnie 

z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki 

nożnej w Polsce tj: 

a)Licencja Futsal C uprawnia do  prowadzenia jako pierwszy trener zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach futsalu. W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  

w Futsalu dopuszcza się posiadanie równoległych uprawnień  takich jak: Grassroots C, 

UEFA C i PZPN B. 

b)Wszystkie uprawnienia trenerskie, które są sklasyfikowane jako wyższe stanowią 

podstawę do prowadzenia zespołu.  

12.Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego 



Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających  

do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

 

§ 7 

1 Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać minimum dwa odróżniające się od siebie 

komplety strojów. 

2.Zaleca się, aby zawodnicy w czasie trwania turnieju posiadali te same numery na każdym 

komplecie strojów. 

§ 8 

1.Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia potwierdzająca zdolność do gry. 

2. Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP U-20 musi przedstawić na żądanie sędziego, 

lub przedstawiciela Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN lub przedstawiciela Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania 

sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w 

zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone do 

sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnika,  

który na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako 

zawodnika nieuprawnionego do gry. 

3. Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet do 24 godz.  

od zakończenia zawodów. 

4. Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów 

zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl wyniki oraz 

końcową klasyfikacje turnieju. 

§ 9 

1. Cykl turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 zostanie 

rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju eliminacyjnego U-20. 

2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20, 

zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi Departament Rozgrywek Krajowych na 

19 dni przed turniejem finałowym. 

§ 10 

1. Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów 

PZPN. 

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

3. Koszty dojazdu wg stawek dojazdu określonych w Uchwale nr II/43 z 22 lutego 2017 roku 

Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127 z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN dot. 

ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

4. Koszty obsługi sędziowskiej turnieju finałowego według stawek określonych w Uchwale  

nr II/43 z 22 lutego 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127 z dnia  



22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN dot. ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla 

centralnego, ponosi Polski Związek Piłki Nożnej. 

§ 11 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych oraz finałowych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochronę, wodę mineralną  

dla każdej z drużyn. 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem niedopuszczenia 

do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości  

9600 PLN netto. 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, organizowanej nie 

później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na odprawie może skutkować 

nie dopuszczeniem drużyny do turnieju. 

§ 12 

1.  W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 

spotkania), 

b)korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 

c)przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 

d)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

2. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej  

niż dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

b)korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

c)większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami, 

d)większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 

e)większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 

f)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 

§ 13 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej w 

wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną na adres: 

futsalmmp@pzpn.pl. 

§ 14 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym PZPN. 

§ 15 

1. Zawodnicy, którzy w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie zostają 

ukarani karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu obowiązującej w ramach bieżących rozgrywek. 
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2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia zostaje 

automatycznie ukarany karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba  

że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się zawodnika 

(decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole  

z zawodów). W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony z dalszego udziału  

w turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara musi być 

wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski  

w Futsalu U-20 bieżącej lub następnej edycji.  

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej finałowy, 

natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po zakończeniu turniejów 

eliminacyjnych. 

§ 16 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-20 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez  

Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu. 

§ 17 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.  

§ 18 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia  oraz 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2017/2018 i następne. Prawo interpretacji niniejszego 

regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr VIII/135 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu     

U-14 Kobiet na sezon 2017/2018  

 

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

I.Przyjmuje się Regulamin  Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu  

U-14 Kobiet na sezon 2017/2018  w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 KOBIET 

NA SEZON 2017/2018  

 

 



§ 1 

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek  

w oparciu o: 

1.Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów  

i dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

trwają 2 x 8 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku remisu bezpośrednio 

rzuty karne. „Przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem 

wolnym bezpośrednim. 

2.Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

 

§ 2 

1. Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-14 Kobiet, prowadzi Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

2. Warunkiem niezbędnym do odbycia się turnieju finałowego jest udział w nim minimum  

8 drużyn 

§ 3 

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-14 Kobiet biorą udział na zasadzie 

dobrowolności zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces  

do uczestnictwa w rozgrywkach. 

 

§ 4 

1.Rozgrywki prowadzone są  dwufazowo sposobem mieszanym.  

2.W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy 

eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbę drużyn 

awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3.Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji. 

4.W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w jego miejsce 

wystąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął pierwsze miejsce 

nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5.Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 Kobiet, z 

udziałem dwunastu  zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

 

§ 5 

1.Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo. 

2.W fazie grupowej turnieju finałowego 12. zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy 

eliminacyjne. 

3.Podział na grupy zostanie opublikowany przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN po 

wyłonieniu drużyn występujących w turnieju finałowym, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem 

turnieju finałowego. 

4.Do 1/4 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 Kobiet, awans uzyskają po dwa 

najlepsze zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg następującego klucza: 

a)zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz nr 13), 

b)zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz nr 14), 

c)zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz nr 17), 

d)zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz nr 18). 

5.Do 1/2 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 Kobiet, awans uzyskają zespoły, 

które odniosą zwycięstwa w meczach  ćwierćfinałowych. Zespoły te utworzą pary  

wg następującego klucza: 



a)zwycięzca meczu nr 13 – zwycięzca meczu nr 17, 

b)zwycięzca meczu nr 14 – zwycięzca meczu nr 18. 

6.Zespoły, które w meczach ćwierćfinałowych poniosą porażkę, zagrają o miejsca 5. – 8., tworząc 

pary wg klucza: 

a)przegrany meczu nr 13 – przegrany meczu nr 17, 

d)przegrany meczu nr 14 – przegrany meczu nr 18. 

7.Zwycięzcy meczów półfinałowych otrzymają prawo gry w finale, natomiast przegrani  

w meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3. miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 

U-14 Kobiet. 

8.Zwycięzcy meczów nr 23 i nr 24 rozegrają mecz o miejsca 5. i 6. w Młodzieżowych Mistrzostwach 

Polski w Futsalu U-14 Kobiet. 

9.Przegrani w meczach nr 23 i nr 24 rozegrają mecz o miejsca 7. i 8. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-14 Kobiet. 

10.Zespoły z trzecich miejsc w grupach eliminacyjnych rozegrają mecze o miejsca 9. – 12.  

wg następującego klucza: 

a)3 miejsce w grupie A – 3 miejsce w grupie B (mecz nr 15), 

b)3 miejsce w grupie C – 3 miejsce w grupie D (mecz nr 16), 

11.Zwycięzcy meczów nr 15 i 16 rozegrają mecz o miejsca 9. i 10. w Młodzieżowych Mistrzostwach 

Polski w Futsalu U-14 Kobiet. 

12.Przegrani meczów nr 15 i 16 rozegrają mecz o miejsca 11. i 12. w Młodzieżowych Mistrzostwach 

Polski w Futsalu U-14 Kobiet.  

13.Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy  

gry w futsal dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu. 

 

§ 6 

1.W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-14 Kobiet mogą brać udział zawodniczki, 

które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego, 

ukończą 14 rok życia,  ale mają ukończone nie mniej niż 12 lat.  

Od wszystkich zawodniczek, wymaga się pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

2.Listy zawodniczek zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer zawodniczki 

z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za 

prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych  

na liście.  

3.Zgłoszenia zawodniczek w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 dni przed 

rozpoczęciem rozgrywek. 

4.W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 Kobiet, mogą brać udział 

zawodniczki łączące grę w piłkę nożną 11  osobową z piłką halową zgodnie z Uchwałą nr V/82 z 

dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodniczek występujących w 

rozgrywkach futsalu. 

5.W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 KOBIET, mogą brać udział 

zawodniczki innych klubów występujących w rozgrywkach futsalu, pod warunkiem, że dany klub  

nie bierze udziału w rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w futsalu w danej kategorii. 

6.Zawodniczka, która w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu nie może brać udziału w rozgrywkach młodzieżowych 

w barwach innego klubu. 

7.Zawodniczka klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  

w Futsalu może zostać uprawniona tylko do jednego klubu uczestniczącego  

w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu. 

8.Każdy klub do rozgrywek może zgłosić nie więcej niż 25 zawodniczek  

za pośrednictwem systemu Extranet. Do protokołu turniejowego podczas turnieju eliminacyjnego i 



finałowego każdy klub może zgłosić nie więcej niż 14 zawodniczek zgłoszonych i uprawnionych w 

systemie Extranet przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

9.Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6 miesięcy. 

10.Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodniczki biorące udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-14 Kobiet. 

11.Pierwszy trener prowadzący drużynę musi posiadać uprawnienia trenerskie zgodnie 

z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki 

nożnej w Polsce tj: 

a)Licencja Futsal C uprawnia do  prowadzenia jako pierwszy trener zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach futsalu. W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  

w Futsalu dopuszcza się posiadanie równoległych uprawnień  takich jak: Grassroots C, 

UEFA C i PZPN B. 

b)Wszystkie uprawnienia trenerskie, które są sklasyfikowane jako wyższe stanowią 

podstawę do prowadzenia zespołu.  

12.Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających  

do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

 

§ 7 

1 Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać minimum dwa odróżniające się od siebie 

komplety strojów. 

2. Zaleca się, aby zawodniczki w czasie trwania turnieju posiadały te same numery na każdym 

komplecie strojów. 

§ 8 

1. Każda zawodniczka obowiązana jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia potwierdzająca zdolność do gry. 

2. Zawodniczka uczestnicząca w rozgrywkach o MMP w Futsalu  U-14 Kobiet musi przedstawić na 

żądanie sędziego, lub przedstawiciela Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN lub przedstawiciela 

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN ważny dokument tożsamości lub inny ważny 

dokument z aktualną fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do 

sprawozdania sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej 

udział w zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być 

wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodniczka  

która na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako 

zawodniczkę nieuprawnioną do gry. 

3. Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet do 24 godz.  

od zakończenia zawodów. 

4. Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów 

zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl wyniki oraz 

końcową klasyfikacje turnieju. 

§ 9 

1. Cykl turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 Kobiet 

zostanie rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju eliminacyjnego U-

14 Kobiet. 



2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 Kobiet, 

zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi Departament Rozgrywek Krajowych na 

19 dni przed turniejem finałowym. 

§ 10 

1. Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów 

PZPN. 

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

3. Koszty dojazdu wg stawek dojazdu określonych w Uchwale nr II/43 z 22 lutego 2017 roku 

Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127 z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN dot. 

ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

4. Koszty obsługi sędziowskiej turnieju finałowego według stawek określonych w Uchwale  

nr II/43 z 22 lutego 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127 z dnia  

22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN dot. ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla 

centralnego, ponosi Polski Związek Piłki Nożnej. 

§ 11 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych oraz finałowych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochrony, wody mineralnej  

dla każdej z drużyn. 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem niedopuszczenia 

do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości  

6000 PLN netto. 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, organizowanej nie 

później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na odprawie może skutkować 

nie dopuszczeniem drużyny do turnieju. 

§ 12 

1.  W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 

spotkania), 

b)korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 

c)przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 

d)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

2. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej  

niż dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

b)korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

c)większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami, 

d)większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 



e)większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 

f)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 

§ 13 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej w 

wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną na adres: 

futsalmmp@pzpn.pl. 

§ 14 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodniczek i działaczy zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym PZPN. 

§ 15 

1. Zawodniczki, które w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie zostają 

ukarane karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu obowiązującej w ramach bieżących rozgrywek. 

2. Zawodniczka, która w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia zostaje 

automatycznie ukarana karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba  

że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się zawodniczki 

(decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole  

z zawodów). W takim wypadku zawodniczka zostanie wykluczona z dalszego udziału  

w turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara musi być 

wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu U-14 Kobiet bieżącej 

lub następnej edycji.  

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej finałowy, 

natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po zakończeniu turniejów 

eliminacyjnych. 

§ 16 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 Kobiet rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-14 KOBIET rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez  

Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu. 

§ 17 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.  

§ 18 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia  oraz 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2017/2018 i następne. Prawo interpretacji niniejszego 

regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

mailto:futsalmmp@pzpn.pl


136 

Uchwała nr VIII/136 z dnia 30 sierpnia 2017  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu     

U-16 Kobiet na sezon 2017/2018 i następne 

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

I.Przyjmuje się Regulamin  Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu  

U-16 Kobiet na sezon 2017/2018 i następne w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-16 KOBIET 

NA SEZON 2017/2018 i następne 

 

§ 1 

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek  

w oparciu o: 

1.Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów  

i dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

trwają 2 x 8 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku remisu bezpośrednio 

rzuty karne. „Przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem 

wolnym bezpośrednim. 

2.Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 2 

1.Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-16 Kobiet, prowadzi Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

2.Warunkiem niezbędnym do odbycia się turnieju finałowego jest udział w nim minimum  

8 drużyn. 

 

§ 3 

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-16 Kobiet biorą udział na zasadzie 

dobrowolności zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces  

do uczestnictwa w rozgrywkach. 

 

§ 4 

1.Rozgrywki prowadzone są  dwufazowo sposobem mieszanym.  

2.W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy 

eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbę drużyn 

awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3.Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji. 

4.W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w jego miejsce 

wystąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął pierwsze miejsce 

nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5.Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 Kobiet, z 

udziałem dwunastu  zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  



 

§ 5 

1.Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo. 

2.W fazie grupowej turnieju finałowego 12. zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy 

eliminacyjne. 

3. Podział na grupy zostanie opublikowany przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN po 

wyłonieniu drużyn występujących w turnieju finałowym, nie później niż 14 dni przed 

rozpoczęciem turnieju finałowego. 

4. Do 1/4 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 Kobiet, awans uzyskają po dwa 

najlepsze zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg następującego klucza: 

a)zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz nr 13), 

b)zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz nr 14), 

c)zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz nr 17), 

d)zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz nr 18). 

5. Do 1/2 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 Kobiet, awans uzyskają 

zespoły, które odniosą zwycięstwa w meczach  ćwierćfinałowych. Zespoły te utworzą pary  

wg następującego klucza: 

a)zwycięzca meczu nr 13 – zwycięzca meczu nr 17, 

b)zwycięzca meczu nr 14 – zwycięzca meczu nr 18. 

6. Zespoły, które w meczach ćwierćfinałowych poniosą porażkę, zagrają o miejsca 5. – 8., tworząc 

pary wg klucza: 

a)przegrany meczu nr 13 – przegrany meczu nr 17, 

b)przegrany meczu nr 14 – przegrany meczu nr 18. 

7. Zwycięzcy meczów półfinałowych otrzymają prawo gry w finale, natomiast przegrani  

w meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3. miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach 

Polski U-16 Kobiet. 

8. Zwycięzcy meczów nr 23 i nr 24 rozegrają mecz o miejsca 5. i 6. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-16 Kobiet. 

9. Przegrani w meczach nr 23 i nr 24 rozegrają mecz o miejsca 7. i 8. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-16 Kobiet. 

10. Zespoły z trzecich miejsc w grupach eliminacyjnych rozegrają mecze o miejsca 9. – 12.  

wg następującego klucza: 

a)3 miejsce w grupie A – 3 miejsce w grupie B (mecz nr 15), 

b)3 miejsce w grupie C – 3 miejsce w grupie D (mecz nr 16), 

11. Zwycięzcy meczów nr 15 i 16 rozegrają mecz o miejsca 9. i 10. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-16 Kobiet. 

12. Przegrani meczów nr 15 i 16 rozegrają mecz o miejsca 11. i 12. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-16 Kobiet.  

13. Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy  

gry w futsal dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu. 

 

§ 6 

1.W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu  U-16 Kobiet mogą brać udział 

zawodniczki, które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu 

rozgrywkowego, ukończą 16 rok życia,  ale mają ukończone nie mniej niż 14 lat.  

Od wszystkich zawodniczek, wymaga się pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

2.Listy zawodniczek zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodniczki z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych  

na liście.  



3.Zgłoszenia zawodniczek w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 dni 

przed rozpoczęciem rozgrywek. 

4.W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 Kobiet, mogą brać udział 

zawodniczki łączące grę w piłkę nożną 11  osobową z piłką halową zgodnie z Uchwałą  

nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodniczek 

występujących w rozgrywkach futsalu. 

5.W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 Kobiet, mogą brać udział 

zawodniczki innych klubów występujących w rozgrywkach futsalu, pod warunkiem, że dany 

klub  nie bierze udziału w rozgrywkach o młodzieżowe mistrzostwo Polski w futsalu w danej 

kategorii. 

6.Zawodniczka, która w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek 

kategorii Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu. 

7.Zawodniczka klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  

w Futsalu może zostać uprawniona tylko do jednego klubu uczestniczącego  

w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu. 

8.Każdy klub do rozgrywek może zgłosić nie więcej niż 25 zawodniczek  

za pośrednictwem systemu Extranet. Do protokołu turniejowego podczas turnieju 

eliminacyjnego i finałowego każdy klub może zgłosić nie więcej niż 14 zawodniczek 

zgłoszonych i uprawnionych w systemie Extranet przez Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

9.Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, 

celem stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6 miesięcy. 

10.Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodniczki biorące udział w zawodach  

o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-16 Kobiet.  

11.Pierwszy trener prowadzący drużynę musi posiadać uprawnienia trenerskie zgodnie 

z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w 

rozgrywkach piłki nożnej w Polsce tj: 

a)Licencja Futsal C uprawnia do  prowadzenia jako pierwszy trener zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach futsalu. W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  

w Futsalu dopuszcza się posiadanie równoległych uprawnień  takich jak: Grassroots C, 

UEFA C i PZPN B. 

b)Wszystkie uprawnienia trenerskie, które są sklasyfikowane jako wyższe stanowią 

podstawę do prowadzenia zespołu.  

12.Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających  

do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

 

 

§ 7 

1 Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać minimum dwa odróżniające się od siebie 

komplety strojów. 

2. Zaleca się, aby zawodniczki w czasie trwania turnieju posiadały te same numery na każdym 

komplecie strojów. 

§ 8 

1. Każda zawodniczka obowiązana jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia potwierdzająca zdolność do gry. 



2. Zawodniczka uczestnicząca w rozgrywkach o MMP U-16 Kobiet musi przedstawić na żądanie 

sędziego, lub przedstawiciela Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN lub przedstawiciela 

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN ważny dokument tożsamości lub inny ważny 

dokument z aktualną fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do 

sprawozdania sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej 

udział w zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być 

wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodniczka, która na żądanie sędziego 

nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako zawodniczkę nieuprawnioną 

do gry. 

3. Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet do 24 godz.  

od zakończenia zawodów. 

4. Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów 

zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl wyniki oraz 

końcową klasyfikację turnieju. 

§ 9 

1. Cykl turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 Kobiet 

zostanie rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju eliminacyjnego U-

16 Kobiet. 

2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 Kobiet, 

zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi Departament Rozgrywek Krajowych na 

19 dni przed turniejem finałowym.  

§ 10 

1. Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów 

PZPN. 

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

3. Koszty dojazdu wg stawek dojazdu określonych w Uchwale nr II/43 z 22 lutego 2017 roku 

Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127 z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN dot. 

ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

4. Koszty obsługi sędziowskiej turnieju finałowego według stawek określonych w Uchwale  

nr II/43 z 22 lutego 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127 z dnia  

22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN dot. ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla 

centralnego, ponosi Polski Związek Piłki Nożnej. 

§ 11 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych oraz finałowych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochronę, wodę mineralną  

dla każdej z drużyn. 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem niedopuszczenia 

do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości  

6000 PLN netto. 



4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, organizowanej nie 

później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na odprawie może skutkować 

nie dopuszczeniem drużyny do turnieju. 

§ 12 

1.  W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 

spotkania), 

b)korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 

c)przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 

d)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

2. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej  

niż dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

b)korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

c)większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami, 

d)większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 

e)większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 

f)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 

§ 13 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej w 

wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną na adres: 

futsalmmp@pzpn.pl. 

§ 14 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodniczek i działaczy zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym PZPN. 

§ 15 

1. Zawodniczki, które w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie zostają 

ukarane karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu obowiązującej w ramach bieżących rozgrywek. 

2. Zawodniczka, która w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia zostaje 

automatycznie ukarana karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba  

że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się zawodniczki 

(decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole  

z zawodów). W takim wypadku zawodniczka zostanie wykluczona z dalszego udziału  

w turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara musi być 

wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu U-16 Kobiet bieżącej 

lub następnej edycji.  

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej finałowy, 

natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po zakończeniu turniejów 

eliminacyjnych. 

 

mailto:futsalmmp@pzpn.pl


§ 16 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 Kobiet rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-16 KOBIET rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez  

Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu. 

§ 17 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.  

§ 18 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia  oraz 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2017/2018 i następne. Prawo interpretacji niniejszego 

regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VII/137 z dnia 30 sierpnia 2017  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski 

w Futsalu U-18 Kobiet na sezon 2017/2018 i następne 

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

I.Przyjmuje się Regulamin  Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu  

U-18 Kobiet na sezon 2017/2018 i następne w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 KOBIET 

NA SEZON 2017/2018 i następne 

 

§ 1 

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek  

w oparciu o: 

1.Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów  

i dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

trwają 2 x 8 minut efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w przypadku remisu bezpośrednio 

rzuty karne. „Przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem 

wolnym bezpośrednim. 

2.Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

 

 

 



§ 2 

1.Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-18 Kobiet, prowadzi Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN. 

2.Warunkiem niezbędnym do odbycia się turnieju finałowego jest udział w nim minimum  

8 drużyn. 

§ 3 

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-18 Kobiet biorą udział na zasadzie 

dobrowolności zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces  

do uczestnictwa w rozgrywkach. 

§ 4 

1.Rozgrywki prowadzone są  dwufazowo sposobem mieszanym.  

2.W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy 

eliminacyjne. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbę drużyn 

awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

3.Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji. 

4.W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w jego miejsce 

wystąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął pierwsze miejsce 

nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5.Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 

Kobiet, z udziałem dwunastu  zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

 

§ 5 

1.Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo. 

2.W fazie grupowej turnieju finałowego 12. zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy 

eliminacyjne. 

3.Podział na grupy zostanie opublikowany przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN po 

wyłonieniu drużyn występujących w turnieju finałowym, nie później niż 14 dni przed 

rozpoczęciem turnieju finałowego. 

4.Do 1/4 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 Kobiet, awans uzyskają po 

dwa najlepsze zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg następującego 

klucza: 

a)zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz nr 13), 

b)zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz nr 14), 

c)zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz nr 17), 

d)zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz nr 18). 

5.Do 1/2 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 Kobiet, awans uzyskają 

zespoły, które odniosą zwycięstwa w meczach  ćwierćfinałowych. Zespoły te utworzą pary wg 

następującego klucza: 

a)zwycięzca meczu nr 13 – zwycięzca meczu nr 17, 

b)zwycięzca meczu nr 14 – zwycięzca meczu nr 18. 

6.Zespoły, które w meczach ćwierćfinałowych poniosą porażkę, zagrają o miejsca 5. – 8., 

tworząc pary wg klucza: 

a)przegrany meczu nr 13 – przegrany meczu nr 17, 

b)przegrany meczu nr 14 – przegrany meczu nr 18. 

7.Zwycięzcy meczów półfinałowych otrzymają prawo gry w finale, natomiast przegrani  

w meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3. miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach 

Polski U-18 Kobiet. 



8.Zwycięzcy meczów nr 23 i nr 24 rozegrają mecz o miejsca 5. i 6. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-18 Kobiet. 

9.Przegrani w meczach nr 23 i nr 24 rozegrają mecz o miejsca 7. i 8. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-18 Kobiet. 

10.Zespoły z trzecich miejsc w grupach eliminacyjnych rozegrają mecze o miejsca 9. – 12.  

wg następującego klucza: 

a)3 miejsce w grupie A – 3 miejsce w grupie B (mecz nr 15), 

b)3 miejsce w grupie C – 3 miejsce w grupie D (mecz nr 16), 

11.Zwycięzcy meczów nr 15 i 16 rozegrają mecz o miejsca 9. i 10. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-18 Kobiet. 

12.Przegrani meczów nr 15 i 16 rozegrają mecz o miejsca 11. i 12. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-18 Kobiet.  

13.Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy  

gry w futsal dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu. 

 

§ 6 

1.W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-18 Kobiet mogą brać udział 

zawodniczki, które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu 

rozgrywkowego, ukończą 18 rok życia,  ale mają ukończone nie mniej niż 14 lat.  

Od wszystkich zawodniczek, wymaga się pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

2.Listy zawodniczek zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodniczki z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych  

na liście.  

3.Zgłoszenia zawodniczek w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 dni 

przed rozpoczęciem rozgrywek. 

4.W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 Kobiet, mogą brać udział 

zawodniczki łączące grę w piłkę nożną 11  osobową z piłką halową zgodnie z Uchwałą nr V/82 

z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodniczek występujących w 

rozgrywkach futsalu. 

5.W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 Kobiet, mogą brać udział 

zawodniczki innych klubów występujących w rozgrywkach futsalu, pod warunkiem, że dany 

klub  nie bierze udziału w rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w futsalu w danej 

kategorii. 

6.Zawodniczka, która w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek 

kategorii Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu. 

7.Zawodniczka klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  

w Futsalu może zostać uprawniona tylko do jednego klubu uczestniczącego  

w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu. 

8.Każdy klub do rozgrywek może zgłosić nie więcej niż 25 zawodniczek  

za pośrednictwem systemu Extranet. Do protokołu turniejowego podczas turnieju 

eliminacyjnego i finałowego każdy klub może zgłosić nie więcej niż 14 zawodniczek 

zgłoszonych i uprawnionych w systemie Extranet przez Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

9.Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, 

celem stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6 miesięcy. 

10.Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodniczki biorące udział w zawodach  

o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-18 Kobiet. 



11.Pierwszy trener prowadzący drużynę musi posiadać uprawnienia trenerskie zgodnie 

z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w 

rozgrywkach piłki nożnej w Polsce tj: 

a)Licencja Futsal C uprawnia do  prowadzenia jako pierwszy trener zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach futsalu. W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  

w Futsalu dopuszcza się posiadanie równoległych uprawnień  takich jak: Grassroots 

C, UEFA C i PZPN B. 

b)Wszystkie uprawnienia trenerskie, które są sklasyfikowane jako wyższe stanowią 

podstawę do prowadzenia zespołu.  

12.Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku  Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających  

do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

 

§ 7 

1 Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać minimum dwa odróżniające się od siebie 

komplety strojów. 

2. Zaleca się, aby zawodniczki w czasie trwania turnieju posiadały te same numery na każdym 

komplecie strojów. 

§ 8 

1. Każda zawodniczka obowiązana jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia potwierdzająca zdolność do gry. 

2. Zawodniczka uczestnicząca w rozgrywkach o MMP w Futsalu U-18 Kobiet musi przedstawić 

na żądanie sędziego, lub przedstawiciela Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN lub 

przedstawiciela Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN ważny dokument tożsamości lub 

inny ważny dokument z aktualną fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść 

zastrzeżenia do sprawozdania sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości 

zawodniczki biorącej udział w zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. 

Zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodniczka, 

,która na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy 

jako zawodniczkę nieuprawnioną do gry. 

3. Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet do 24 godz.  

od zakończenia zawodów. 

4. Organizator i sędzia główny turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów 

zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl wyniki oraz 

końcową klasyfikacje turnieju. 

§ 9 

1. Cykl turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 Kobiet 

zostanie rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju 

eliminacyjnego U-18 Kobiet. 

2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 

Kobiet, zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi Departament Rozgrywek 

Krajowych na 19 dni przed turniejem finałowym. 



§ 10 

1. Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy dokonuje Kolegium 

Sędziów PZPN. 

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego 

sędziego oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi organizator 

turnieju eliminacyjnego. 

3. Koszty dojazdu wg stawek dojazdu określonych w Uchwale nr II/43 z 22 lutego 2017 roku 

Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127 z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN 

dot. ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego ponosi organizator 

turnieju eliminacyjnego. 

4. Koszty obsługi sędziowskiej turnieju finałowego według stawek określonych w Uchwale  

nr II/43 z 22 lutego 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127 z dnia  

22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN dot. ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów 

szczebla centralnego, ponosi Polski Związek Piłki Nożnej. 

§ 11 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych oraz finałowych jest zobowiązany do zapewnienia 

opieki medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochrony, wody mineralnej  

dla każdej z drużyn. 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem 

niedopuszczenia do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

3. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości  

6000 PLN netto. 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, organizowanej nie 

później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na odprawie może 

skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju. 

§ 12 

1.  W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik 

bezpośredniego spotkania), 

b)korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 

c)przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek, 

d)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające, 

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

2. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej  

niż dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

b)korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

c)większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi 

drużynami, 

d)większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym, 



e)większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym, 

f)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające, 

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 

§ 13 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej 

w wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną na adres: 

futsalmmp@pzpn.pl. 

§ 14 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodniczek i działaczy zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym PZPN. 

§ 15 

1. Zawodniczki, które w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie 

zostają ukarane karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu obowiązującej w ramach bieżących 

rozgrywek. 

2. Zawodniczka, która w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia 

zostaje automatycznie ukarana karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba  

że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodniczki (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w protokole  

z zawodów). W takim wypadku zawodniczka zostanie wykluczona z dalszego udziału  

w turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, przy czym kara musi 

być wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu U-18 Kobiet 

bieżącej lub następnej edycji.  

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej finałowy, 

natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po zakończeniu turniejów 

eliminacyjnych. 

§ 16 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 Kobiet rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 KOBIET rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez  

Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu. 

§ 17 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.  

§ 18 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia  

oraz obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2017/2018 i następne. Prawo interpretacji 

niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
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II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

       Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

138 

Uchwała nr VIII/138 z dnia  30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia listy sędziów oraz obserwatorów szczebla centralnego 

futsalu 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 futsalu na sezon 2017/18: 

1. Dominik CIPIŃSKI  Łódzkie KS 
2. Damian GRABOWSKI  Dolnośląskie KS 
3. Kamil GRZĘBOWSKI  Pomorskie KS 
4. Grzegorz HAMOWSKI  Małopolskie KS 
5. Damian JARUCHIEWICZ Śląskie KS 
6. Mariusz KRUPA  Małopolskie KS 
7. Marcin MUSZYŃSKI  Łódzkie KS 
8. Katarzyna NETKOWSKA Śląskie KS 
9. Robert PODLECKI  Lubelskie KS 
10. Sławomir STECZKO  Małopolskie KS 
11. Andrzej ŚLIWA  Świętokrzyskie KS 
12. Grzegorz WIERCIOCH Śląskie KS 
13. Andrzej WITKOWSKI  Pomorskie KS 
14. Jewgienij ADAMONIS   Pomorskie KS 
15. Adam BANACH  Małopolskie KS 
16. Arkadiusz BANASZKIEWICZ Łódzkie KS 
17. Jacek BARTECZKA  Podlaskie KS 
18. Sylwester BARYCZKOWSKI Wielkopolskie KS 
19. Paweł BAŁUT   Podkarpackie KS 
20. Henryk BĄK   Śląskie KS 
21. Bartosz BEHMKE  Pomorskie KS 
22. Roman BIAŁEK  Śląskie KS 
23. Tomasz BIEL   Dolnośląskie KS 
24. Julia BUKAROWICZ  Łódzkie KS 
25. Marcin CIECHANOWICZ Małopolskie KS 
26. Łukasz CHOWANIEC  Małopolskie KS 
27. Mariusz CHRZANOWSKI Podlaskie KS 
28. Paweł CHRZANOWSKI Podlaskie KS 
29. Wojciech CURYŁO  Małopolskie KS 
30. Monika CZUDZINOWICZ Podlaskie KS 
31. Mariusz DOMŻALSKI  Warmińsko-Mazurskie KS 
32. Damian DORN   Kujawsko-Pomorskie KS 
33. Julia DUDZIŃSKA  Łódzkie KS 
34. Marek DZIOBKO  Lubuskie KS 
35. Tomasz FRĄK   Świętokrzyskie KS 
36. Jan GAWLE   Podkarpackie KS 
37. Katarzyna GRAJKOWSKA Wielkopolskie KS 
38. Patryk GRYCKIEWICZ Kujawsko-Pomorskie KS 
39. Marcin GUTOWSKI  Łódzkie KS 
40. Paweł GWIAZDA  Mazowieckie KS 
41. Maciej JAGODZIŃSKI  Wielkopolskie KS 
42. Łukasz JASKÓLSKI  Wielkopolskie KS 



43. Paweł KAMIŃSKI  Wielkopolskie KS 
44. Krzysztof KAPELA  Warmińsko-Mazurskie KS 
45. Tomasz KĄSEK  Śląskie KS 
46. Agnieszka KARPIŃSKA Lubelskie KS 
47. Patryk KĘPKA   Warmińsko-Mazurskie KS 
48. Piotr KOLOCZEK  Śląskie KS 
49. Tomasz KONDRAK  Świętokrzyskie KS 
50. Mateusz KONIECZNY  Śląskie KS 
51. Sebastian KRAWCZYK Pomorskie KS 
52. Janusz KRUPNIK  Małopolskie KS 
53. Marcin ŁUCZAK  Wielkopolskie KS 
54. Mirosław MAREK  Lubelskie KS 
55. Maciej MARTYNIUK  Wielkopolskie KS 
56. Artur MITAL   Mazowieckie KS 
57. Izabela MNICH  Śląskie KS 
58. Jakub MODRZEJEWSKI Zachodniopomorskie KS 
59. Justyna NAKLICKA  Lubelskie KS 
60. Maciej NOWACKI  Podlaskie KS 
61. Bartłomiej NOWICKI  Łódzkie KS 
62. Tomasz NOWICKI  Wielkopolskie KS 
63. Tomasz OLSZAK  Świętokrzyskie KS 
64. Jakub ORLIŃSKI  Dolnośląskie KS 
65. Tomasz PIOTROWSKI Pomorskie KS 
66. Michał POTĘPA  Podkarpackie KS 
67. Jakub RUTKOWSKI  Podlaskie KS 
68. Piotr RYBOL   Opolskie KS 
69. Tomasz SADOWSKI  Łódzkie KS 
70. Marcin SPRZĘCZKA  Świętokrzyskie KS 
71. Marcin STOŃ   Śląskie KS 
72. Paweł STELMASZYK  Kujawsko-Pomorskie KS 
73. Kamil SZCZOŁKO  Lubelskie KS 
74. Łukasz SZCZOŁKO  Lubelskie KS 
75. Marcin SZKODZIŃSKI  Kujawsko-Pomorskie KS 
76. Maciej SZYDUK  Lubelskie KS 
77. Łukasz SZYMCZYK  Małopolskie KS 
78. Emilia SZYMULA  Mazowieckie KS 
79. Maciej ŚLIWIŃSKI  Wielkopolskie KS 
80. Mateusz TARNOWY  Lubuskie KS 
81. Przemysław TKACZ  Lubuskie KS 
82. Paweł TOKAREWICZ   Podlaskie KS 
83. Daniel TYDELSKI  Warmińsko-Mazurskie KS 
84. Paweł WAŁĘGA  Podkarpackie KS 
85. Tomasz WANICKI  Śląskie KS 
86. Michał WASKOWSKI  Wielkopolskie KS 
87. Łukasz WOLIŃSKI  Lubelskie KS 
88. Rafał WÓŁKIEWICZ  Kujawsko-Pomorskie KS 
89. Krzysztof ZABOJSZCZ Pomorskie KS 
90. Dariusz ZŁOTNICKI  Wielkopolskie KS 
91. Rafał ZIACH   Małopolskie KS 
92. Dawid ZIĘBA   Zachodniopomorskie KS 
93. Michał ŻURAWSKI  Pomorskie KS 

 
Obserwatorzy 

1. Krzysztof BERNAŚ  Śląskie KS 
2. Tomasz CHAJDECKI  Małopolskie KS 
3. Zbigniew CUKIERT  Wielkopolskie KS 
4. Marek CZERNACHOWSKI Śląskie KS 



5. Antoni DANCEWICZ  Zachodniopomorskie KS 
6. Seweryn DĘBOWSKI  Łódzkie KS 
7. Robert GRABOWSKI  Dolnośląskie KS 
8. Piotr MIŚ   Śląskie KS 
9. Piotr MITKOWSKI  Łódzkie KS 
10. Aleksander OKOŃ  Pomorskie KS 
11. Antoni PLONA   Podlaskie KS 
12. Mariusz PODJACKI  Pomorskie KS 
13. Rafał PRZYTUŁA  Łódzkie KS 
14. Arkadiusz REŚLIŃSKI  Wielkopolskie KS 
15. Przemysław SAROSIEK Podlaskie KS 
16. Dariusz SMOLAREK  Wielkopolskie KS 
17. Sebastian STAWICKI  Łódzkie KS 
18. Jacek WASKOWSKI  Wielkopolskie KS 
19. Marcin WOŁOWSKI  Kujawsko-Pomorskie KS 
20. Maciej ZWARA  Pomorskie KS 

 
 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr VIII/139 z dnia  30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej,  
do Przepisów Gry w Futsal, wydanie 2017/2018 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Postanowienia Polskiego Związku Piłki Nożnej do Przepisów Gry w Futsal, 

wydanie 2017/2018 w następującym brzmieniu: 
 

 
 

POSTANOWIENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
 

ARTYKUŁ 1 – POLE GRY 
Nawierzchnia pola gry 

1. Zawody futsalu powinny być rozgrywane wyłączenie na płaskiej, gładkiej i nieścieralnej 
nawierzchni wykonanej z drewna lub sztucznego materiału zgodnie z regulaminem rozgrywek. 
2. Niedopuszczalne jest rozgrywanie zawodów Ekstraklasy, I ligi, II ligi, Ekstraligi kobiet, I ligi kobiet, 
Halowego Pucharu Polski (od 1/32 finału) oraz turniejów finałowych Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski na boiskach o nawierzchni betonowej, asfaltowej oraz sztucznej trawie. 
 

Wymiary pola gry 
3. Zawody mistrzowskie zawodów Ekstraklasy, I ligi, II ligi, Ekstraligi kobiet, I ligi kobiet oraz turnieje 
finałowe Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Halowego Pucharu Polski (od 1/32 finału) mogą być 
rozgrywane jedynie na polach gry, których długość jest nie mniejsza niż 36 metrów, a szerokość 
nie mniejsza niż 18 metrów. Wszelkie odstępstwa dla rozgrywek szczebla centralnego 
(Ekstraklasa, I liga, od 1/32 finału Halowego Pucharu Polski) od tego przepisu są możliwe jedynie 
za zgodą Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN lub Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 
4. Wszystkie inne pola gry należy wyznaczać w wymiarach określonych warunkami lokalnymi, 
jednak zgodnie z Przepisami gry w Futsal, zachowując proporcje między ich długością i 
szerokością. 
 



Oznaczenia pola gry 
5.Prowadzenie zawodów bez wyraźnie oznaczonych linii mających zasadnicze znaczenie dla 
prawidłowego przebiegu meczu (pole karne, punkt karny, drugi punkt karny, linia środkowa, strefa 
wymiany, pola rożne) jest niedozwolone. Linie te muszą być poprawione (wyraźnie oznaczone) na 
polecenie sędziego. 
6. Linia środkowa jest linią neutralną i należy jednocześnie do jednej i do drugiej połowy pola gry. 
Zawodnika znajdującego się na linii środkowej uważa się za znajdującego się na swojej połowie 
pola gry. 
7. Na zawodach Ekstraklasy, I ligi, II ligi, Ekstraligi kobiet oraz I ligi kobiet organizatorzy mają 
obowiązek oznaczenia strefy technicznej zgodnie z Przepisami Gry w Futsal. 
 

Bramki 
8. Słupki i poprzeczki bramkowe powinny mieć szerokość i głębokość równą szerokości linii 
ograniczających pole gry. 
9. Siatki bramkowe muszą być sporządzone i przymocowane do krawędzi słupków i poprzeczki w 
sposób nie zagrażający bezpieczeństwu zawodników. Stosowanie siatek bramkowych jest 
obowiązkowe. 
 

Bezpieczeństwo 
10. Jeśli regulamin rozgrywek nie reguluje szczegółowo odległości, jaka musi być zachowana 
pomiędzy liniami ograniczającymi pole gry (linie boczne, linie bramkowe), a barierkami 
oddzielającymi widzów, ścianami lub innymi trwałymi przeszkodami, to odległość taka nie może 
być mniejsza niż 1,5 metra od linii ograniczającej pole gry i 0,5 metra od strefy technicznej. 
Wszelkie odstępstwa od tego przepisu są możliwe jedynie za zgodą Komisji ds. Licencji Klubowych 
PZPN. 
11. Wszystkie trwałe przeszkody umieszczone w bliższej odległości niż 1,5 metra od linii 
ograniczających pole gry muszą być odpowiednio zabezpieczone, aby nie stwarzały zagrożenia 
dla uczestników gry i sędziów. Przeszkody te w żadnym razie nie mogą utrudniać poruszania się 
sędziów. 
 

Weryfikacja pola gry 
12. Każde pole gry i jego najbliższe otoczenie przeznaczone do rozgrywania zawodów musi zostać 
zweryfikowane. Komisja dokonująca weryfikacji sporządza ze swoich czynności protokół 
weryfikacji w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje gospodarz obiektu i ma obowiązek 
umieścić go w szatni sędziowskiej na widocznym miejscu. 
13. Organizator zawodów jest zobowiązany do przygotowania pola gry oraz jego bezpośredniego 
zaplecza zgodnie z Przepisami Gry w Futsal oraz warunkami licencji. 
14. O przydatności pola gry do zawodów rozstrzyga sędzia w dniu zawodów. Bierze pod uwagę 
stan nawierzchni pola gry, niezbędne wyposażenie oraz oznakowanie, wyznaczenie stref 
technicznych, a także to, czy stan pola gry i jego otoczenie nie zagraża bezpieczeństwu 
uczestników oraz czy sędziowie będą mieli miejsce do swobodnego poruszania się w czasie 
zawodów. Decyzja sędziego w sprawie przydatności pola gry jest ostateczna. 
15.Jeżeli usterki, które zdaniem sędziego rzutowały na negatywną ocenę przydatności pola gry do 
zawodów nie zostaną usunięte, to zawody zarówno mistrzowskie jak i towarzyskie nie mogą się 
odbyć. 
16. Jeżeli w czasie zawodów zostanie uszkodzona bramka lub jedno z oznaczeń mających 
zasadnicze znaczenie dla prawidłowego przebiegu meczu (pole karne, punkt karny, drugi punkt 
karny, linia środkowa, strefa wymiany, pola rożne) przestaje być wyraźnie widoczne, sędzia nie 
kończy zawodów przed upływem ustalonego czasu gry, ale poleca organizatorowi zawodów 
usunięcie usterek. Jeżeli organizator zawodów nie jest w stanie usunąć usterek w ustalonym 
realnym czasie, zawody należy zakończyć. Sędzia winien wyczerpać wszystkie środki i możliwości 
pozwalające mu na prowadzenie zawodów do końca. 
17. Bezpośrednie otoczenie pola gry to obszar wewnątrz jego ogrodzenia, poza polem gry. 
 

Zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry 
18. Zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry i jego wyposażenia oraz zaplecza (a w szczególności 
szatni) jak również czasu ich udostępnienia zespołom mogą być wnoszone do sędziego przed 



rozpoczęciem lub w trakcie trwania zawodów. Zastrzeżenia muszą być przez sędziego zbadane, a 
w przypadkach uzasadnionych sędzia – poprzez kapitana drużyny gospodarza – wyznacza czas 
organizatorom zawodów na usunięcie usterek. 
19. Sędzia musi zamieścić w sprawozdaniu z zawodów treść zastrzeżeń dotyczących pola gry oraz 
wydane zarządzenia, tylko jeśli miało to praktyczne znaczenie (np. opóźnione rozpoczęcie 
zawodów). 
 

Organizacja zawodów 
20. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za zabezpieczenie dostatecznego wyposażenia 
medycznego dla zawodników i sędziów. 
21. Organizator zawodów zobowiązany jest do: 

• zabezpieczenia szatni dla drużyn gospodarzy i gości  – każda z natryskami i toaletami w 
pobliżu pola gry. Przez okres ich użytkowania szatnie pozostają pod stałym nadzorem 
organizatora zawodów; 

• zapewnienia szatni dla sędziów wyposażonych w natrysk i toaletę oraz zapewnienia 
sędziom w szatniach wody oraz gorących napojów, o ile regulamin nie reguluje tej kwestii; 

• zapewnienia, że wszystkie szatnie, o których mowa powyżej będą: jasne, czyste, 
higieniczne, przestronne oraz odpowiednio wyposażone, a przejścia dla uczestników 
zawodów między szatniami a polem gry będą odpowiednio zabezpieczone lub 
wyodrębnione od miejsc przeznaczonych dla publiczności. 

22. W rozgrywkach Ekstraklasy i I ligi – o ile regulamin rozgrywek nie stanowi inaczej – organizator 
zawodów jest odpowiedzialny za filmowanie całego przebiegu zawodów i zamieszczenie nagrania, 
w terminie 24 godzin od zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN do wykorzystania dla potrzeb komisji i organów dyscyplinarnych 
PZPN oraz organów prowadzących rozgrywki upoważnionych do tego przez PZPN. 
23. Organizator zawodów ma obowiązek zakazać wstępu na obiekt, na którym rozgrywane są 
zawody, osobom nietrzeźwym. Osoby zakłócające porządek, prowokujące do agresji, wznoszące 
ordynarne okrzyki muszą być niezwłocznie usunięte poza obiekt sportowy. Odpowiednie 
zarządzenia informujące publiczność muszą być zawarte w regulaminach umieszczonych w 
miejscach łatwo dostępnych i widocznych. 
24. Zawody futsalu nie mogą odbywać się na polach gry zamkniętych na mocy decyzji 
związkowego organu dyscyplinarnego lub państwowej władzy administracyjnej. Przed każdymi 
zawodami sędziowie oraz delegaci/obserwatorzy PZPN mają obowiązek sprawdzenia 
dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłki nożnej na danym polu gry. 

 
ARTYKUŁ 2 – PIŁKA 

Oznaczenia na piłkach 
1. Regulamin rozgrywek może wprowadzać obowiązek rozgrywania zawodów piłkami wskazanymi 
przez organ prowadzący rozgrywki (np. zawierającymi określone oznaczenia, kolorystykę) pod 
warunkiem, że spełniają one wymogi wymienione przez Przepisy gry w Futsal. 
 

System używania piłek 
2. Mecz może być rozgrywany przy użyciu jednej lub kilku piłek. Do gry używa się tej samej piłki 
meczowej, a piłki zapasowe użyte są tylko wtedy, gdy piłka meczowa pęknie, stanie się niezdatna 
do gry lub zostanie wybita tak daleko, że zdaniem sędziego użycie piłki zapasowej znacząco 
przyspieszy wznowienie gry. Zamiana piłki meczowej na zapasową odbywa się zawsze pod 
kontrolą sędziów. 
 

Ocena przydatności i wybór piłek do gry 
3.O przydatności piłek do gry rozstrzyga wyłącznie sędzia lub drugi sędzia. Przed rozpoczęciem 
zawodów sędzia lub drugi sędzia zobowiązany jest dokonać wyboru piłek oraz sprawdzić ich cechy 
fizyczne: wagę, obwód i ciśnienie zgodnie z Art. 2 Przepisów Gry w Futsal. 
4. Jeżeli regulamin rozgrywek nakłada obowiązek posiadania przez piłki określonych oznaczeń lub 
kolorystyki, sędzia winien zbadać także i te cechy. W przypadku, gdy piłki nie spełniają wszystkich 
wymogów regulaminowych, sędzia winien wezwać organizatora do dostarczenia właściwych piłek. 
W przypadku, gdy organizator nie jest w stanie wypełnić zarządzania sędziego, a dostarczone piłki 



spełniają pozostałe wymogi wskazane w Art. 2 Przepisów Gry w Futsal, sędzia zaakceptuje 
dostarczone piłki do gry, opisując ten fakt w sprawozdaniu. 
5. Wybrane piłki pozostają pod kontrolą sędziów do końca zawodów. 
6. Sędzia powinien w każdym przypadku zarządzić zmianę piłek w czasie trwania zawodów, jeżeli 
jego zdaniem zmiana ta ułatwi zawodnikom grę, a widzom jej obserwację. 
 

Zmiana piłki niezdatnej do gry 
7. Jeżeli podczas zawodów piłka oraz piłki zapasowe staną się niezdatne do gry, względnie 
zabraknie piłki do kontynuowania gry – sędzia nie kończy zawodów przed upływem ustalonego 
czasu, lecz wyznacza realny czas na dostarczenie piłki zdatnej do gry. Niedostarczenie przez 
organizatora zawodów zdatnej do gry piłki w wyznaczonym czasie zobowiązuje sędziego do 
zakończenia zawodów (z zastrzeżeniem pkt. 8). 
8. Jeżeli organizatorzy dostarczą piłkę po zakończeniu zawodów z powodu jej braku, a obie 
drużyny znajdują się ciągle na boisku bądź w drodze do szatni, to zawody te powinny być 
kontynuowane. 
 

Zagrywanie piłką w pobliżu pola gry 
9. Zabrania się zawodnikom rezerwowym zagrywania przez nich piłką poza liniami bramkowymi 
lub bocznymi w czasie trwania zawodów. Obowiązkiem sędziego jest niedopuszczenie do tego 
rodzaju postępowania. 
 
 

ARTYKUŁ 3 – LICZBA ZAWODNIKÓW 
Zawodnicy 

1. Do protokołu dopuszcza się wpisanie maksimum 9 zawodników rezerwowych. 
2. Zawodnicy wpisani do protokołu muszą posiadać aktualne badania lekarskie. Badanie lekarskie 
jest ważne nie dłużej niż przez sześć miesięcy, licząc od daty badania. Sędzia nie sprawdza faktu 
ważności badań osobiście – o ile regulamin nie stanowi inaczej, fakt posiadania ważnych i 
aktualnych badań lekarskich przez wszystkich zawodników wpisanych do protokołu potwierdza 
własnoręcznym podpisem kierownik drużyny bądź trener. W przypadku braku podpisu – sędzia nie 
dopuszcza do rozpoczęcia meczu i wzywa kierownika bądź trenera do złożenia podpisu w jego 
obecności. 
 

Składy drużyn 
3. Przed rozpoczęciem każdych zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są dostarczyć sędziemu: 

 na zawodach Ekstraklasy: 60 minut przed rozpoczęciem zawodów – protokół z imionami i 
nazwiskami zawodników i zawodników rezerwowych oraz osób funkcyjnych (maksimum 
sześciu). Protokół ten powinien być wydrukiem z elektronicznego sprawozdania sędziego 
wypełnionego w systemie wskazanym przez regulamin rozgrywek lub być zgodny z jego 
treścią i zawierać wskazane powyżej informacje. 

 na zawodach I ligi i Halowego Pucharu Polski (poczynając od 1/32 finału): 60 minut przed 
rozpoczęciem zawodów – protokół z imionami i nazwiskami zawodników i zawodników 
rezerwowych oraz trenera i innych osób funkcyjnych (maksimum siedmiu), będący 
wydrukiem z oficjalnego sprawozdania sędziego wypełnionego w systemie Extranet lub być 
zgodny z jego treścią i zawierać wskazane powyżej informacje. W przypadku braku 
możliwości wypełnienia protokołu w systemie Extranet (spowodowanej np. awarią 
systemu) kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie 
wypełnionego protokołu zgodnie z wyżej określonymi danymi. 

 Na pozostałych zawodach: 30 minut przed rozpoczęciem zawodów – protokół z imionami i 
nazwiskami zawodników i zawodników rezerwowych oraz osób funkcyjnych, będący 
wydrukiem z oficjalnego sprawozdania sędziego. 

4. Protokół powinien być czytelnie podpisany przez kapitana i kierownika każdej drużyny, 
poświadczając w ten sposób uprawnienia do udziału w zawodach zgłoszonych przez nich 
zawodników i zawodników rezerwowych. Kapitanowie drużyn muszą być oznaczeni skrótem „kpt”, 
zaś bramkarze – skrótem „br”. 
5. Pierwszych pięciu zawodników wpisanych do protokołu rozpoczyna zawody, pozostali 
zawodnicy są zawodnikami rezerwowymi. 



6. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani 
do protokołu. 
7. Po tym, jak protokół został wypełniony, podpisany przez drużynę i dostarczony do sędziego, a 
zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte i jakikolwiek z zawodników oraz zawodników rezerwowych 
wpisanych do protokołu nie może z jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć w meczu, nie może być 
zastąpiony przez innego zawodnika niewpisanego do protokołu. 
8. Zawodnik może pełnić równocześnie funkcję jednego z trenerów (również asystenta trenera, 
trenera bramkarzy itp.) oraz kierownika drużyny. Zawodnikowi nie wolno pełnić równocześnie 
żadnej funkcji związanej z opieką medyczną (lekarz, masażysta, fizjoterapeuta, itp.). 
9. W razie naruszenia Przepisów Gry w Futsal przez zawodnika pełniącego również funkcje 
opisane w pkt. 8, sankcje karne są stosowane jak w przypadku przewinień zawodnika, niezależnie 
od stroju, jaki nosi winny zawodnik w momencie popełnienia przewinienia. 
 

 
Kapitan drużyny 

10. Każda drużyna musi mieć kapitana. Prawo zwracania się do sędziego w sposób taktowny w 
sprawach dotyczących zawodów, przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny i tylko w czasie 
przerwy w grze. Na ewentualne pytanie kapitana drużyny sędzia lub drugi sędzia udziela zwięzłej 
i jednoznacznej odpowiedzi, nie dopuszczając do polemiki. Kapitanowi nie wolno okazywać 
dezaprobaty dla decyzji sędziego. Jeżeli z jakichkolwiek powodów kapitan opuszcza boisko i jego 
najbliższe otoczenie przed końcem zawodów, winien przed zejściem przekazać swojemu zastępcy 
wyróżniającą go opaskę. Fakt zmiany kapitana sędzia opisuje w sprawozdaniu tylko gdy ma to 
praktyczne znaczenie (np. składanie protestu przez nowego kapitana). 
 

Niekompletny skład drużyny 
11. Drużyna rozpoczynająca zawody w niekompletnym składzie – licząca mniej niż pięciu 
zawodników – może w ciągu całego okresu trwania zawodów uzupełnić swój skład do pięciu 
zawodników jedynie zawodnikami wpisanymi do protokołu. O uzupełnianiu podstawowego składu 
drużyny sędzia musi zostać powiadomiony przez jej kapitana bądź kierownika drużyny. 
 

Procedura wymiany 
12. Wymiana może zostać dokonana w każdym momencie, zarówno gdy piłka jest w grze, jak i 
poza grą, o ile zostaną dotrzymane warunki wymiany wskazane w Art. 3 Przepisów Gry w Futsal. 
13. Wymiana jest dokonana, kiedy zawodnik rezerwowy wejdzie na pole gry poprzez strefę 
wymian, po przekazaniu narzutki zawodnikowi którego zmienia; chyba że zawodnik ten opuszcza 
pole gry w innym miejscu, na które zezwalają Przepisy Gry w Futsal – w takim przypadku zawodnik 
rezerwowy powinien przekazać narzutkę trzeciemu sędziemu. W przypadku naruszenia zasad tej 
procedury sędzia powinien przerwać grę (nie od razu, jeżeli istnieje możliwość zastosowania 
korzyści), ukarać winnego zawodnika napomnieniem (żółta kartka) i wznowić grę rzutem wolnym 
pośrednim dla drużyny przeciwnej z miejsca, gdzie była piłka w chwili przerwania gry (o ile 
miejscem wznowienia gry nie byłoby pole karne drużyny winowajcy – wówczas stosuje się 
odpowiednio postanowienia Art. 13 Przepisów Gry w Futsal). 
14. Jeżeli jeden z sędziów wykluczy zawodnika rezerwowego przebywającego na polu gry, który 
pozbawia drużynę przeciwną zdobycia bramki lub realnej szansy na zdobycie bramki i w związku 
z tym liczba zawodników w jego drużynie zostaje zredukowana, to poza wykluczonym zawodnikiem 
rezerwowym, inny z zawodników musi opuścić pole gry po to, aby jego drużyna grała z jednym 
zawodnikiem mniej. Zawodnik, który opuszcza pole gry z tego powodu, jest traktowany jak inny 
zawodnik rezerwowy: może on zatem wymienić zawodnika z pola w okresie, kiedy jego zespół gra 
w osłabieniu z zastrzeżeniem, że jego zespół będzie grał w osłabieniu zgodnie z postanowieniami 
Art. 3. 
 

Wejście i opuszczenie pola gry przez zawodnika 
15. Drużyny zobowiązane są do stawienia się na polu gry w takim czasie, aby sędzia mógł (po 
sprawdzeniu ubioru i przeprowadzeniu losowania) punktualnie o wyznaczonej godzinie rozpocząć 
zawody. Taki sam obowiązek musi być przestrzegany przez drużyny po zakończeniu przerwy 
między pierwszą i drugą  połową zawodów, a także ewentualnych dogrywek. 



16. Zawodnik od momentu otrzymania od sędziego lub drugiego sędziego zgody na opuszczenie 
pola gry, do czasu jego opuszczenia, nie może brać udziału w grze. Jeżeli zawodnik, zanim opuści 
pole gry, bierze udział w grze, zostanie napomniany za niesportowe zachowanie. Przerwana gra 
zostanie wznowiona rzutem wolnym pośrednim z miejsca przewinienia, o ile miejscem wznowienia 
gry nie byłoby pole karne drużyny winowajcy – wówczas stosuje się odpowiednio postanowienia 
Art. 13 Przepisów Gry w Futsal. 
17. Zawodnik, którego wejście na pole gry wymaga zgody sędziego lub drugiego sędziego, 
powinien na nią czekać do czasu otrzymania od sędziego lub drugiego sędziego przyzwalającego 
znaku. Prawo zezwolenia zawodnikowi wejścia na pole gry nie może być scedowane na innego 
członka zespołu sędziowskiego – asystent sędziego potwierdza jedynie gotowość tego zawodnika 
do powrotu na pole gry. 
 

Zawodnicy rezerwowi i osoby towarzyszące drużynie 
18. Na ławce dla zawodników rezerwowych, poza zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do 
protokołu, mogą przebywać osoby funkcyjne. Liczbę i funkcje tych osób określają regulaminy 
rozgrywek. Ich nazwiska i funkcje winny być wpisane w protokole przed zawodami. 
19. Zawodnicy rezerwowi muszą mieć ubiór (koszulki, znaczniki) odróżniające się kolorem od 
zawodników obu drużyn i sędziów. 
20. Jeżeli regulamin rozgrywek nie określa liczby osób funkcyjnych, ich liczba nie może 
przekraczać siedmiu. 
21. Jeżeli regulamin nie określa funkcji osób towarzyszących drużynie, w ich liczbie zawsze musi 
znajdować się trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których 
mowa we właściwych przepisach licencyjnych. Każda z pozostałych osób funkcyjnych musi pełnić 
jedną z następujących funkcji: 

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. 

22. Zawodnicy rezerwowi (poza sytuacją opisaną w pkt. 8) nie są upoważnieni do udzielania 
jakichkolwiek wskazówek zawodnikom. Uporczywe naruszenie powyższego zakazu powinno być 
traktowanie przez sędziów jako przejaw niesportowego zachowania i karane napomnieniem (żółta 
kartka) udzielanym w najbliższej przerwie w grze. 
23. Sędzia i drugi sędzia nie mają prawa udzielania kar indywidualnych osobom funkcyjnym, mogą 
jednak usunąć te osoby z ławki rezerwowych oraz poza bezpośrednie otoczenie pola gry. 
Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji opisanych w pkt. 8 i 9. Osoby usunięte nie mogą zajmować 
miejsca w bezpośrednim otoczeniu pola gry oraz na trybunach lub innej części hali znajdującej się 
w bezpośredniej bliskości strefy technicznej obu drużyn. 
24. Zawodnicy wykluczeni nie mogą znajdować się w bezpośrednim otoczeniu pola gry, jak również 
na trybunach lub innej części hali znajdującej się w bezpośredniej bliskości strefy technicznej obu 
drużyn. 
25. Na przedmeczowym spotkaniu sędzia określa lokalizację strefy/stref rozgrzewki zawodników 
rezerwowych. Podejmując decyzję bierze pod uwagę to, aby rezerwowi nie wpływali na przebieg 
gry i komfort pracy sędziów. Podczas rozgrzewki zawodnicy rezerwowi muszą mieć ubiór (koszulki, 
znaczniki) odróżniające się kolorem od zawodników obu drużyn oraz sędziów. 
26. Zawodnikom rezerwowym w trakcie rozgrzewki może towarzyszyć wyłącznie jeden z trenerów 
uprawnionych do przebywania na ławce rezerwowych. 
27. Tylko jedna osoba w danej chwili jest upoważniona do przekazywania taktycznych wskazówek 
swojej drużynie. Osoba ta może przesunąć się do przodu strefy i przebywać tam bez ograniczeń, 
ale cały czas musi się odpowiednio zachowywać. Osobom przebywającym w strefach technicznych 
nie wolno głośno komentować ani krytykować decyzji sędziowskich. W przypadku naruszenia tego 
zapisu sędzia ma prawo nakazać osobie zachowującej się nieodpowiedzialnie opuszczenie strefy 



technicznej uwzględniając postanowienia pkt 23. Zachowanie tej osoby sędzia musi opisać w 
sprawozdaniu. 
28. W strefie technicznej obowiązuje zakaz palenia tytoniu. Wszelkie próby obejścia tego przepisu 
(np. palenie tzw. e-papierosów) będą traktowane przez sędziów tak samo jak palenie tytoniu. 

 
ARTYKUŁ 4 – UBIÓR ZAWODNIKÓW 

Podstawowy ubiór zawodników 
1. Zawodnicy powinni mieć koszulki z numerami na plecach. Numery muszą być wykonane w 
kolorze kontrastującym z kolorem koszulek tak, by mogły być z daleka widoczne. Ich wielkość 
określają regulaminy rozgrywek.  
2. Wpisanie imion oraz nazwisk zawodników i zawodników rezerwowych do protokołu winno być 
dokonane zgodnie z numeracją koszulek zawodników. Prawidłowość tego stwierdzają podpisami 
kapitan i kierownik drużyny. 
 

Kolory kostiumów zawodników 
3. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie. 
4. Jeżeli regulaminy rozgrywek nie określają zasad doboru strojów drużyn, zastosowanie mają 
następujące reguły: 

 drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych; 

 jeżeli okaże się, że drużyny mają stroje w podobnych kolorach, wówczas drużyna 
gospodarzy jest zobowiązana założyć kostiumy o odmiennych barwach, sędzia opisuje to 
w sprawozdaniu, a drużyna gości ponosi odpowiedzialność regulaminowo-dyscyplinarną; 

 bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. 
5. Jeżeli kolor bluz lub koszulek bramkarzy obu drużyn jest taki sam i nie ma możliwości zamiany 
ich na inne, sędzia w drodze wyjątku dopuszcza obu bramkarzy do gry. 
6. Jeżeli drużyna zamienia nominalnego bramkarza na innego zawodnika, który w protokole nie był 
wpisany jako bramkarz, to zamiana taka jest dozwolona, o ile zostaną zachowane procedury 
wymiany opisane w Art. 3 Przepisów Gry w Futsal oraz zawodnik wymieniający gra w koszulce w 
kolorze odmiennym niż zawodnicy drużyny przeciwnej oraz bramkarz drużyny przeciwnej. 
Koszulka taka musi mieć numer, pod którym wymieniający zawodnik został wpisany w protokole. 
7. Wejście zawodnika zamieniającego bramkarza w koszulce z innym numerem niż wpisany w 
protokole, znaczniku, uszkodzonej koszulce (np. z dziurą na plecach na numer), koszulce w kolorze 
identycznym lub podobnym do kolorystyki którejkolwiek z drużyn oraz koszulce meczowej, w której 
grał on na boisku, zanim wymienił bramkarza, sędzia powinien zakwalifikować jako naruszenie 
Przepisów Gry w Futsal i traktować jako postawę wykazującą brak należytego szacunku dla 
zawodów. 
 

Kontrola ubioru zawodników 
8. Sędzia musi sprawdzić, czy zawodnicy posiadają zgodny z Przepisami Gry w Futsal ubiór – w 
szczególności obuwie – przed rozpoczęciem zawodów, przed drugą połową zawodów, dogrywką i 
w innym czasie, kiedy taka potrzeba zachodzi. Kontrola ubioru przed rozpoczęciem zawodów, jak 
i przed ich drugą połową, winna odbywać się w miejscu do tego przeznaczonym, możliwie najmniej 
widocznym dla publiczności, tuż przed wejściem na pole gry. 
9. Jeżeli zawodnik zamierza grać z opatrunkiem chroniącym go przed kontuzją (nawet za zgodą 
lekarza), sędzia ma prawo nie dopuścić go do gry, jeśli stwierdzi, że opatrunek stanowi zagrożenie 
dla innych zawodników. 
 

ARTYKUŁ 5 – SĘDZIOWIE 
Każdy sędzia zobowiązany jest do prowadzenia zawodów sumiennie, obiektywnie, na najwyższym 
poziomie fachowym, zgodnie z duchem Przepisów Gry w Futsal i bezwzględnym przestrzeganiem 
zasad etyki sportowej. Od sędziów oczekuje się podejmowania decyzji z wyczuciem, zdrowym 
rozsądkiem w zgodzie z ideą fair play, nigdy jednak w sprzeczności z literą Przepisów Gry w Futsal. 
 

Uprawnienia i zadania sędziów 
1. Do prowadzenia zawodów uprawnieni są sędziowie wyznaczeni przez Kolegium Sędziów. 
2. Sędzia i drugi sędzia po zakończeniu meczu mają prawo złożyć publiczne oświadczenie, 
wyjaśniające podjęte przez niego na boisku decyzje. 



 
Władza sędziów 

3. Władza sędziów nadana im przez Przepisy Gry w Futsal rozpoczyna się z chwilą przystąpienia 
do pełnienia swoich obowiązków w miejscu rozgrywania zawodów do czasu zakończenia 
wszystkich czynności związanych prowadzeniem zawodów w miejscu rozgrywania zawodów. 
4. Wszelkie incydenty zaistniałe po zakończeniu wszystkich czynności związanych z 
prowadzeniem zawodów przez sędziego muszą zostać opisane w sprawozdaniu. 
 

Sygnalizacje sędziów 
5. Sędzia lub drugi sędzia bezpośrednio po decyzji uznającej bramkę lub karze dyscyplinarnej ma 
obowiązek w sposób widoczny sygnalizować asystentom sędziów, zawodnikom i publiczności: 

• numer zawodnika, który zdobył bramkę; 

• numer zawodnika, który został ukarany karą dyscyplinarną; 

• zastosowaną korzyść po przewinieniu karanym rzutem wolnym bezpośrednim – w 
najbliższej przerwie w grze; 

Sędzia sygnalizuje tę informację w sposób widoczny, znajdując się w strefie środkowej boiska na 
wprost stolika sędziego czasowego w odległości kilku metrów od niego. Zasady dokonywania 
sygnalizacji powinny być omówione podczas przedmeczowej odprawy zespołu sędziowskiego, 
ustalającej, który z sędziów i w jakich okolicznościach jest zobowiązany do sygnalizacji. 
6. Sędziowie mają obowiązek stosować sygnalizacje używane i zalecane w Przepisach Gry w 
Futsal. 
 

Korzyść 
7. Jeżeli sędzia lub drugi sędzia nie przerywa gry, kiedy drużyna, przeciwko której popełniono 
przewinienie, odnosi korzyść z takiego rozstrzygnięcia, musi zasygnalizować odpowiednim gestem 
zastosowaną korzyść. Zaleca się użycie w tym przypadku również głosu. 
8. Sygnalizacja „korzyść” może mieć miejsce tylko wtedy, gdy zaistniało przewinienie, a 
poszkodowany zawodnik lub jego współpartner pozostaje przy piłce. Po zastosowaniu korzyści po 
przewinieniu karanym rzutem wolnym bezpośrednim sędzia musi zasygnalizować w sposób 
wskazany Przepisami Gry w Futsal w najbliższej przerwie w grze w celu zaliczenia przewinienia do 
fauli akumulowanych. 
9. Jeżeli sędzia lub drugi sędzia w czasie gry nie sygnalizował, że stosuje korzyść lub nie 
zasygnalizował jej do asystenta sędziego w najbliższej przerwie w grze, niedopuszczalne jest 
zaliczenie przewinienia do fauli akumulowanych w późniejszym czasie. 
 

Obowiązki sędziów przed zawodami 
10. Zespół sędziowski wyznaczony do prowadzenia zawodów przez Kolegium Sędziów 
zobowiązany jest do przybycia na miejsce rozgrywania zawodów co najmniej 90 minut przed ich 
rozpoczęciem na zawodach Ekstraklasy, I ligi mężczyzn oraz 60 minut na zawodach Halowego 
Pucharu Polski (poczynając od 1/32 finału) oraz 45 minut na zawodach innego szczebla w celu: 

• sprawdzenia protokołu weryfikacji boiska, 

• sprawdzenia, czy pole gry nadaje się do przeprowadzenia zawodów, 

• określenia strefy rozgrzewki zawodników rezerwowych, 

• określenia czy i kiedy ma być włączone sztuczne oświetlenie (niedopuszczalne jest 
włączenie sztucznego oświetlenia w czasie gry), 

• odebrania protokołów z wypełnionymi składami drużyn, 

• dokonania oceny przydatności i wyboru piłek do gry, 

• przyjęcia ewentualnych zastrzeżeń i protestów od kapitanów drużyn, 

• omówienia zasad prowadzenia zawodów z zespołem sędziowskim. 

• kontroli ubioru zawodników, 

• przeprowadzenia odprawy przedmeczowej z kierownikami drużyn. 
11. Kontrola pola gry pod względem jego przydatności do gry – w danych zawodach – polega na 
sprawdzeniu, czy: 

• wyposażenie i zabezpieczenie pola gry odpowiada wymogom Przepisów Gry w Futsal i 
regulaminów rozgrywek, 

• bramki są przymocowane do podłoża, a siatki bramkowe są dokładnie przymocowane do 
bramek, 



• wszystkie linie i oznaczenia pola gry są prawidłowo wyznaczone i wyraźne. 
 

Sprawozdanie z zawodów 
12. Po każdych zawodach sędzia jest zobowiązany do wypełnienia  sprawozdania z zawodów 
ściśle według wymogów organizatora rozgrywek i Kolegium Sędziów. W szczególności musi podać: 

• imiona i nazwiska sędziów, 

• rodzaj zawodów, 

• datę, godzinę i miejsce rozegrania zawodów, 

• nazwy drużyn uczestniczących w zawodach, 

• wynik końcowy zawodów – cyframi i słownie – oraz wynik do przerwy, 

• nazwę drużyny, która została zwycięzcą lub określenie „remis”, 

• kary indywidualne – napomnienia i wykluczenia z gry – nałożone na zawodników i 
zawodników rezerwowych (minuta, nałożenia kary, numer, i nazwisko ukaranego 
zawodnika oraz krótki ale precyzyjny opis zdarzenia, które stanowi podstawę do udzielenia 
zawodnikowi kary indywidualnej), 

• prawidłowość ubioru zawodników do gry, 

• ocenę zachowania się publiczności i osób towarzyszących drużynom, 

• strzelców bramek, podając minutę zdobycia bramki, numer, imię i nazwisko strzelca, 

• inne dane wymagane przez regulamin rozgrywek lub organizatora rozgrywek. 
13. Sprawozdanie powinno być wypełnione w sposób czytelny, rzeczowy i zwięzły. Winno zawierać 
opis wszystkich istotnych zdarzeń dyscyplinarnych, kontuzji, itp. 
14. Sędzia winien wypełnić sprawozdanie z zawodów w trybie wyznaczonym przez regulamin 
rozgrywek, organizatora zawodów lub Kolegium Sędziów. 
15. Sędzia po zakończonych zawodach sporządza informację o karach indywidualnych i innych 
zdarzeniach dyscyplinarnych mających związek z meczem. Informacja ta musi być podpisana 
przez kierowników drużyn. Tryb sporządzania informacji (załącznik do sprawozdania) precyzują 
regulaminy rozgrywek. 
 

Protesty dotyczące tożsamości zawodników 
16. Kapitanowie mają prawo, najpóźniej do zakończenia zawodów, zgłaszać protesty dotyczące 
tożsamości zawodników i zawodników rezerwowych. Zgłoszenie żądania sprawdzenia tożsamości 
przez kapitana może dotyczyć tylko zawodników i zawodników rezerwowych obecnych na polu gry 
lub jego bezpośrednim otoczeniu w momencie zgłaszania protestu. 
17. Sprawdzenia tożsamości zawodników sędzia może dokonać przed zawodami, w czasie 
przerwy między częściami gry lub po zawodach, zawsze jednak w obecności kapitanów obu drużyn 
(w drużynach młodzieżowych także kierowników drużyn). Konieczność sprawdzenia tożsamości 
zawodników po zakończeniu zawodów zobowiązuje kapitanów i kierowników drużyn do 
zatrzymania wszystkich zawodników, którzy uczestniczyli w grze do pełnej dyspozycji sędziego we 
wskazanym przez niego miejscu. 
18. 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. 
19. Jeżeli opinia sędziego dotycząca protestu nie satysfakcjonuje wnoszącego kapitana, sędzia 
musi umieścić w sprawozdaniu treść protestu wraz z podpisem wnoszącego go kapitana (w 
drużynach młodzieżowych – kierownika drużyny). 
20. Okoliczność składania zastrzeżeń i protestów usprawiedliwia ewentualne opóźnienie 
rozpoczęcia gry każdej części zawodów. 
 

Nieprzybycie sędziów na zawody, niedyspozycja sędziego 
21. Jeżeli z wyznaczonego przez Kolegium Sędziów zespołu sędziowskiego nie stawi się sędzia, 
jego funkcję przejmuje wyznaczony przez Kolegium Sędziów drugi sędzia. Jeśli na zawody nie 
stawi się drugi sędzia, wówczas jego miejsce zajmuje trzeci sędzia, jeżeli został wyznaczony, lub 
sędzia czasowy. 
22. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie z jakichkolwiek powodów będą 
nieobecni, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej 5 minut przed wyznaczoną godziną 
rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia 



kandydata do prowadzenia zawodów. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór 
jednego z kandydatów na sędziego. Jeżeli jeden z kandydatów jest sędzią futsalu, przysługuje mu 
prawo prowadzenia zawodów. Jeżeli obaj zaproponowani kandydaci są sędziami związkowymi, 
sędzią zostaje ten, który jest uprawniony do prowadzenia wyższej klasy rozgrywkowej. W innych 
przypadkach decyduje losowanie przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn. Za 
wypełnienie i dostarczenie prawidłowo sporządzonego sprawozdania z takich zawodów 
odpowiedzialny jest organizator zawodów. 
23. Sędzia, który rozpoczął zawody, powinien je doprowadzić do końca. Wyjątek stanowi jedynie 
przypadek nagłej niedyspozycji sędziego, która uniemożliwia mu dalsze prowadzenie zawodów. 
Funkcję sędziego przejmie wówczas trzeci sędzia lub sędzia czasowy. Nieobecność 
wyznaczonych asystentów sędziów zobowiązuje kapitanów drużyn do przedstawienia sędziemu 
kandydata, który poprowadzi zawody. Pierwszeństwo przysługuje kandydatom posiadającym 
uprawnienia sędziowskie futsalu. 
 
 

Przerwanie gry 
24. Jeżeli zawody muszą być rozgrywane przy sztucznym świetle i nastąpi awaria oświetlenia lub 
zdaniem sędziego oświetlenie jest niewystarczające, przerwaną z tego powodu grę, wznowi po 
usunięciu awarii rzutem sędziowskim lub zgodnie z przyczyną przerwania gry. W przypadku braku 
możliwości zlikwidowania awarii, w czasie określonym przez sędziego na podstawie informacji 
uzyskanej od organizatora zawodów, sędzia kończy zawody, opisując szczegółowo ten fakt w 
sprawozdaniu. Decyzję o terminie dokończenia meczu podejmie organizator rozgrywek. 
 

Zakończenie zawodów przed upływem ustalonego czasu gry 
25. Sędzia zobowiązany jest do zakończenia zawodów przed upływem ustalonego czasu gry w 
szczególności, jeżeli: 

• jedna z drużyn zostanie zdekompletowana, 

• jedna z drużyn samowolnie zejdzie z boiska, 

• jeden z sędziów zostanie czynnie znieważony przez osobę niepożądaną lub jednego z 
uczestników meczu, a dalsze prowadzenie zawodów zagraża bezpieczeństwu 
któregokolwiek z sędziów, 

• zawodnik wykluczony z gry lub osoba funkcyjna usunięta ze strefy technicznej odmówi 
opuszczenia pola gry i jego bezpośredniego otoczenia i nie opuści go w ciągu 2 minut od 
wydania decyzji przez sędziego, 

• wymiana niezdatnej do gry piłki nie nastąpi w ustalonym realnym czasie, 

• wyczerpane zostaną wszystkie możliwości zastąpienia uszkodzonego elementu 
obowiązkowego wyposażenia pola gry, 

• podczas zawodów publiczność wtargnie na pole gry i nie zostanie usunięta w ciągu 5 minut, 

• publiczność ponownie wtargnie na pole gry, 

• zachowanie publiczności zagraża bezpieczeństwu publicznemu, a brak jest dostatecznej 
ilości służb porządkowych, 

• pole gry stanie się niezdatne do gry, 

• nastąpi awaria sztucznego oświetlenia i nie będzie możliwości jej likwidacji w ustalonym 
realnym czasie, a zawodów nie da się prowadzić przy świetle naturalnym. 

Niezależnie od powyższych zapisów, zanim sędzia zarządzi przedwczesne zakończenie zawodów, 
winien wyczerpać wszystkie środki i możliwości pozwalające doprowadzić zawody do końca. 
26. Wznowienie i kontynuowanie zawodów zakończonych przed upływem ustalonego czasu gry z 
wyżej wymienionych powodów (z zastrzeżeniem Art. 2 ust. 6 Postanowień PZPN) jest 
niedopuszczalne. W takiej sytuacji zawodnicy obu drużyn zobowiązani są – na wyraźne 
zarządzenie sędziego – do bezzwłocznego opuszczenia pola gry jednocześnie z sędziami. 
Przyczynę oraz minutę przedwczesnego zakończenia zawodów sędzia szczegółowo opisuje w 
sprawozdaniu. 
27. Jeżeli zawody zostały zakończone przed upływem ustalonego czasu gry, nie upoważnia to 
sędziego do rozstrzygnięcia, czy jedna lub druga drużyna ma być uznana za przegrywającą 
zawody. Sędzia musi przesłać wyczerpujące sprawozdanie do odpowiednich władz, które są 
jedynie uprawnione do podjęcia decyzji w tej sprawie. 



28. Jeżeli w trakcie meczu sędzia stwierdzi, że jedna z drużyn świadomie dąży do przegrania 
meczu, gry nie przerywa i nie interweniuje. Winien natomiast złożyć w tej sprawie stosowną 
informację w sprawozdaniu z zawodów. 

 
Bezpieczeństwo sędziów 

29. Jeżeli jakiekolwiek niebezpieczeństwo zagraża sędziom i drużynie gości, drużyna gospodarzy 
oraz organizator zawodów zobowiązani są zapewnić im pomoc i ochronę. Jeżeli 
niebezpieczeństwo zagraża tylko sędziom – obowiązek udzielenia ochrony i pomocy spoczywa na 
obu drużynach i organizatorze zawodów. 
30. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo sędziów zarówno przed, 
podczas ich trwania i po zawodach, jak i podczas opuszczania miejsca rozgrywania zawodów. 
 
 
 

Kontuzja zawodnika 
31. Na zawodach Ekstraklasy, I ligi oraz Halowego Pucharu Polski (poczynając od 1/32 finału) 
wprowadza się obowiązek stosowania noszy dla znoszenia kontuzjowanych zawodników poza linie 
ograniczające pole gry w celu udzielenia im pomocy lekarskiej. Zakazuje się dokonywania 
zabiegów medycznych kontuzjowanym zawodnikom na polu gry, jeżeli stosownej pomocy można 
udzielić poza polem gry. Stosowanie noszy wymaga przestrzegania następujących zasad: 

• za posiadanie w czasie zawodów sprawnych noszy wraz z obsługą odpowiedzialny jest 
organizator zawodów. Organizator w miarę możliwości winien zapewnić dwie pary noszy dla 
umożliwienia szybkiego zniesienia dwóch jednocześnie kontuzjowanych zawodników. 

• osoby do obsługi noszy muszą odznaczać się ubiorem – stosownie do pełnionej funkcji. 

• jeżeli kontuzjowany zawodnik jest w stanie opuścić pole gry o własnych siłach, winien być do 
tego zachęcony przez sędziego, szczególnie gdy znajduje się w pobliżu linii ograniczającej pole 
gry (nie występuje w takich okolicznościach potrzeba zniesienia go z pola gry na noszach). 

• sędzia ma obowiązek opisywać w sprawozdaniu z zawodów wszelkie niedociągnięcia ze strony 
organizatora zawodów w tym zakresie. 

 
Zakończenie zawodów z powodu nie przybycia drużyny 

32. Jeżeli sędzia odgwizdał zakończenie zawodów na skutek niestawienia się w regulaminowym 
czasie na polu gry jednej lub obu drużyn, a po tym fakcie stawią się one jednak w komplecie do 
rozegrania zawodów, sędzia zobowiązany jest prowadzić te zawody. Fakt opóźnienia drużyn 
sędzia opisuje w sprawozdaniu z zawodów. Podejmując decyzję o prowadzeniu zawodów w 
opóźnionym czasie, sędzia musi mieć na uwadze konieczność ewentualnego rozegrania w danym 
dniu, na tym samym polu gry, innych zawodów przewidzianych terminarzem. 
 

Zarzuty nietrzeźwości sędziego 
33.Członkowie zespołu sędziowskiego zobowiązani są do poddania się przed zawodami, lub po 
ich zakończeniu, badaniom na obecność alkoholu we krwi, gdy zarzut nietrzeźwości: 

• stawia im kierownik jednej z drużyn lub delegowany na te zawody obserwator lub delegat 
PZPN lub ZPN, 

• zostanie sformułowany wyłącznie na piśmie, zaś stawiający go musi legitymować się 
dowodem osobistym i zobowiązany jest własnoręcznie ów zarzut podpisać. 

Po spełnieniu tych warunków odmowa sędziego poddania się badaniu jest równoznaczna z 
przyznaniem się do stanu nietrzeźwości. 
34. Badanie stwierdzające lub wykluczające stan nietrzeźwości musi spełniać następujące 
warunki: 

• musi je przeprowadzić umundurowany, legitymujący się odpowiednim dokumentem 
służbowym, funkcjonariusz policji, 

• z badania musi zostać sporządzony urzędowy protokół. 
Jeżeli badanie stwierdza stan nietrzeźwości, badany sędzia ma prawo domagania się pobrania 
krwi w placówce służby zdrowia do dodatkowego badania, a stawiający zarzut mają obowiązek mu 
to umożliwić. 



Wykluczenie nietrzeźwości sędziego powoduje obligatoryjne wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego przez właściwy organ PZPN lub ZPN w stosunku do stawiającego oszczerczy 
zarzut. Postępowanie dyscyplinarne nie wyklucza cywilnych roszczeń ze strony pomówionego. 
 

Korzystanie z zapisu wideo 
35. Decyzje podejmowane przez sędziego i drugiego sędziego dotyczące oceny faktów 
związanych z grą są ostateczne i nie mogą być zmienione. Zapis audiowizualny stanowi jedynie 
dodatkowy dowód w sprawach dyscyplinarnych. 
36. Osobom przebywającym w strefach technicznych zakazuje się jakiegokolwiek dostępu do 
transmisji audiowizualnej z danych zawodów. 
 

Ubiór i wyposażenie sędziów 
37. Ubiór sędziów składa się z koszuli, spodenek, skarpet i butów piłkarskich. Zespół sędziowski 
powinien nosić koszule tego samego koloru i tej samej długości rękawów. 
38. Do kompletnego wyposażenia każdego sędziego należą: gwizdek, gwizdek zapasowy, notatnik 
z ołówkiem, moneta, względnie inny przedmiot do losowania oraz kartki: żółta i czerwona. 
39. Sędziom wolno też używać sprzęt służący do komunikacji między sobą (np. zestaw 
komunikacji), system EPTS oraz inny sprzęt monitorujący pracę sędziów pod względem 
kondycyjnym. 
40. Sędziom nie zezwala się na noszenie niedozwolonej biżuterii. 
41. Sędziowie mają obowiązek nosić emblematy odpowiadające ich kwalifikacjom, w połączeniu z 
pełnioną funkcją oraz zarządzeniami Kolegium Sędziów PZPN w tym zakresie. 
 

Regulaminy rozgrywek 
42. Zobowiązuje się sędziów do znajomości i przestrzegania regulaminów wszystkich rozgrywek, 
na które są delegowani. 
 

Inne sytuacje 
43. Przepisy Gry w Futsal oraz regulaminy rozgrywek zobowiązują sędziów, trenerów, kierowników 
drużyn, zawodników i działaczy sportowych do sportowej postawy zarówno przed, w trakcie, jak i 
po zakończonych zawodach. 
44. Wszelkie przejawy wyrażania posądzeń o charakterze korupcyjnym w stosunku do uczestników 
zawodów będą surowo karane. Takie sytuacje winny być kwalifikowane przez sędziów jako 
używanie obraźliwego języka (nawet jeśli są pozbawione wulgaryzmów) i spotkać się z karami 
przewidzianymi przez Art. 12 Przepisów Gry w Futsal.  
W przypadku niewłaściwego zachowania w tym zakresie przez zawodników i zawodników 
rezerwowych sędziowie zobowiązani są zastosować karę wykluczenia (czerwona kartka), 
natomiast w przypadku pozostałych osób przebywających w strefie technicznej – usunąć je ze 
strefy technicznej. Wyżej wymienione okoliczności sędziowie, obserwatorzy i delegaci zobowiązani 
są do szczegółowego opisania w swoich sprawozdaniach. 
45. W przypadku złożenia któremukolwiek z sędziów przed meczem propozycji o charakterze 
korupcyjnym przez osobę funkcyjną, osoba taka nie ma prawa w danym meczu zasiadać w strefie 
technicznej i winna być usunięta poza bezpośrednie otoczenie pola gry bez prawa zastąpienia jej. 
 
 

ARTYKUŁ 6 – ASYSTENCI SĘDZIÓW 
Uprawnienia i zadania asystentów sędziów 

1. Asystenci sędziów nie są uprawnieni do wydawania werdyktów, ich wskazania (podpowiedzi) są 
jedynie informacją dla sędziów i nie stanowią o przerwaniu gry. Prawo przerwania gry posiadają 
wyłącznie sędziowie. 
2. Wszyscy uczestnicy zawodów, a przede wszystkim zawodnicy, trenerzy i działacze są 
zobowiązani traktować asystentów sędziów tak jak sędziów prowadzących zawody. 
3. Asystenci sędziów są częścią zespołu sędziowskiego i mają obowiązek przybyć na zawody w 
terminie właściwym dla sędziów wskazanym w Art. 5 niniejszych Postanowień. 
 

 
 



Współpraca sędziów asystentów z sędzią 
4. Asystent sędziego zobowiązany jest utrzymywać kontakt wzrokowy z pozostałymi członkami 
zespołu sędziowskiego. 
5. Asystentowi sędziego nie wolno pod żadnym pozorem wdawać się w dyskusje z zawodnikami, 
działaczami lub widzami. 
6. Asystent sędziego jest zobowiązany do wyrażania w sposób jednoznaczny swojej opinii w każdej 
sprawie, w jakiej zwróci się do niego sędzia. 
7. Trzeci sędzia może poruszać się wzdłuż linii bocznej, po jej zewnętrznej stronie, nie 
przeszkadzając w grze, od strony stref technicznych – w taki sposób, aby kontrolować wydarzenia 
w strefach technicznych obu drużyn. 
8. Sędzia czasowy zajmuje miejsce przy stoliku sędziowskim, tak aby mieć dostęp do zegara 
mierzącego czas zawodów oraz tablicy wyników. 
9. W przypadku odbicia się piłki na placu gry od jednego z asystentów sędziów, sędzia winien 
niezwłocznie przerwać grę i wznowić ją rzutem sędziowskim z miejsca, gdzie znajdowała się piłka 
w momencie jej przerwania. Jeżeli piłka znajdowała się w polu karnym jednej z drużyn, to rzut 
sędziowski winien zostać wykonany z linii pola karnego najbliższego miejscu, gdzie znajdowała się 
piłka. 
10. Sędzia i drugi sędzia powinni uwzględniać informacje uzyskane od asystentów sędziów 
dotyczące sytuacji, których sami nie mogli zobaczyć. 
 

Obowiązki trzeciego sędziego i sędziego czasowego 
11. Na zawodach szczebla centralnego (Ekstraklasa, I liga mężczyzn, Halowy Puchar Polski od 
1/32 finału, Ekstraliga i I liga kobiet) obecność sędziego czasowego jest obowiązkowa. Na zawody 
takie wyznaczany jest również trzeci sędzia. W przypadku, gdy na zawodach nie został 
wyznaczony trzeci sędzia, jego obowiązki przejmuje sędzia czasowy z zastrzeżeniem, że nie 
będzie to zakłócało wykonywania jego zasadniczych obowiązków wskazanych w Przepisach Gry 
w Futsal. 
12. Do obowiązków trzeciego sędziego należy w szczególności przed zawodami: 

• uczestniczenie w odprawie przedmeczowej zespołu sędziowskiego i podporządkowanie 
się ustaleniom wydanym przez sędziów, 

• sprawdzenie, czy protokoły zostały wypełnione prawidłowo oraz sprawdzenie tożsamości 
zawodników, jeżeli zachodzi taka potrzeba,  

• poinformowanie osób funkcyjnych o ich obowiązkach i uprawnieniach,  

• dokonanie wstępnej oceny pola gry i jego najbliższego otoczenia, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na wykonanie linii poszczególnych pól i oznaczeń, prawidłowość 
zamocowania siatek bramkowych oraz umocowania bramek, 

• sprawdzenie, czy zawodnicy rezerwowi mają przygotowane stroje sportowe w odmiennym 
kolorze niż pozostali uczestnicy gry i sędziowie,  

13. Priorytetem sędziego trzeciego jest pomoc sędziemu i drugiemu sędziemu w ocenie zdarzeń 
boiskowych. Do innych jego obowiązków w czasie zawodów należą: 

• zajęcie miejsca koło stolika sędziego czasowego sprawdzenie, czy zawodnicy i osoby 
towarzyszące zajmują właściwe miejsca,  

• nadzór nad wymianami zawodników, kontrola wyposażenia zawodników rezerwowych, 

• opieka nad piłkami zapasowymi,  

• kontrola stref technicznych oraz stref rozgrzewki zawodników, 

• pozostawanie do dyspozycji sędziego i drugiego sędziego, pomoc w prowadzeniu 
zawodów poprzez: 
➢ utrzymywanie kontaktu wzrokowego z sędzią i drugim sędzią w celu udzielenia im 

pomocy, notowanie wszystkich nałożonych kar indywidualnych (żółte i czerwone kartki), 
wymian zawodników oraz ewentualnych przypadków zakłócania porządku na polu gry 
lub w jego najbliższym otoczeniu, 

➢ działanie w roli pośrednika w przypadku rozwiązywania problemów, które mogłyby stać 
się przyczyną przerwania zawodów lub przedwczesnego ich zakończenia. 

➢ kontrolę stref technicznych – raczej w sposób zapobiegawczy niż konfrontacyjny: 
obserwacja zachowania osób funkcyjnych oraz zawodników rezerwowych, uspokajanie 
i niedopuszczanie do eskalacji wydarzeń, 



➢ kontrolę linii bramkowej drużyny, której zespół gra z „lotnym bramkarzem” lub gdy 
bramkarz tej drużyny przemieści się na połowę przeciwnika w celu kontroli, czy doszło 
do zdobycia bramki. Sędzia trzeci winien natychmiast po zaistnieniu takiej sytuacji jak 
najszybciej udać się w okolice linii bramkowej w celu obserwacji, czy piłka nie 
przekroczy linii bramkowej między słupkami i pod poprzeczką, W sytuacji, gdy tak się 
stanie, winien natychmiast powiadomić o tym fakcie sędziego. Jego pozycja powinna 
umożliwiać mu szybkie przemieszczenie się na linię bramkową w przypadku strzału, 
ale również kontrolę obu stref technicznych, pozwalając mu wypełniać jego obowiązki;  

➢ uzgodnienia z zespołem sędziowskim – w przerwie zawodów oraz po ich zakończeniu 
– swoich notatek dotyczących ważnych zdarzeń, opisywanych w sprawozdaniu przez 
sędziego. 

14. W czasie zawodów trzeci sędzia i sędzia czasowy mają na sobie kompletny ubiór sędziowski, 
na który mogą założyć kurtkę lub dres. 
15. Trzeci sędzia po zakończeniu zawodów: 

• nadzoruje zejście uczestników zawodów do szatni, zajmując taką pozycję, aby być 
świadkiem ewentualnych incydentów. Nie wchodzi jednak na pole gry, ale przebywa w 
strefach technicznych, 

• opuszcza pole gry i jego najbliższe otoczenia jako ostatni po opuszczeniu jej przez 
pozostałych uczestników zawodów, 

• informuje sędziego o swoich spostrzeżeniach i wydarzeniach, które miały miejsce poza 
polem widzenia innych sędziów (np. podczas opuszczania pola gry). 

 
 

ARTYKUŁ 7 – CZAS TRWANIA ZAWODÓW 
Czas trwania zawodów 

1. Czas trwania gry zawodów składa się z dwóch równych części, po 20 minut każda. 
2. Dopuszczalne odstępstwa w zakresie trwania zawodów mogą mieć miejsce w przypadku 
rozgrywek turniejowych młodzieży, oldbojów lub Halowego Pucharu Polski na szczeblu niższym 
niż 1/32 finału. W każdym przypadku czas gry musi się składać z dwóch równych części. 
3. W rozgrywkach futsalu pod auspicjami PZPN obowiązkowe jest stosowanie wyłącznie 
efektywnego czasu gry. 
4. Mierzenie czasu gry przez sędziego czasowego rozpoczyna się z chwilą prawidłowego 
wprowadzenia piłki do gry. W przypadku omyłkowego włączenia zegara sędzia czasowy informuje 
o tym fakcie sędziego, który nakazuje skompensowanie czasu lub korektę ustawienia zegara. 
5. W rozgrywkach młodzieżowych i akademickich – o ile regulamin rozgrywek nie stanowi inaczej 
– drużyny grają w czasie 2x15, 2x12, 2x10 lub 2x8 minut. Odmienne ustalenia dotyczące czasu 
gry możliwe są jedynie w turniejach. 
 

Przerwa między częściami gry 
6. Zawodnicy mają prawo do minimum 5 minut przerwy między obiema częściami gry (chyba że 
regulamin danych rozgrywek stanowi inaczej). Sędzia nie ma prawa do jej skrócenia w przypadku, 
gdy choćby jeden zawodnik nie wyraża na to zgody. 
 

Czas trwania zawodów 
7. Sygnał dźwiękowy na zakończenie części zawodów (sygnał akustyczny lub gwizdek) oznacza 
upływ czasu gry. Zagranie piłki w kierunku jednej z bramek, wykonane równocześnie z początkiem 
brzmienia sygnału oznacza, że zagranie to nastąpiło po upływie efektywnego czasu gry i sędzia 
powinien natychmiast zakończyć część gry. 
8. Popełnienie przewinienia dokonane równocześnie z początkiem brzmienia sygnału 
oznaczającego upływ czasu gry lub w trakcie jego trwania, oznacza, że przewinienie to zostało 
dokonane po upływie czasu gry i sędzia powinien zakończyć część gry. Zakończenie zawodów nie 
zwalnia sędziów od ewentualnego zastosowania kar indywidualnych, jeśli ich zdaniem 
przewinienie tego wymaga. 
 

Dogrywka 
9. Jeżeli regulamin rozgrywek nie stanowi inaczej, dogrywka trwa dwa równe okresy 5-minutowe. 



10. Zawodnikom przysługuje prawo do przerwy przed dogrywką. Jeżeli regulamin rozgrywek nie 
stanowi inaczej, to czas trwania przerwy przed dogrywką wynosi nie więcej niż 5 minut.  
11. Przed dogrywką sędzia przeprowadza losowanie stron pola gry na analogicznych zasadach, 
jak przed rozpoczęciem zawodów. 
12. Po zakończeniu pierwszej części dogrywki zawodnikom nie przysługuje prawo do przerwy. Po 
zmianie stron niezwłocznie następuje rozpoczęcie drugiej części dogrywki. 
13. Jeżeli wynik zawodów po dogrywce jest nierozstrzygnięty, sędzia zgodnie z regulaminem 
rozgrywek, zarządza wykonywanie rzutów z punktu karnego zgodnie z Przepisami Gry w Futsal. 
14. Regulaminy rozgrywek mogą przewidywać inne niż dogrywka sposoby wyłonienia zwycięzcy 
nierozstrzygniętego meczu (dwumeczu). Jest to zasada bramek zdobytych na wyjeździe lub rzuty 
z punktu karnego. 
 
 
 

Zawody zakończone przed upływem ustalonego czasu gry 
15. Jeżeli sędzia zakończył zawody przed upływem ustalonego czasu gry, obowiązany jest opisać 
w sprawozdaniu z zawodów: 

• przyczynę przedwczesnego zakończenia zawodów, 
• czas gry, w którym przedwcześnie zakończył zawody, 
• strony pola gry, które zajmowały drużyny w chwili zakończenia zawodów, 
• nałożone kary indywidualne i wszystkie inne fakty związane z zawodami. 

 
 

ARTYKUŁ 8 – ROZPOCZĘCIE I WZNOWIENIE ZAWODÓW 
Stawienie się drużyn na polu gry 

1. Drużyny zobowiązane są do stawienia się na polu gry w takim czasie, aby sędzia mógł 
punktualnie, o wyznaczonej godzinie, dać sygnał gwizdkiem na rozpoczęcie zawodów. Jeżeli 
zawody nie rozpoczną się punktualnie, sędzia opisuje w sprawozdaniu przyczynę opóźnienia. 
2. Po wejściu na pole gry sędzia daje sygnał gwizdkiem do procedury związanej z rozpoczęciem 
zawodów. Jeżeli jedna lub dwie drużyny nie stawią się na polu gry w składach, które umożliwiają 
rozegranie zawodów lub ich części, to po upływie 10 minut od gwizdka sędziego na rozpoczęcie 
zawodów lub ich części, sędzia powtórzy sygnał gwizdkiem i po dalszym 5-minutowym 
bezskutecznym oczekiwaniu zakończy zawody. 
3. Jeżeli po sygnale gwizdkiem o nieodbyciu się zawodów nieobecna drużyna pojawi się na 
obiekcie i będzie to miało miejsce w czasie, gdy druga drużyna nie opuściła jeszcze obiektu, sędzia 
ma obowiązek te zawody rozpocząć – z zastrzeżeniem, że opóźnione rozpoczęcie zawodów 
pozwoli na ich dokończenie, względnie nie naruszy harmonogramu innych zawodów rozgrywanych 
w danym dniu na tym obiekcie. 
 

Rzut sędziowski 
4. Przy wykonywaniu rzutu sędziowskiego zawodnicy zajmują takie miejsca, aby sędzia lub drugi 
sędzia mógł swobodnie wykonać rzut. 
5. Nie istnieje obowiązek uczestnictwa zawodników obu drużyn – czy jakiegokolwiek zawodnika – 
przy wykonywaniu rzutu sędziowskiego. 
6. Przy rzucie sędziowskim piłka musi zostać opuszczona, nie zaś rzucona ku dołowi. Sędzia 
wykonujący rzut powinien trzymać piłkę w swojej dłoni na wysokości wyciągniętej ręki. 
7. Jeżeli podczas wykonywania rzutu sędziowskiego, zanim piłka dotknie podłoża, nastąpi 
naruszenie Przepisów Gry w Futsal, to po ewentualnym zastosowaniu kar indywidualnych, sędzia 
powtarza wykonanie rzutu sędziowskiego, gdyż piłka nie była w grze. 
 

Opóźnianie wykonania wznowienia gry 
8. Zawodnik, który nie stosuje się do polecenia sędziego i nie odsunie się na wymaganą odległość 
od piłki przy wykonywaniu wznowienia gry lub odmawia wykonania tego polecenia, zachowuje się 
niewłaściwie – zostanie ukarany napomnieniem. 
 

 
 



Szczególne sytuacje 
9. Symboliczne rozpoczęcie gry przez osobę postronną może mieć miejsce jedynie na zawodach 
o specjalnym charakterze (mecze pokazowe, dobroczynne itp.). Jednakże po dokonaniu 
rozpoczęcia przez osobę postronną, piłka powinna być cofnięta w punkt środkowy i grę winien 
rozpocząć zawodnik zgodnie z Przepisami Gry w Futsal. 
10. W przypadku niewłaściwego wznowienia gry, sędzia czasowy nie może włączyć mierzenia 
czasu, a w przypadku omyłkowego włączenia pomiaru powinien poinformować sędziego o 
popełnionym błędzie w celu korekty pomiaru czasu. 
11. Jeżeli piłka opuści pole gry w narożniku boiska i nie da się jednoznacznie ustalić, przez którą 
linię (bramkową czy boczną) piłka opuściła pole gry, sędzia nakaże wznowić grę: 

• rzutem od bramki – jeżeli piłkę ostatni zagrał zawodnik drużyny atakującej, 
• rzutem z autu – jeżeli piłkę ostatni zagrał zawodnik drużyny broniącej. 

12. Regulamin rozgrywek, organizator lub Kolegium Sędziów w porozumieniu z organizatorem 
może wprowadzić szczególną procedurę przywitania przed zawodami na boisku jako element 
poprzedzający rozpoczęcie zawodów. 
 

ARTYKUŁ 10 – JAK ZDOBYWA SIĘ BRAMKĘ 
Uznanie bramki 

1. Sędzia lub drugi sędzia uznaje bramkę, będąc całkowicie przekonanym, że została zdobyta w 
sposób prawidłowy. Fakt przekroczenia przez piłkę całym obwodem linii bramkowej między 
słupkami bramkowymi i pod poprzeczką sędzia winien stwierdzić osobiście. W okolicznościach, 
które uniemożliwiają sędziemu stwierdzenie tego faktu, uznaje on bramkę jedynie na podstawie 
informacji trzeciego sędziego lub sędziego czasowego. 
2. Sędzia bliższy linii bramkowej uznaje zdobytą bramkę poprzez wyciągnięcie ramienia w kierunku 
punktu środkowego pola gry. 
3. Przed uznaniem bramki i wskazaniem ręką na punkt środkowy pola gry sędzia bliższy linii 
bramowej powinien wzrokowo skontaktować się z drugim sędzią, celem uzyskania potwierdzenia 
prawidłowości zdobytej bramki. 
 

Nieuznanie bramki 
4. Sędzia lub drugi sędzia, mimo podjętej decyzji o uznaniu bramki i wskazaniu ręką na punkt 
środkowy, może zmienić swoją decyzję, ale jedynie przed wznowieniem gry. 
5. Jeżeli w czasie gry, z niewiadomej przyczyny, poprzeczka nie znajduje się na właściwym miejscu, 
a piłka przeszła w świetle bramki linię bramkową poniżej miejsca, w którym powinna znajdować się 
poprzeczka, sędzia bramki takiej uznać nie może. Ustala z organizatorem czas realny do 
dokonania naprawy bramki i po jej dokonaniu grę wznowi rzutem sędziowskim z miejsca, w którym 
znajdowała się piłka w momencie stwierdzenia uszkodzenia. W wypadku braku możliwości 
dokonania naprawy bramki sędzia zakończy zawody. 
6. Sędziowie nie mogą uznać bramki, jeżeli strzał został oddany w momencie rozpoczęcia sygnału 
dźwiękowego oznaczającego upływ czasu części gry, bo bramka została zdobyta po zakończeniu 
czasu części gry. 
7. Jeżeli po uznaniu bramki i wskazaniu ręką na punkt środkowy, ale przed wznowieniem gry sędzia 
lub drugi sędzia otrzyma informację od asystenta sędziego, który stwierdzi, że przed zdobyciem 
bramki drużyna atakująca naruszyła Przepisy Gry w Futsal i uzna zasadność tej informacji, to 
bramka taka nie może zostać uznana. Gra zostanie wznowiona w sposób wynikający z naruszenia 
przepisów.  

 
 

ARTYKUŁ 12 – GRA NIEDOZWOLONA I NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE 
Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie 

Futsal jest sportem walki i fizyczny kontakt między zawodnikami jest normalnym i dopuszczalnym 
elementem gry, jednak zawodnicy muszą grać, respektując postanowienia Przepisów Gry w Futsal 
oraz zasady fair play. 
Poważne rażące faule oraz gwałtowne agresywne zachowania są dwoma kategoriami przewinień 
zdecydowanie przekraczającymi dopuszczalny poziom fizycznej agresji i karanymi, zgodnie z 
postanowieniami Artykułu 12, wykluczeniem z gry. 



Przepisy Gry w Futsal pomijają pojęcie rozmyślności w ocenie postępowania  zawodnika w walce 
o piłkę (poza przypadkiem dotknięcia piłki ręką), zastępując pojęcie rozmyślności pojęciami: 
nieostrożność, nierozważność i użycie nieproporcjonalnej siły. Sędziowie zaś winni oceniać skutek 
postępku zawodnika, a nie przyczynę jego postępowania. Zawodnik nie może tłumaczyć swego 
ataku dobrymi intencjami, jeżeli np. atak ten wykonał z użyciem nieproporcjonalnej siły, rażąco 
poza granicami normalnej gry, narażając tym samym przeciwnika na niebezpieczeństwo lub 
powodując jego kontuzję. 
Sędziowie oceniając skutki ataku w futsalu winni brać pod uwagę również dodatkowe skutki ataku, 
spowodowane rodzajem nawierzchni, na której odbywają się zawody, bliskością barierek, ścian i 
trwałych przeszkód, które są charakterystycznym bezpośredniego otoczenia elementem pola gry. 
 

Atakowanie ciałem 
1. Przepisy Gry w Futsal nie zabraniają atakowania ciałem przeciwnika przez dwóch zawodników 
jednocześnie, zakładając, że każdy z nich swój atak wykona w sposób prawidłowy. 
2. Samo w sobie zetknięcie się ciał atakującego piłkę zawodnika i bramkarza nie stanowi 
naruszenia Przepisów Gry w Futsal. 
 

Atakowanie nogami 
3. Atak wślizgiem jest dozwolonym sposobem walki o piłkę, o ile nie jest on wykonany w sposób 
nieostrożny, nierozważny bądź z użyciem nieproporcjonalnej siły. 
4. Zawodnik popełnia przewinienie walcząc o piłkę w sposób nieostrożny, nierozważny bądź z 
użyciem nieproporcjonalnej siły, nawet jeśli nie doszło do kontaktu z nogami przeciwnikami lub 
przed kontaktem z przeciwnikiem piłka została zagrana. Istotą przewinienia jest bowiem sposób 
wykonania ataku, a brak kontaktu z przeciwnikiem lub wcześniejsze zagranie piłki nie zwalnia 
atakującego z odpowiedzialności za skutek ataku. 
 

Uderzenie 
5. Uderzenie może zawierać użycie jakiegokolwiek przedmiotu (włączając piłkę), jak również i 
część ciała, np. dłoń, ramię, głowę. 
6. Usiłowanie uderzenia lub kopnięcia przeciwnika podlega takiej samej karze, jak czyn faktycznie 
dokonany. Określenie „usiłowanie uderzenia” lub „usiłowanie kopnięcia” należy rozumieć w ten 
sposób, że zawodnik nie uderzył (kopnął) przeciwnika tylko dlatego, że przeciwnik uchylił się przed 
uderzeniem lub kopnięciem. 
7. Zawodnik, który uderza, kopie lub usiłuje uderzyć/kopnąć przeciwnika, współpartnera bądź 
każdą inną osobę, czyniąc to w sposób, który jest poważnym rażącym faulem bądź gwałtownym 
agresywnym zachowaniem, musi być wykluczony z gry. Jeżeli natomiast kopnięcie lub uderzenie 
zostało  dokonane w walce o piłkę nierozważnie bądź poza grą w sposób uznany przez sędziego 
za niesportowy, winny zawodnik powinien zostać ukarany napomnieniem. 
8. Jeżeli zawodnik wymachuje łokciami i ramionami w walce o piłkę, będąc zbyt blisko przeciwnika 
i czyni to bez należytej ostrożności, aż do zaistnienia kontaktu z ciałem przeciwnika, sędzia winien 
zastosować sankcje karne w zależności od oceny stopnia dynamiki zachowania. Ataki przy użyciu 
łokci, względnie ramion, wykonane z nieproporcjonalną siłą  i gwałtownością, muszą być 
bezwzględnie karane wykluczeniem winnego zawodnika z gry. 
 

Udzielanie kar indywidualnych 
9. Jeżeli sędzia lub drugi sędzia ma udzielić zawodnikowi kary indywidualnej, winien wezwać go 
do siebie, zapisać numer i drużynę karanego zawodnika oraz rodzaj przewinienia i okazać mu 
właściwy kolor kartki w wyprostowanej i uniesionej ręce. Z postępowania sędziego musi 
jednoznacznie wynikać, który zawodnik został ukarany. Sędzia udzielający kary może wskazać 
drugą ręką na osobę ukaranego zawodnika – jednoznacznie go ustalając. W przypadku, gdy wokół 
jest grupa zawodników, sędzia ten winien odejść kilka kroków od tej grupy, wezwać zawodnika i 
dopiero wtedy pokazać mu stosowną kartkę. W szczególnych sytuacjach sędzia może postępować 
przy udzielaniu kary indywidualnej w sposób umożliwiający mu skuteczne zarządzanie sytuacją. 
10. Obowiązek identyfikacji i odnotowania ukaranego zawodnika spoczywa na wszystkich 
członkach zespołu sędziowskiego. 
11. Zawodnik, który został wykluczony z gry, musi bezzwłocznie opuścić pole gry, jego 
bezpośrednie otoczenie i strefę techniczną. W przypadku, gdy zawodnik ten ociąga się lub 



odmawia opuszczenia pola gry, sędzia informuje kapitana jego drużyny, że zawody zostaną 
zakończone przed upływem ustalonego czasu gry, jeżeli zawodnik ten w ciągu 2 minut nie wykona 
polecenia sędziego. Wykluczony zawodnik nie może zajmować miejsca w strefie technicznej oraz 
na trybunach w pobliżu strefy technicznej, niezależnie od ubioru, w jakim się znajduje. 
12. Jeżeli sędzia lub drugi sędzia ma udzielić zawodnikowi napomnienia, lecz zanim zdąży to 
uczynić, zawodnik ten popełnia następne wykroczenie karane indywidualnie napomnieniem, to 
zawodnik ten zostanie wykluczony z gry (czerwona kartka), ale przedtem trzeba mu pokazać 
najpierw jedną, a potem drugą żółtą kartkę i dopiero następnie kartkę czerwoną, aby było 
oczywiste, że zawodnik ten został wykluczony za dwa przewinienia podlegające napomnieniu, a 
nie przewinienie karane bezpośrednim wykluczeniem z gry. 
13. Jeżeli zawodnik już wcześniej ukarany napomnieniem ma zostać wykluczony z gry w 
następstwie ukarania go drugim napomnieniem, sędzia lub drugi sędzia musi pokazać mu najpierw 
żółtą kartkę i bezpośrednio po tym czerwoną kartkę – aby było oczywiste, że zawodnik został 
wykluczony za drugie przewinienie podlegające napomnieniu, a nie za przewinienie karane 
bezpośrednim  wykluczeniem z gry. 
14. Po wykluczeniu zawodnika z gry wznowienie gry następuje po opuszczeniu pola gry i jego 
bezpośredniego otoczenia przez ukaranego zawodnika. 
15. Zawodnikowi, który w czasie przerwy w grze popełnia przewinienie podlegające karze 
indywidualnej, sędzia – jeżeli zauważył przewinienie – musi udzielić stosowną karę przed 
wznowieniem gry.  
16. Jeżeli któryś sędzia przerwał grę i przystąpił do czynności związanych z ukaraniem zawodnika 
karą napomnienia, względnie wykluczenia, grę można wznowić jedynie po zakończeniu tych 
czynności. 
17. Po zakończeniu czynności związanych z nałożeniem kary indywidualnej gra musi być 
wznowiona sygnałem gwizdka. 
18. Każdy sędzia ma prawo do udzielania napomnień i wykluczeń poprzez pokazywanie kartek w 
odpowiednim kolorze od momentu rozpoczęcia zawodów gry do chwili ich zakończenia. Jeżeli 
zakończył on sygnałem gwizdka jedną z części zawodów, względnie całe zawody, i po tym fakcie 
zawodnik dopuścił się naruszenia Przepisów Gry w Futsal podlegających karze napomnienia lub 
wykluczenia, a sędzia i zawodnik znajdują się jeszcze na polu gry lub w jego bezpośrednim 
otoczeniu, udzielenie kary sędzia sygnalizuje pokazaniem zawodnikowi stosownej kartki. W 
pozostałych przypadkach sędzia swoje działanie ograniczy do poinformowania kapitana danej 
drużyny o nałożonej karze. 
19. Jeżeli sędzia lub drugi sędzia na polu gry, ale przed rozpoczęciem zawodów uznał, że zawodnik 
dopuścił się naruszenia Przepisów Gry w Futsal podlegających karze napomnienia lub 
wykluczenia, to sędzia nie sygnalizuje swojej decyzji poprzez pokazanie kartki, ograniczając się do 
poinformowania winowajcy i kapitana jego drużyny o nałożonej karze. 
 

Zachowanie osób funkcyjnych 
20. Osobom funkcyjnym nie wolno głośno komentować ani krytykować decyzji sędziowskich, nawet 
jeśli robią to bez wulgaryzmów. Sędziowie muszą reagować na uporczywe komentowanie ich 
decyzji czy żądanie ich uzasadnienia. Jest to identyfikowane jako mobbing, utrudniający pracę 
sędziom i wpływający niekorzystnie na wizerunek gry. Identycznie sędziowie winni traktować 
nagminne opuszczanie strefy technicznej i/lub wchodzenie na pole gry bez zgody sędziego. 
W przypadku naruszenia tego zapisu sędziowie będą realizowali politykę trzech kroków wobec 
osób w strefach technicznych zakłócających porządek: 

1. Zwrócenie uwagi przez trzeciego sędziego/sędziego czasowego niewłaściwie 
zachowującej się osobie wraz z poinformowaniem o grożących konsekwencjach. 

2. Wezwanie sędziego lub drugiego sędziego, by on przekazał ostatnie pouczenie i 
ostrzeżenie o grożącym tej osobie usunięciu ze strefy technicznej. 

3. Wezwanie sędziego lub sędziego drugiego w celu usunięcia danej osoby poza strefę 
techniczną i bezpośrednie otoczenie pola gry oraz część trybun położoną najbliżej strefy 
technicznej tego zespołu. 

W przypadku, gdy na zawodach brak jest trzeciego sędziego, a sędzia czasowy nie ma możliwości 
wezwania sędziego, wówczas sędzia lub drugi sędzia sam inicjuje opisane powyżej procedury. 



21. Ostrzeżenie skierowane wobec jednej z osób funkcyjnych znajdujących się w strefie 
technicznej traktuje się jako ostrzeżenie wobec wszystkich osób będących w danej strefie 
technicznej. 
22. W drastycznych przypadkach (wulgarne gesty, krzyki, nagminne opuszczenie strefy technicznej 
lub wejścia na pole gry) sędziowie winni od razu usuwać ze strefy technicznej niewłaściwie 
zachowujące się osoby, bez wcześniejszych rozmów i ostrzeżeń. Okoliczności usunięcia tych osób 
(zachowanie winnego, postępowanie sędziów) sędzia musi opisać w sprawozdaniu jako 
wydarzenie o charakterze dyscyplinarnym.  
 
 

ARTYKUŁ 13 – RZUTY WOLNE 
Sygnalizacja sędziego 

1. Przyznanie rzutu wolnego sędzia odgwizdujący przewinienie sygnalizuje wyprostowanym 
ramieniem w  kierunku linii bramkowej drużyny, przeciwko której zarządził jego wykonanie oraz 
wskazując drugą ręką na parkiet. 
2. Sędzia sygnalizujący rzut wolny powinien unikać wchodzenia bez uzasadnionej potrzeby (np. 
kontuzja zawodnika, zarządzenie wytarcia mokrego parkietu) na pole gry. 
 

Wykonanie rzutu za szósty i kolejny faul akumulowany 
3. Sędzia, który odgwizdał przewinienie, przed sygnałem na wykonanie rzutu za szósty i kolejny 
faul akumulowany wskazuje bramkarzowi wykonawcę rzutu. Sędzia przed wykonaniem tego rzutu 
powinien upewnić się, że zachowane są wszelkie procedury związane z jego wykonaniem i 
dopiero, gdy stwierdzi, że tak jest w istocie, dać sygnał gwizdkiem na jego wykonanie. 
4. Wykonawca od momentu sygnału na wykonanie rzutu za szósty i kolejny faul akumulowany ma 
4 sekundy na wykonanie rzutu wolnego. Wykonawca musi wykonać rzut z zamiarem zdobycia 
bramki. Sankcją za naruszenie powyższych zasad jest rzut wolny pośredni, który wykona drużyna 
przeciwna. 
 

Wykonanie rzutu wolnego 
5. Zawodnicy drużyny, której przyznano wykonanie rzutu wolnego, mogą wykonać go pomimo 
niezachowania przepisowej odległości od piłki przez zawodników drużyny przeciwnej. 
6. Sędzia nadzorujący wykonanie rzutu ma obowiązek liczyć 4 sekundy na wykonanie rzutu 
wolnego od momentu, kiedy jego zdaniem wykonawca miał możliwość swobodnego wykonania 
rzutu. Wykonanie jakiegokolwiek ruchu w kierunku piłki przez zawodników drużyny wykonującej 
rzut wolny sędzia winien uznać za intencję wykonania rzutu. Jeżeli zdaniem sędziego zawodnicy 
drużyny wykonującej rzut zrezygnują z zamiaru kontynuowania procedury wykonania rzutu, to 
sędzia po upływie 4 sekund przyzna rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej z powodu 
przekroczenia czasu na wykonanie rzutu. Zaleca się, aby sędzia słownie lub gwizdkiem dał znać 
zawodnikom, że rozpoczął liczenie 4 sekund. 
7. Jeżeli po ustawieniu piłki w miejscu przewinienia, ale przed upływem 4 sekund od momentu, gdy 
drużyna wykonująca rzut wolny miała możliwość jego wykonania, wykonawca zasygnalizuje 
nieprawidłową odległość zawodników drużyny przeciwnej, sędzia nadzorujący wykonanie rzutu 
przerwie liczenie 4 sekund, odsunie przeciwników na przepisową odległość i dopiero wtedy da 
sygnał gwizdkiem rozpoczynając odliczanie nowych 4 sekund wykonawcy na wykonanie rzutu. W 
przypadku, gdy przeciwnicy znajdują się w przepisowej odległości, sędzia – mimo sygnalizacji 
wykonawcy o odsunięcie rywali – kontynuuje liczenie 4 sekund. Zaleca się aby sędzia gestem lub 
słowem przekazał wykonawcy rzutu, że nie ma potrzeby odsunięcia zawodników drużyny 
przeciwnej od piłki. 
8. Jeżeli sędzia lub drugi sędzia zarządzi, że rzut wolny wykonywany będzie na sygnał gwizdkiem, 
a wykonawca nie czekając na sygnał wykona ten rzut, sędzia musi ukarać napomnieniem winnego 
zawodnika, jeżeli uzna jego zachowanie za niesportowe. Taki rzut wolny należy powtórzyć bez 
względu na okoliczności. 
 

Szczególne sytuacje 
9. Jeżeli w rozgrywkach młodzieżowych, akademickich, towarzyskich oraz turniejach 
eliminacyjnych Halowego Pucharu Polski regulamin rozgrywek lub organizator ustalił skrócony 
czas gry, regulamin rozgrywek może też nakazywać wykonywanie rzutu wolnego wcześniej niż za 



6. i kolejny faul akumulowany. O ile regulamin rozgrywek nie stanowi inaczej, to przy czasie gry 
2x15, 2x12 rzut taki zarządza się po 4. faulu akumulowanym, a przy czasie gry 2x10 lub 2x8 minut 
– po 3. faulu akumulowanym. 

 
 

ARTYKUŁ 14 – RZUT KARNY 
Sygnalizacja sędziego 

1. Przyznanie rzutu karnego sędzia lub drugi sędzia sygnalizuje wyprostowanym ramieniem w  
kierunku linii bramkowej drużyny, przeciwko której zarządził jego wykonanie oraz wskazując drugą 
ręką na parkiet, a następnie wchodząc na parkiet i powtarzając tę sygnalizację z punktu karnego. 
 

Wykonanie rzutu karnego 
2. Piłka musi być umieszczona nieruchomo na punkcie karnym, zaś bramkarz musi znajdować się 
na linii bramkowej. Sędzia przed sygnałem na wykonanie rzutu karnego wskazuje bramkarzowi 
wykonawcę rzutu. 
3. Rzut karny może być wykonany tylko na sygnał gwizdkiem sędziego. Rzut karny nie musi zostać 
wykonany w czasie 4 sekund. 
4. Bramkarz może poruszać się na linii bramkowej, ale nie może opuszczać jej do czasu zagrania 
piłki. 
5. Bramkarz, który odmawia obrony rzutu karnego, zachowuje się niesportowo i zostanie ukarany 
napomnieniem, a w przypadku ponownej odmowy – wykluczeniem z gry po uprzednim udzieleniu 
mu drugiego napomnienia. 
 

Zawodnik wykonujący rzut karny 
6. Jeżeli wykonawca rzutu karnego wykona go przed sygnałem gwizdka na jego wykonanie, rzut 
karny należy powtórzyć. 
7. Jeżeli sędzia zarządził powtórne wykonanie rzutu karnego, nie jest konieczne, aby wykonał go 
ten sam zawodnik. 
8. Wykonanie rzutu karnego przez dwóch zawodników tej samej drużyny jest dozwolone, o ile 
sposób tego wykonania nie koliduje z zasadami określonymi w Przepisach Gry w Futsal. 
 

Szczególne sytuacje 
9. Jeżeli podczas wykonywania rzutu karnego piłka została wprowadzona do gry, ale zanim 
wiadomy stał się jego wynik, nastąpiła awaria oświetlenia, to po jej usunięciu, rzut karny musi być 
powtórzony. 
10. Jeżeli drużyna grająca w osłabieniu w trzech zawodników zostanie ukarana rzutem karnym, a 
w rezultacie popełnionego przewinienia jeden z jej zawodników zostanie wykluczony z gry, sędzia 
natychmiast zakończy zawody. 
 

ARTYKUŁ 15 – RZUT Z AUTU 
Wprowadzenie piłki do gry 

1. Rzut z autu wykonywany z jakiegokolwiek innego miejsca niż to, w którym piłka przeszła linię 
boczną, musi być uznany jako rzut wykonywany niewłaściwie. W przypadku zaistnienia takiej 
sytuacji sędzia nakaże wykonać rzut drużynie przeciwnej. 
2. Rzut jest wykonany prawidłowo, jeżeli wykonawca wrzutu ma część stopy na lub za linią boczną, 
względnie część stopy na polu gry, a pięty na linii bocznej. W trakcie wykonania rzutu stopa musi 
mieć kontakt z podłożem. 
 

Procedura wykonania autu 
3. Zawodnicy drużyny, której przyznano wykonanie rzutu z autu, mogą go wykonać pomimo 
niezachowania przepisowej odległości od piłki przez zawodników drużyny przeciwnej. 
4. Sędzia ma obowiązek liczyć 4 sekundy na wykonanie rzutu z autu od momentu, kiedy jego 
zdaniem wykonawca miał możliwość swobodnego wykonania rzutu. Wykonanie jakiegokolwiek 
ruchu w kierunku piłki przez zawodników drużyny wykonującej rzut z autu sędzia winien uznać za 
intencję wykonania rzutu. Jeżeli zdaniem sędziego zawodnicy drużyny wykonującej rzut, 
zrezygnują z zamiaru kontynuowania procedury wykonania rzutu, sędzia po upływie 4 sekund 
przyzna rzut z autu dla drużyny przeciwnej z powodu przekroczenia czasu na wykonanie rzutu. 



Zaleca się, aby sędzia nadzorujący wykonanie rzutu słownie lub gwizdkiem poinformował 
zawodników, że rozpoczął liczenie 4 sekund.  
5. Jeżeli po ustawieniu piłki w miejscu przewinienia, ale przed upływem 4 sekund od momentu, gdy 
drużyna wykonująca rzut z autu miała możliwość jego wykonania, wykonawca zasygnalizuje 
nieprawidłową odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki, sędzia nadzorujący wykonanie 
rzutu przerwie liczenie 4 sekund, odsunie przeciwników na przepisową odległość, da sygnał 
gwizdkiem, dając nowe 4 sekundy wykonawcy na wykonanie rzutu. W przypadku, gdy przeciwnicy 
znajdują się w przepisowej odległości, sędzia – mimo sygnalizacji wykonawcy o odsunięcie rywali 
– kontynuuje liczenie 4 sekund. Zaleca się aby sędzia gestem lub słowem poinformował 
wykonawcę, że jego zdaniem nie ma potrzeby odsunięcia zawodników drużyny przeciwnej od piłki. 
6. Jeżeli sędzia lub drugi sędzia zarządzi, że rzut wolny wykonywany będzie na sygnał gwizdkiem, 
a wykonawca nie czekając na sygnał wykona ten rzut, sędzia musi ukarać napomnieniem winnego 
zawodnika, jeżeli uzna jego zachowanie za niesportowe. Taki rzut wolny należy powtórzyć bez 
względu na okoliczności. 
7. Jeżeli piłka nie wejdzie na pole gry z rzutu z autu, sędziowie nakazują drużynie przeciwnej 
wznowienie gry, bo rzut z autu nie został poprawnie wykonany w ciągu 4 sekund.  
8. Jeżeli po nieprawidłowo wykonanym rzucie z autu piłka bezpośrednio trafiła do zawodnika 
drużyny przeciwnej, sędzia nie może zezwolić na kontynuowanie gry i stosować korzyści. Rzut z 
autu winien być prawidłowo wykonany przez drużynę przeciwną. 
 

ARTYKUŁ 16 – RZUT OD BRAMKI 
Wprowadzenie piłki do gry 

1. Jeżeli z rzutu od bramki piłka nie opuści pola karnego i wpadnie bezpośrednio do bramki 
wykonawcy rzutu lub też w obrębie pola karnego przekroczy linię bramkową na zewnątrz słupków 
bramkowych, rzut musi być powtórzony, ponieważ piłka zanim opuściła pole gry, nie została 
wprowadzona do gry. W takim przypadku sędzia winien kontynuować liczenie 4 sekund na 
wykonanie rzutu, poczynając do momentu, kiedy piłka opuściła pole gry. 
2. Jeżeli bramkarz wykonał rzut od bramki stojąc poza polem gry rzut należy powtórzyć. 
3. Jeżeli z rzutu od bramki piłka przekroczy bezpośrednio własną linię bramkową poza polem 
karnym, grę należy wznowić rzutem z rogu. 
 

Zachowania zawodników drużyny nie wykonującej rzutu od bramki 
4. Po zarządzeniu rzutu od bramki zawodnicy drużyny przeciwnej powinni niezwłocznie opuścić 
pole karne, aby rzut mógł być wykonany bez straty czasu. Celowe ociąganie się z opuszczeniem 
pola karnego należy traktować jako niesportowe zachowanie. 
 

Sygnalizacja sędziego 
5. Rzut od bramki zarządza sędzia bliższy linii bramkowej wskazując opuszczonym 
wyprostowanym ramieniem pole bramkowe, z którego ma być wykonany rzut. Sędzia ten powinien 
znajdować się w momencie sygnalizowania rzutu od bramki na wysokości pola karnego, używając 
do sygnalizacji ręki bliższej linii bramkowej. 
 

Procedura wykonania rzutu od bramki 
6. Rzut od bramki wykonuje tylko bramkarz. 
7. Sędzia nadzorujący wykonanie rzutu ma obowiązek liczyć 4 sekundy na wykonanie rzutu od 
momentu, kiedy jego zdaniem bramkarz miał możliwość swobodnego wykonania rzutu. Wykonanie 
jakiegokolwiek ruchu w kierunku piłki znajdującej się na polu gry przez bramkarza sędzia winien 
uznać za intencję wykonania rzutu. 
8. Jeżeli bramkarz zrezygnuje z zamiaru wykonania rzutu, a wraz z piłką znajduje się w polu 
karnym, sędzia winien rozpocząć odliczanie 4 sekund, a po ich upływie przyzna rzut wolny pośredni 
z linii ograniczającej pole karne najbliższej miejscu, gdzie znajdował się bramkarz z powodu 
przekroczenia czasu na wykonanie rzutu. Jeżeli jednak bramkarz i/lub piłka znajdują się poza 
polem gry lub poza polem karnym, sędzia nie może odliczać 4 sekund na wykonanie rzutu od 
bramki, bo warunki do jego wykonania nie są wypełnione. Sędzia – jeżeli uzna, że bramkarz celowo 
opóźnia w ten sposób wykonanie rzutu – ma prawo uznać to za postawę wykazującą brak 
należytego szacunku dla zawodów i ukarać winnego stosownie do postanowień Art. 12.  



9. Jeżeli po nieprawidłowo wykonanym rzucie od bramki piłka bezpośrednio trafiła do zawodnika 
drużyny przeciwnej, sędzia nie może zezwolić na kontynuowanie gry i stosować korzyści. 
 

ARTYKUŁ 17 – RZUT ROŻNY 
Procedura wykonania 

1. Zawodnicy drużyny, której przyznano wykonanie rzutu rożny, mogą go wykonać pomimo 
niezachowania przepisowej odległości od piłki przez zawodników drużyny przeciwnej. 
2. Sędzia nadzorujący wykonanie rzutu ma obowiązek liczyć 4 sekundy na wykonanie rzutu 
rożnego od momentu, kiedy jego zdaniem wykonawca miał możliwość swobodnego wykonania 
rzutu. Wykonanie jakiegokolwiek ruchu w kierunku piłki przez zawodników drużyny wykonującej 
rzut rożny sędzia winien uznać za intencję wykonania rzutu. Jeżeli zdaniem sędziego zawodnicy 
drużyny wykonującej rzut zrezygnują z zamiaru kontynuowania procedury wykonania rzutu, sędzia 
winien rozpocząć odliczenia czasu na wykonanie rzutu i po upływie 4 sekund przyzna rzut od 
bramki dla drużyny przeciwnej z powodu przekroczenia czasu na wykonanie rzutu. Zaleca się, aby 
sędzia słownie lub gwizdkiem dał znać zawodnikom, że rozpoczął liczenie 4 sekund. 
3. Jeżeli po ustawieniu piłki w polu rożnym, ale przed upływem 4 sekund od momentu, gdy drużyna 
wykonująca rzut rożny miała możliwość jego wykonania, wykonawca zasygnalizuje nieprawidłową 
odległość zawodników drużyny przeciwnej od piłki, sędzia przerwie liczenie 4 sekund, odsunie 
przeciwników na przepisową odległość, da sygnał gwizdkiem, dając 4 sekundy wykonawcy na 
wykonanie rzutu. W przypadku, gdy przeciwnicy znajdują się w przepisowej odległości, sędzia – 
mimo sygnalizacji wykonawcy o odsunięcie rywali – kontynuuje liczenie 4 sekund. Zaleca się, aby 
sędzia gestem lub słowem poinformował wykonawcę, że jego zdaniem nie ma potrzeby odsunięcia 
zawodników drużyny przeciwnej od piłki. 
4. Jeżeli sędzia lub drugi sędzia zarządzi, że rzut wolny wykonywany będzie na sygnał gwizdkiem, 
a wykonawca nie czekając na sygnał wykona ten rzut, sędzia musi ukarać napomnieniem winnego 
zawodnika, jeżeli uzna jego zachowanie za niesportowe. Taki rzut wolny należy powtórzyć bez 
względu na okoliczności. 
5. Jeżeli po nieprawidłowo wykonanym rzucie rożnym piłka bezpośrednio trafiła do zawodnika 
drużyny przeciwnej, sędzia nie może zezwolić na kontynuowanie gry i stosować korzyści. 
 
 
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                                   Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr VIII/140  z dnia 30 sierpnia 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały  
nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia regulaminu programu 

Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne 
 

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

 

I. Przyjmuje się następujące zmiany do Uchwały nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu PZPN 

w sprawie przyjęcia regulaminu programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne: 

 

1  Art. 5 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

Pula nagród w Programie wynosi łącznie 13.000.000,00- zł brutto na sezon, z czego na nagrody 

dla klubów poszczególnych klas rozgrywkowych zostanie przeznaczone: 

1) Kluby Ekstraklasy  – 3.000.000,00- zł brutto 



2) Kluby I ligi   – 6.000.000,00- zł brutto, 
3) Kluby II ligi   – 4.000.000,00 zł brutto. 

 

2. Art. 5 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów I ligi, otrzymają nagrody  

w wysokości: 

1. 1 miejsce   – 1.600.000,00 zł brutto, 
2. 2 miejsce   – 1.300.000,00 zł brutto, 
3. 3 miejsce   – 1.100.000,00 zł brutto, 
4. 4 miejsce   – 800.000,00 zł brutto, 
5. 5 miejsce   – 600.000,00 zł brutto, 
6. 6 miejsce   – 400.000,00 zł brutto, 
7. 7 miejsce   – 200.000,00 zł brutto. 

 
3. Art. 5 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów II ligi, otrzymają nagrody  

w wysokości: 

1) 1 miejsce   – 1.100.000,00 zł brutto, 
2) 2 miejsce   – 800.000,00 zł brutto, 
3) 3 miejsce   – 700.000,00 zł brutto, 
4) 4 miejsce   – 500.000,00 zł brutto, 
5) 5 miejsce   – 400.000,00 zł brutto, 
6) 6 miejsce   – 300.000,00 zł brutto, 
7) 7 miejsce   – 200.000,00 zł brutto, 

 

II. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Prezes PZPN  Zbigniew Boniek 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

tj. U. nr V/94 z 24.05.2016 r. 

zm. U nr VIII/140 z 30.08.2017 r. 

 

Uchwała nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia regulaminu 

programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne 

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

I. Przyjmuje się Regulamin programu PRO Junior System na sezon 2016/2017 i następne w 

następującym brzmieniu: 

Regulamin Programu PRO Junior System na sezon 2016/2017 i następne 

Art. 1 

Cele i założenia Programu 

1. Celem Programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach Ekstraklasy, I 
ligi i II ligi poprzez premiowanie występów młodzieżowców, a w szczególności 
wychowanków, w pierwszej drużynie swojego klubu.  
 

2. Program polega na przyznawaniu punktów klubom za rozegrane minuty zawodników 
kwalifikujących się do Programu w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich oraz 
rozgrywek reprezentacyjnych.  
 

3. Na zakończenie ligowych rozgrywek mistrzowskich danego sezonu oraz turniejów 
reprezentacyjnych, kluby z największą liczbą punktów zostaną nagrodzone finansowo. 
 

4. W programie uczestniczą kluby Ekstraklasy, I i II ligi. 
 

Art. 2 

Definicje  

W rozumieniu niniejszej uchwały:  

1) Akademia klubowa – ośrodek szkoleniowy klubu lub ośrodek szkoleniowy zależny od 
klubu, w którym prowadzone są zajęcia doskonalące grę w piłkę nożną dla juniorów klubu; 
 

2) Dodatkowy czas gry – doliczone przez Sędziego dodatkowe minuty do Regulaminowego 
czasu gry; 
 

3) Druga drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych 
rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez PZPN, w niższej klasie rozgrywkowej 
niż pierwsza drużyna; 
 

4) Klasyfikacja – tabela z punktacją klubów uczestniczących w Programie; 
 

5) Kluby zdegradowane – kluby zdegradowane do niższych klas rozgrywkowych ze względu 
na: 

• Zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, 



• Decyzję podjętą przez Komisję Dyscyplinarną, 

• Nie spełnienie wymagań licencyjnych; 
 

6) Młodzieżowiec – zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku 
kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21 rok 
życia oraz zawodnik młodszy. 
 
Przykład: w sezonie 2016/2017 za młodzieżowca może być uważany zawodnik urodzony 

w 1996 roku lub później - w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu 

rozgrywkowego (2017), ukończył on nie więcej niż 21 lat. 

Przykład: w sezonie 2016/2017 za młodzieżowca nie może być uważany zawodnik 

urodzony 20 grudnia 1995 roku - w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie 

sezonu rozgrywkowego (2017), zawodnik ukończy 22 lata (pomimo tego, że zawodnik 

osiągnie ten wiek już po zakończeniu sezonu rozgrywkowego 2016/2017); 

 
7) Oficjalny mecz – mecz rozegrany w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich 

organizowanych przez PZPN w ramach następujących klas rozgrywkowych: 

• Ekstraklasy, 

• I ligi, 

• II ligi; 
 

8) Oficjalny mecz reprezentacji – mecz rozegrany przez Reprezentację A w ramach 
oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez UEFA lub FIFA, w 
ramach: 

• Eliminacji do mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Europy, 

• Eliminacji do mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Świata; 
 

9) Oficjalny mecz reprezentacji młodzieżowej - mecz rozegrany przez Reprezentację 
młodzieżową w ramach oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez 
UEFA lub FIFA, w ramach: 

• Młodzieżowych Mistrzostw Europy U-17, U-19, 

• Młodzieżowych Mistrzostw Świata U-17 oraz U-20; 
 

10) Oficjalny mecz reprezentacji U-21 – mecz rozegrany przez Reprezentację U-21 w 
ramach oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez UEFA, w ramach 
Eliminacji do mistrzostw Europy U-21 oraz Mistrzostw Europy U-21; 

 
11) Okres szkolenia w klubie – okres, w którym zawodnik jest zarejestrowany w akademii 

klubowej lub w jednej z następujących drużyn klubu: 

• Zespoły młodzieżowe (w kategorii: młodzików młodszych, młodzików, trampkarzy 
młodszych, trampkarzy, juniorów młodszych, juniorów), 

• Drugiej drużynie, 

• Pierwszej drużynie; 
 

12) Pierwsza drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych 
rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez PZPN, w najwyższej możliwej, dla 
danego klubu, klasie rozgrywkowej; 
 

13) Program – Program Promowania i Wspierania Jakości Szkolenia w Klubach; 
 

14) Przerwa - okres, w którym zawodnik nie był zarejestrowany w żadnym klubie lub był 
szkolony w innym klubie na zasadzie transferu lub wypożyczenia; 
 



15) Punktacja końcowa – finalna punktacja dla klubów uczestniczących w Programie, na 
podstawie której przyznawane są nagrody finansowe dla uczestników; 
 

16) Regulaminowy czas gry – dwa równe 45-minutowe okresy gry, w trakcie których 
rozgrywany jest Oficjalny mecz; 
 

17) Reprezentacja – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca Rzeczpospolitą Polską w 
oficjalnych meczach reprezentacji A, powoływana przez selekcjonera reprezentacji A, w 
której mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie; 
 

18) Reprezentacja młodzieżowa – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca 
Rzeczpospolitą Polską w oficjalnych meczach młodzieżowych reprezentacji Polski 
powoływana przez selekcjonera, w której mogą występować wyłącznie zawodnicy 
posiadający obywatelstwo polskie. W Programie rozpatrywane będą Oficjalne mecze 
następujących reprezentacji młodzieżowych: 

• U-20, 

• U-19, 

• U-17; 
 

19) Reprezentacja U-21 – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca Rzeczpospolitą 
Polską w oficjalnych meczach reprezentacji U-21, powoływana przez selekcjonera 
reprezentacji U-21,  w której mogą występować wyłącznie zawodnicy do 21 roku życia oraz 
posiadający obywatelstwo polskie; 
 

20) Rozegrane minuty meczu w dodatkowym czasie gry – liczba minut rozegranych w 
Dodatkowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria 
Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w 
postaci elektronicznej w bazie danych PZPN; 
 

21) Rozegrane minuty meczu w regulaminowym czasie gry – liczba minut rozegranych w 
Regulaminowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria 
Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w 
postaci elektronicznej w bazie danych PZPN; 
 

22) Wychowanek – Młodzieżowiec zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres 
trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12 rokiem życia (lub 
rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12 rok życia) i 21 rokiem życia 
(lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21 rok życia). 
Przykład: za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2016/2017 może być uważany 

zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od rozpoczęcia sezonu 2013/2014 

do zakończenia sezonu 2015/2016, i jednocześnie spełnia kryterium wiekowe. 

 

Przykład: za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2016/2017 może być 

uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2012/2013, następnie nie 

był szkolony w żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu lub 

wypożyczenia), po czym był ponownie szkolony w tym samym klubie od sezonu 2014/2015, 

i jednocześnie spełnia kryterium wiekowe. 

Przykład: za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2016/2017 może być 

uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od początku sezonu 

2014/2015 do końca sezonu 2015/2016. 

Przykład: za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2016/2017 może być 

uważany zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2013/2014, następnie nie 



był szkolony w żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu lub 

wypożyczenia), po czym był ponownie szkolony w tym samym klubie w sezonie 2015/2016. 

 
23) WZPN – Wojewódzki Związek Piłki Nożnej; 

 
24) Zespół młodzieżowy – drużyna juniorska piłki nożnej, reprezentująca klub w rozgrywkach 

juniorskich organizowanych przez PZPN lub WZPN. 
 

Art. 3 

Kryteria oceny i metodyka przyznawania klubom punktów, zasady klasyfikowania i 

nagradzania klubów  

1. Podstawowe kryterium oceny wykorzystania Młodzieżowców i Wychowanków w 
pierwszych drużynach przez kluby Ekstraklasy, I ligi i II ligi stanowią minuty rozegrane w 
ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich organizowanych przez PZPN. 
 

2. Dodatkowym kryterium oceny wykorzystania Młodzieżowców i Wychowanków stanowią 
minuty rozegrane w ramach Oficjalnych meczów reprezentacji A, U-21 oraz reprezentacji 
młodzieżowych. 
 

3. Punkty za rozegrane minuty w Regulaminowym czasie gry Młodzieżowców i 
Wychowanków w Oficjalnych meczach klubowych oraz Oficjalnych meczach reprezentacji 
A, U-21 i w meczach na turnieju mistrzowskim rozgrywanych przez reprezentacje 
młodzieżowe są przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami: 
 

1) x1 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Młodzieżowca w 
Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi lub w Oficjalnym meczu reprezentacji U-21 
i reprezentacji młodzieżowej, 
 

2) x2 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w 
Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi lub w Oficjalnym meczu reprezentacji U-21 
i reprezentacji młodzieżowej, 
 

3) x3 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Młodzieżowca w 
Oficjalnym meczu reprezentacji A, 
 

4) x4 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w 
Oficjalnym meczu reprezentacji A. 
 
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca 10 minut w Regulaminowym 

czasie gry w Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi lub II ligi, otrzyma 10 punktów. 

Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca 10 minut w Regulaminowym 

czasie gry w Oficjalnym meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej 

otrzyma 10 punktów. 

Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka 10 minut w Regulaminowym 

czasie gry w Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi lub II ligi, otrzyma 20 punktów. 

Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka 10 minut w Regulaminowym 

czasie gry w Oficjalnym meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej, 

otrzyma 20 punktów. 

Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca 10 minut w Regulaminowym 

czasie gry w Oficjalnym meczu reprezentacji A, otrzyma 30 punktów. 



Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka 10 minut w Regulaminowym 

czasie gry w Oficjalnym meczu reprezentacji A, otrzyma 40 punktów. 

 

4. Każdy Młodzieżowiec lub Wychowanek wchodzący na boisko w Dodatkowym czasie gry, 
niezależnie od długości doliczonego czasu gry otrzymuje punkty jak za jedną minutę 
Regulaminowego czasu gry. 
 
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca X minut w Dodatkowym czasie gry 

Oficjalnego meczu Ekstraklasy, I ligi lub II ligi otrzyma 1 punkt. 

Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka X minut w Dodatkowym czasie gry 

Oficjalnego meczu Ekstraklasy, I ligi lub II ligi otrzyma 2 punkty. 

Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca X minut w Dodatkowym czasie gry 

Oficjalnego meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej otrzyma 1 punkt. 

Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka X minut w Dodatkowym czasie gry 

Oficjalnego meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej otrzyma 2 punkty. 

Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca X minut w Dodatkowym czasie gry 

Oficjalnego meczu reprezentacji otrzyma 3 punkty. 

Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka X minut w Dodatkowym czasie gry 

Oficjalnego meczu reprezentacji A otrzyma 4 punkty. 

 

5. Każdy Młodzieżowiec i Wychowanek musi rozegrać co najmniej 270 minut oraz 5 meczów 
w Oficjalnym meczu rozgrywek klubowych, aby rozegrane przez niego minuty zostały 
uwzględnione w Punktacji końcowej. 
 
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 5 meczach i rozegrał łącznie 290 

minut spełnia wymagania Programu i punkty za jego występy zostaną uwzględnione w 

Punktacji końcowej. 

Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 6 meczach i rozegrał łącznie 260 

minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął wymaganego progu 270 minut) i punkty 

za jego występy nie zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej. 

Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 4 meczach i rozegrał łącznie 280 

minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął wymaganego progu 5 meczów) i punkty 

za jego występy nie zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej. 

 

6. Kluby Zdegradowane lub które wycofały się z rozgrywek tracą uprawnienie do uczestnictwa 
w Programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji. 

 

Przykład: W przypadku, gdy Klub X zajął w Punktacji końcowej miejsce premiowane 

nagrodą finansową, ale został zdegradowany, Punktacja końcowa zostaje zaktualizowana 

i nagrody finansowe zostaną przydzielone dla kolejnych klubów, które nie zostały 

zdegradowane i zajęły po aktualizacji miejsca premiowane nagrodą finansową. 



 

7. Minuty rozgrywane przez Młodzieżowców i Wychowanków w ramach rozgrywek 
reprezentacyjnych rozgrywanych w przerwie letniej pomiędzy sezonami ligowymi są 
wliczane do Punktacji końcowej następnego sezonu. Punkty za grę naliczane są 
zawodnikowi tylko w momencie, gdy zarówno w dniu rozgrywania meczów, jak również w 
nowym sezonie będzie zarejestrowany w tym samym klubie uczestniczącym w Programie. 
 
Przykład: klub, który zarejestrował Młodzieżowca lub Wychowanka przed Mistrzostwami 

Europy w 2016 roku, otrzyma punkty za rozegrane przez niego minuty na turnieju 

mistrzowskim reprezentacji A w czerwcu 2016 roku w punktacji za sezon 2016/2017, tylko 

w przypadku, gdy zawodnik będzie zarejestrowany w klubie w sezonie 2016/2017 i rozegra 

przynajmniej 270 minut oraz zagra w minimum 5 meczach sezonu 2016/2017. 

Przykład: klub, który zarejestrował jako nowego zawodnika Młodzieżowca lub 

Wychowanka w lipcu 2016 roku, nie otrzyma punktów za rozegrane przez niego minuty na 

turnieju mistrzowskim reprezentacji A z czerwca 2016 roku w punktacji za sezon 

2016/2017. 

 

8. W Klasyfikacji nie są uwzględniane rozegrane minuty w meczach barażowych o udział w 
rozgrywkach danej klasy. 

 

Art. 4 

Klasyfikacja 

1. Klasyfikacja jest prowadzona odrębnie dla każdej klasy rozgrywkowej tj. Ekstraklasy, I i II 
ligi. 
 

2. Klasyfikacja za rozegrane minuty jest aktualizowana na bieżąco po rozegranych meczach 
i prezentowana na stronie internetowej wskazanej przez PZPN. 

 

3. Każdy klub może zgłosić do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, zastrzeżenia co 
do liczby przyznanych punktów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego meczu. 
 

4. Klasyfikacja końcowa ogłaszana jest nie później niż 10 dni po zakończeniu rozgrywek danej 
klasy. 

 

Art. 5 

Nagrody finansowe 

1. Pula nagród w Programie wynosi łącznie 13.000.000,00- zł brutto na sezon, z czego 
na nagrody dla klubów poszczególnych klas rozgrywkowych zostanie przeznaczone: 

4) Kluby Ekstraklasy  – 3.000.000,00- zł brutto, 
5) Kluby I ligi   – 6.000.000,00- zł brutto, 
6) Kluby II ligi   – 4.000.000,00- zł brutto. 

 

2. Kluby, które zajmą miejsca 1-3 w klasyfikacji końcowej klubów Ekstraklasy otrzymają 
nagrody w wysokości: 

1) 1 miejsce   – 1.400.000,00- zł brutto, 
2) 2 miejsce   – 1.000.000,00- zł brutto, 
3) 3 miejsce   –    600.000,00- zł brutto. 

 



 

3. Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów I ligi, otrzymają 

nagrody w wysokości: 

1. 1 miejsce   – 1.600.000,00 zł brutto, 
2. 2 miejsce   – 1.300.000,00 zł brutto, 
3. 3 miejsce   – 1.100.000,00 zł brutto, 
4. 4 miejsce   – 800.000,00 zł brutto, 
5. 5 miejsce   – 600.000,00 zł brutto, 
6. 6 miejsce   – 400.000,00 zł brutto, 
7. 7 miejsce   – 200.000,00 zł brutto. 

 
 

4. Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów II ligi, otrzymają 
nagrody  
w wysokości: 

1) 1 miejsce   – 1.100.000,00 zł brutto, 
2) 2 miejsce   – 800.000,00 zł brutto, 
3) 3 miejsce   – 700.000,00 zł brutto, 
4) 4 miejsce   – 500.000,00 zł brutto, 
5) 5 miejsce   – 400.000,00 zł brutto, 
6) 6 miejsce   – 300.000,00 zł brutto, 
7) 7 miejsce   – 200.000,00 zł brutto, 

 

 

5. Wypłata nagród nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu 
obciążeniowego. 

 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2016 r. 

 

        Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr VIII/141 z dnia  30 sierpnia   2017  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w  sprawie powierzenia Rzecznikowi Dyscyplinarnemu PZPN obowiązku  

sporządzenia wykazu osób objętych postępowaniami dyscyplinarnymi lub ukaranych za 

korupcję w piłce nożnej 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) w zw. z art. 9 i art. 50 par.5.  Statutu PZPN oraz mając na 

względzie treść Uchwały  nr  IV/84  z dnia 27 kwietnia  2016  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie obowiązków informacyjnych organów dyscyplinarnych PZPN postanawia się, co 

następuje: 

I. Zarząd PZPN postanawia zobowiązać Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN do sporządzenia: 

1. Wykazu - zbioru danych osobowych dot. osób – sędziów piłkarskich, obserwatorów, 
działaczy, trenerów i zawodników – objętych prowadzonymi przez organy związkowe 
postępowaniami dyscyplinarnymi  w związku z korupcją w polskiej piłce nożnej.  

Wykaz, o którym mowa powyżej,  będzie obejmował: imię i nazwisko, przynależność 
związkową lub klubową, sygn. postępowania dyscyplinarnego, datę, organ oraz 



rozstrzygnięcie dyscyplinarne, ewentualne oznaczenie prokuratorskiego aktu oskarżenia 
lub innego postanowienia wydanego przez organa ścigania, a ponadto oznaczenie wyroku 
sądowego wraz z rozstrzygnięciem. 

2. Wykazu - zbioru danych osobowych dot. osób – sędziów piłkarskich, obserwatorów, 
działaczy, trenerów i zawodników – aktualnie objętych bezwzględnymi karami 
dyskwalifikacji orzeczonymi przez organy dyscyplinarne PZPN w związku z korupcją w 
polskiej piłce nożnej.  

Wykaz, o którym mowa powyżej,  będzie obejmował: imię i nazwisko,  sygn. postępowania 
dyscyplinarnego, datę, organ oraz rozstrzygnięcie dyscyplinarne wraz z datą do której 
nałożona kara powinna być wykonywana. 

3. Wykazu - zbioru danych osobowych dot. osób – sędziów piłkarskich, obserwatorów, 
działaczy, trenerów i zawodników – skazanych za korupcję w piłce nożnej, aktualnie 
objętych sądowymi zakazami dyskwalifikacji w związku z korupcją w polskiej piłce nożnej, 
w tym zakazem zajmowania stanowisk związanych z organizacją oraz uczestniczeniem w 
profesjonalnych zawodach sportowych;  

Wykaz, o którym mowa powyżej,  będzie obejmował: imię i nazwisko,  sygn. 
prawomocnego orzeczenia karnego, jego rozstrzygnięcie w zakresie zakazu wykonywania 
funkcji wraz z datą do której nałożona kara powinna być wykonywana. 

II. Podstawą przetwarzania danych osobowych zawartych w wykazach określonych: w pkt1. oraz 
pkt. 2 stanowi art. 23 ust. 1 p. 2 ustawy o ochronie danych osobowych w związku z art. 13 ustawy 
o sporcie  tj. realizacja reguł dyscyplinarnych we współzawodnictwie sportowym organizowanym 
przez PZPN. 

III. Podstawą przetwarzania danych osobowych zawartych w wykazie określonym w pkt 3 ( w tym 
danych wrażliwych) stanowi art. 27 ust. 2 p. 2 ustawy o ochronie danych osobowych w związku z 
art. 185 Kodeksu Karnego Wykonawczego. 

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VIII/142 z dnia 30 sierpnia  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  Opolskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu  reprezentacji Polski U-20 

w ramach 2017/2018 Elite League, Polska – Portugalia, zaplanowanego na 9 listopada  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  
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Uchwała nr VIII/143  z dnia 30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany Uchwały nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi 

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

I. W Uchwale nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi wprowadza się następujące zmiany: 

1. Art. 4 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

Rejestracja w systemie rejestracyjnym następuje po spełnieniu następujących warunków:  

1) samodzielnym wprowadzeniu przez Pośrednika do Systemu rejestracyjnego: 

a) prawidłowo podpisanej Deklaracji pośrednika, o treści wskazanej, w zależności od formy 

prowadzenia działalności przez Pośrednika, odpowiednio w Załączniku nr 1 lub 2 do 

niniejszej Uchwały wraz z potwierdzeniem wysłania listem poleconym do PZPN oryginału 

Deklaracji, o której mowa powyżej, przy czym każda osoba działająca w imieniu osoby 

prawnej lub innej jednostki organizacyjnej musi złożyć oddzielny formularz Deklaracji 

pośrednika; 

b) potwierdzenia wysłania listem poleconym do PZPN oryginalnego egzemplarza Deklaracji, 

o której mowa w pkt a; 

c) dowodu uiszczenia, na wskazane konto PZPN, opłaty za wpis do Systemu rejestracyjnego, 

w wysokości określonej na dany sezon rozgrywkowy przez Zarząd PZPN; 

d) umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawodowej w związku w 
wykonywaną działalnością  

 

2) spełnieniu pozostałych wymogów, o których mowa w niniejszej Uchwale.  

2. Art. 4 ust. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

Po zawarciu Umowy pośrednictwa, Pośrednik zobowiązany jest w terminie 3 dni, nie później jednak 

niż do dnia zawarcia kontraktu lub umowy transferowej, wprowadzić ją do Systemu rejestracyjnego 

oraz przesłać listem poleconym do PZPN jej oryginał, pod rygorem bezskuteczności wobec PZPN. 

3. W Art. 6 wykreśla się ust. 5 o następującym brzmieniu: „pośrednik będący osobą prawną lub 

inną jednostką organizacyjną nie może zawrzeć Umowy pośrednictwa z Zawodnikiem 

niepełnoletnim”. 

4. Art. 9 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

Do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, PZPN opublikuje na swojej stronie internetowej 

listę Pośredników, którzy zostali zarejestrowani w związku z czynnościami objętymi treścią nin. 

Uchwały oraz wszystkich transakcji, w których brali oni udział w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 

Równocześnie PZPN opublikuje łączną wysokość wynagrodzeń lub innych należności, jakie 

Zawodnicy i Kluby wypłacili Pośrednikom, w postaci kwoty łącznej wypłaconej przez wszystkich 

Zawodników wszystkim Pośrednikom oraz w postaci kwoty łącznej wypłaconej wszystkim 

Pośrednikom przez dany Klub. 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 



III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 

 
tj. U nr III/42 z 27.03.2015 r. 
zm. U nr VIII/143 z 30.08.2017 r. 
 

Uchwała nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi 

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

I.  Niniejszym przyjmuje się postanowienia określające standardy i wymogi stawiane przez Polski 

Związek Piłki Nożnej osobom, które od dnia 1 kwietnia 2015 roku będą pośredniczyły na terenie 

Polski przy negocjowaniu i zawieraniu umów w sprawie zmian przynależności klubowej przez 

piłkarzy (zwanych dalej „umowami transferowymi”) oraz kontraktów o profesjonalne uprawianie 

piłki nożnej podpisywanych przez zawodników z klubami.  Poniższe przepisy zastępują w całości 

regulacje ujęte dotychczas w treści Uchwały nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku Zarządu PZPN w 

sprawie licencji dla Menedżerów ds. Piłkarzy w związku z uchyleniem przez Kongres 

Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) w czerwcu 2014 roku Regulaminu dot. Agentów 

Piłkarskich uchwalonego w dniu 29 października 2007 roku.  

II. Zgodnie z Regulaminem FIFA dot. współpracy z pośrednikami transakcyjnymi, celem niniejszej 

regulacji jest promocja i zabezpieczenie realizacji optymalnych standardów etycznych w relacjach 

pomiędzy klubami, zawodnikami i osobami trzecimi będącymi pośrednikami przy negocjowaniu i 

zawieraniu umów transferowych oraz kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, 

chroniących kluby oraz zawodników przed jakimkolwiek wystąpieniem nieuczciwych lub 

nielegalnych praktyk bądź zachowań w trakcie zawierania umów transferowych lub kontraktów o 

profesjonalne uprawianie piłki nożnej.  

Postanowienia Uchwały powinny być uwzględnione przy formułowaniu praw i obowiązków stron 

wynikających z powierzenia pośrednikowi transakcyjnemu przez klub lub zawodnika czynności 

pośrednictwa przy negocjowaniu i zawieraniu transakcji. 

III. Dla realizacji celów, o których mowa w pkt I i II, przyjmuje się poniższe przepisy określające 

standardy i wymogi, które muszą być zachowane przy podpisywaniu z udziałem pośrednika każdej 

umowy transferowej lub każdego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej podpisywanego 

z zawodnikiem. Niniejsze postanowienia oraz potencjalne zapisy dodatkowe wykraczające poza 

sformułowane standardy i wymogi nie mogą mieć żadnego wpływu na ważność umów 

transferowych i kontraktów:  

Art. 1  

W rozumieniu niniejszych przepisów: 

1. „Ekwiwalent” oznacza opłatę za wyszkolenie lub rozwój zawodnika, jaką klub pozyskujący 

zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu.  

2. „Klubem” jest podmiot uczestniczący we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej na 

zasadach określonych przez właściwą federację piłkarską.   



3. „Umową pośrednictwa” jest pisemna umowa zawarta przez klub lub zawodnika z pośrednikiem 

mająca postać umowy cywilnoprawnej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa. 

4. „Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej” (dalej „kontrakt”) oznacza umowę regulującą 

wzajemne prawa i obowiązki Klubu i zawodnika profesjonalnego, przy uwzględnieniu 

obowiązujących regulacji piłkarskich.  

5. „Pośrednikiem transakcyjnym” (dalej „pośrednikiem”) jest osoba fizyczna, prawna lub inna 

jednostka organizacyjna, zarejestrowana w PZPN zgodnie z postanowieniami nin. Uchwały, która 

nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem reprezentuje Klub lub zawodnika przy negocjacjach i 

zawieraniu umowy transferowej względnie Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (w 

tym umowy zlecenia lub agencyjnej), pośrednictwa pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku 

prawnego.  

6. „PZPN” oznacza Polski Związek Piłki Nożnej.   

7. „Sezon rozgrywkowy” oznacza okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku następnego. 

8. „Systemem rejestracyjnym” jest ewidencja Pośredników i dokonywanych przez nich czynności, 

prowadzona i upubliczniona przez PZPN na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.  

9. „Transakcja” oznacza negocjowanie i zawarcie Umowy transferowej lub Kontraktu.  

10. „Umową transferową” jest cywilnoprawne porozumienie dwóch klubów piłkarskich, na 

podstawie, którego następuje, za zgodą zawodnika, odpłatna lub nieodpłatna zmiana jego 

przynależności klubowej. 

11. „Zasadnicze wynagrodzenie Zawodnika” oznacza wynagrodzenie określone w Kontrakcie, 

którego wypłata i wysokość nie może być w żaden sposób warunkowana.  

12. „Zawodnikiem” jest osoba uprawiająca sport piłki nożnej w sposób amatorski lub profesjonalny.  

13. „Zawodnikiem niepełnoletnim” jest zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia. 

Art. 2 

1. Przy zawieraniu Umowy transferowej lub Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej 

Zawodnik i Klub są uprawnieni do korzystania wyłącznie z usług Pośredników.  

2. Przy wyborze Pośrednika Zawodnik lub Klub muszą postępować z należytą starannością oraz 

poszanowaniem regulacji PZPN. W szczególności, możliwość skorzystania przy Transakcji z usług 

Pośrednika uzależniona jest od: 

1) istnienia nieposzlakowanej reputacji Pośrednika, 

2) zarejestrowania i zweryfikowania Pośrednika w Systemie rejestracyjnym, zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Uchwały, nie później niż w dniu zawarcia Umowy pośrednictwa, 

3) zawarcia z Pośrednikiem Umowy pośrednictwa i jej niezwłocznego złożenia do PZPN. 

3. Pośrednikiem nie może być osoba sprawująca funkcje zarządzające, administracyjne, 

techniczne lub medyczne w FIFA, konfederacji kontynentalnej, krajowym lub regionalnym związku 

piłkarskim, lidze zawodowej oraz klubie piłkarskim, a także osoba będąca członkiem tych 

organizacji, sędzią piłkarskim, sędzią asystentem, trenerem oraz instruktorem, jak również każdy 

inny podmiot zobowiązany do przestrzegania Statutów FIFA i PZPN, podległy ich władztwu 

dyscyplinarnemu z każdego innego tytułu uczestnictwa w sporcie piłki nożnej. 



4. Pośrednikiem działającym jako osoba fizyczna może być osoba posiadająca nieposzlakowaną 

reputację, w tym w szczególności w przeszłości nie została skazana prawomocnym wyrokiem 

skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z 

oskarżenia publicznego (chyba, że nastąpiło zatarcie skazania), nie podlega karze dyskwalifikacji 

w okresie obejmującym Deklarację Pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegała w 

przeszłości karze dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.  

5. Pośrednikiem działającym jako osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna może być osoba 

prawna lub inna jednostka organizacyjna, której osoby upoważnione do reprezentacji posiadają 

nieposzlakowaną reputację, w tym w szczególności w przeszłości żadna z tych osób nie została 

skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (chyba, że nastąpiło zatarcie 

skazania), nie podlega karze dyskwalifikacji w okresie obejmującym Deklarację Pośrednika lub 

karze regulaminowej oraz nie podlegała karze dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.   

6. Osoba, występująca w imieniu i na rzecz Pośrednika działającego jako osoba prawna lub inna 

jednostka organizacyjna musi posiadać nieposzlakowaną reputację, w tym w szczególności w 

przeszłości nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek 

przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 

(chyba, że nastąpiło zatarcie skazania), nie podlega karze dyskwalifikacji w okresie obejmującym 

Deklarację Pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegała w przeszłości karze 

dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.  

7. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie może być powiązana (kapitałowo lub 

osobowo) z innymi podmiotami, o których mowa w ust. 3 lub działaniami tych podmiotów, mającymi 

na celu ominięcie obowiązujących regulacji.   

8. Osoba fizyczna działająca jako Pośrednik bądź osoba fizyczna, działająca w imieniu i na rzecz 

osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej będącej Pośrednikiem nie może działać jako 

Pośrednik w imieniu i na rzecz kolejnej osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej.     

Art. 3 

1. Przed skorzystaniem z usług Pośrednika, Zawodnik lub Klub zobowiązani są do dołożenia 

wszelkich starań, aby zapewnić, że w związku z zawarciem Umowy pośrednictwa nie występuje 

lub nie może wystąpić konflikt interesów dla Zawodnika lub Klubu, jak również dla Pośrednika. 

2. Konflikt interesów w rozumieniu niniejszej Uchwały istnieje, gdy Pośrednik w zakresie 

negocjowania lub zawierania Transakcji może realizować swój osobisty (prywatny) interes lub 

korzyść majątkową kosztem interesu Klubu, Zawodnika, sportu piłki nożnej lub interesu 

publicznego.  

3. Konflikt interesów nie występuje wtedy, gdy Pośrednik ujawni na piśmie wszystkim podmiotom 

biorącym udział w danej Transakcji, każdy rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, jaki ma 

lub może mieć miejsce pomiędzy nim a innymi podmiotami biorącymi udział w danej Transakcji, i 

otrzyma, przed rozpoczęciem negocjacji, wyraźną pisemną zgodę na wzięcie udziału w tej 

Transakcji od wszystkich zaangażowanych w nią podmiotów. 

4. W przypadku, gdy Zawodnik i Klub chcą skorzystać z usług tego samego Pośrednika w 

odniesieniu do tej samej Transakcji na warunkach ustalonych w ust. 3, podmioty te powinny wyrazić 

swoją zgodę na piśmie co do możliwości równoległego ich reprezentowania przez tego samego 

Pośrednika oraz wskazać na piśmie, która ze stron (Zawodnik czy Klub) zapłaci pośrednikowi 



stosowne wynagrodzenie. Pośrednik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania 

przedmiotowych ustaleń oraz powyższych dokumentów do PZPN. 

5. W przypadku, gdy Pośrednik nie dostarczy do PZPN, zgody o której mowa w ust. 4, nie może 

on kontynuować świadczenia usług drugiej stronie lub otrzymywać wynagrodzenia od drugiej 

strony w odniesieniu do danej Transakcji, a druga strona nie może korzystać z żadnych usług 

Pośrednika lub dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Pośrednika w odniesieniu do danej 

Transakcji. Pośrednik może nadal reprezentować tylko stronę, która wyraziła zgodę na piśmie, w 

odniesieniu do danej Transakcji i otrzymywać zapłatę za takie usługi zgodnie warunkami Umowy 

pośrednictwa. 

Art. 4 

1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nabywa uprawnienia 

Pośrednika poprzez wpis do Systemu rejestracyjnego. Proces rejestracji kończy się po dokonaniu 

weryfikacji danych. 

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od złożenia 

dokumentów, wymaganych niniejszą Uchwałą.    

3. Rejestracja w systemie rejestracyjnym następuje po spełnieniu następujących warunków:  

1) samodzielnym wprowadzeniu przez Pośrednika do Systemu rejestracyjnego: 

a) prawidłowo podpisanej Deklaracji pośrednika, o treści wskazanej, w zależności 

od formy prowadzenia działalności przez Pośrednika, odpowiednio w Załączniku 

nr 1 lub 2 do niniejszej Uchwały wraz z potwierdzeniem wysłania listem 

poleconym do PZPN oryginału Deklaracji, o której mowa powyżej, przy czym 

każda osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki 

organizacyjnej musi złożyć oddzielny formularz Deklaracji pośrednika; 

b) potwierdzenia wysłania listem poleconym do PZPN oryginalnego egzemplarza 

Deklaracji, o której mowa w pkt a; 

c) dowodu uiszczenia, na wskazane konto PZPN, opłaty za wpis do Systemu 

rejestracyjnego, w wysokości określonej na dany sezon rozgrywkowy przez 

Zarząd PZPN; 

d) umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zawodowej w związku w 
wykonywaną działalnością  

 

2) spełnieniu pozostałych wymogów, o których mowa w niniejszej Uchwale.  

4. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3, umożliwia Pośrednikowi działalność przez okres 

jednego sezonu rozgrywkowego. Przed rozpoczęciem działalności w każdym sezonie 

rozgrywkowym wszystkie podmioty zamierzające prowadzić działalność Pośrednika zobowiązane 

są do ponownego spełnienia tychże warunków. 

5. Jeżeli jakiekolwiek dokumenty wprowadzone do Systemu rejestracyjnego nie spełniają 

warunków formalnych lub jeżeli nie uiszczono należnej opłaty, PZPN wzywa osobę je składającą, 

do poprawienia, uzupełnienia lub dokonania opłaty w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym 

upływie terminu ww. dokumenty podlegają zwrotowi. Dokumenty poprawione lub uzupełnione w 

terminie wywołują skutki od chwili ich wniesienia.  



6. Odmowa wpisu do Systemu rejestracyjnego pośredników, w przypadku, gdy podmiot nie spełnia 

wymogów przewidzianych niniejsza Uchwałą, następuje decyzją Zespołu działającego w ramach 

Komisji ds. Prawnych, od której przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej.  

7. Po zawarciu Umowy pośrednictwa, Pośrednik zobowiązany jest w terminie 3 dni, nie 

później jednak niż do dnia zawarcia kontraktu lub umowy transferowej, wprowadzić ją do 

Systemu rejestracyjnego oraz przesłać listem poleconym do PZPN jej oryginał, pod rygorem 

bezskuteczności wobec PZPN. 

8. Po zawarciu umowy transferowej lub kontraktu Pośrednik zobowiązany jest w terminie 7 dni 

wprowadzić ww. dokumenty do Systemu rejestracyjnego oraz złożyć ich odpisy do PZPN.  

9. W Systemie rejestracyjnym ujawniane jest każde indywidualne zaangażowanie Pośrednika w 

czynność z zakresu pośrednictwa przy negocjowaniu lub podpisywaniu Umowy transferowej lub 

Kontraktu. Zakresem rejestracji objęte są w szczególności dane dotyczące podmiotów 

uczestniczących w danej transakcji, jej rodzaj oraz płatności stanowiące wynagrodzenie za 

świadczone usługi pośrednictwa.  

10. Pośrednik lub osoba fizyczna pełniąca kontrolę lub zasiadająca w organach zarządzających 

lub nadzorczych Pośrednika zobowiązana jest do wskazania w Systemie rejestracyjnym, pod 

sankcją dyscyplinarną, wszelkie umowy oraz inne dokumenty zawarte przez niego jako osobę 

fizyczną lub przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną, nad którym osoba ta sprawuje 

kontrolę lub zasiada w jej organach zarządzających lub nadzorczych, z jakimkolwiek Klubem lub 

Zawodnikiem będącym stroną Transakcji, przy której świadczył usługi. 

Art. 5 

1. Pośrednik lub osoba fizyczna będąca udziałowcem/partnerem/wspólnikiem/członkiem lub 

zasiadająca w organach zarządzających lub nadzorczych Pośrednika zobowiązana jest do 

niezawierania, pod sankcją dyscyplinarną, umów cywilnoprawnych z Zawodnikami lub ich 

przedstawicielami ustawowymi innych niż Umowy pośrednictwa, których przedmiotem będzie 

reprezentowanie interesów takich Zawodników lub ich przedstawicieli ustawowych w odniesieniu 

do negocjowania i zawierania Umów transferowych lub Kontraktów. 

2. Zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób 

zawarcia przez Pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę 

organizacyjną umowy cywilnoprawnej innej niż Umowa pośrednictwa z nim lub jego 

przedstawicielami ustawowymi, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów 

takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i 

zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu. 

3. Klub zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób zawarcia 

z nim przez Pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną 

umowy cywilnoprawnej innej niż Umowa pośrednictwa, której przedmiotem będzie m.in. 

reprezentowanie interesów takiego Klubu w odniesieniu do negocjowania i zawierania Umowy 

transferowej lub Kontraktu. 

4. Zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób 

powoływania się przez Pośrednika lub przez inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę 

organizacyjną reprezentującą Klub na umowę cywilnoprawną inną niż Umowa pośrednictwa, której 

przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów takiego Klubu w odniesieniu do 

negocjowania i zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu. 



5. Klub zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób 

powoływania się przez Pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę 

organizacyjną reprezentującą Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych na umowę 

cywilnoprawną inną niż Umowa pośrednictwa z Zawodnikiem, której przedmiotem będzie m.in. 

reprezentowanie interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu 

do negocjowania i zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu.  

Art. 6 

1. Umowa pośrednictwa musi zawierać co najmniej następujące elementy: imiona i nazwiska lub 

nazwy stron, zakres świadczonych usług, okres obowiązywania umowy (z datą rozpoczęcia 

świadczenia usług i ich zakończenia), wysokość wynagrodzenia ustalonego za realizację 

pośrednictwa, sposób jego zapłaty, postanowienia dotyczące rozwiązania lub wygaśnięcia 

kontraktu oraz podpisy stron.  

2. W przypadku, gdy pośrednikiem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna w umowie 

pośrednictwa musi zostać ujawniona/e osoba/y fizyczne działające przy danej Transakcji.  

3. Umowę pośrednictwa można zawrzeć tylko z Zawodnikiem:  

a) który ukończył 15 lat,  lub 

b) otrzymał od Klubu, zgodnie z obowiązującymi regulacjami PZPN, ofertę pierwszego 

profesjonalnego kontraktu.     

4. Umowa pośrednictwa z Zawodnikiem niepełnoletnim musi zostać podpisana również przez jego 

rodziców lub innych opiekunów prawnych, zgodnie z postanowieniami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

Art. 7 

1. Pośrednik może być wynagradzany wyłącznie przez Klub lub Zawodnika, z którym zawarł 

Umowę pośrednictwa.  

2. Wysokość wynagrodzenia należnego Pośrednikowi działającemu w imieniu Zawodnika ustalona 

zostaje w Umowie pośrednictwa, którą strony zobowiązane są zawrzeć przed zawarciem Kontraktu 

i powinna zostać określona na podstawie Zasadniczego wynagrodzenia Zawodnika w czasie 

całego okresu objętego Kontraktem.  

3. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna 

Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Zawodnika nie przekraczała 3% (słownie: 

trzech procent) Zasadniczego wynagrodzenia Zawodnika za cały okres obowiązywania danego 

Kontraktu. 

4. Klub korzystający z usług Pośrednika wypłaci mu wynagrodzenie uzgodnione w Umowie 

pośrednictwa. Dozwolone jest dokonywanie płatności ratalnych. 

5. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna 

Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Klubu w celu zawarcia Kontraktu z 

Zawodnikiem nie przekraczała 3% (słownie: trzech procent) ostatecznego, Zasadniczego 

wynagrodzenia  za  cały okres obowiązywania tego Kontraktu.  

6. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna 

Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Klubu w celu zawarcia Umowy transferowej 



nie przekraczała 3% (słownie: trzech procent) ostatecznej opłaty za transfer zapłaconej w związku 

ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika.  

7. Kluby zobowiązane są zapewnić, iż każda płatność uiszczana przez jeden z nich na rzecz 

drugiego w związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika jako: suma transferowa, 

Ekwiwalent czy wkład solidarnościowy nie były płacone w całości lub w części za pośrednictwem 

lub do Pośrednika oraz że te płatności nie będą uiszczane przez Pośrednika.  

8. Zakaz, o którym mowa w ust. 7 obejmuje również zakaz udziału Pośrednika w jakiejkolwiek 

płatności w związku z przyszłą zmianą przynależności klubowej Zawodnika albo zawarciem w 

przyszłości kolejnego kontraktu przez Zawodnika. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji, gdy w 

Umowie pośrednictwa zawartej przez Pośrednika z klubem odstępującym zawodnika warunki 

płatności prowizji z tytułu przyszłego transferu tego zawodnika zostały sformułowane kwotowo w 

stosunku do sumy transferowej. Zabroniona jest również cesja roszczeń związanych ze zmianą 

przynależności klubowej z udziałem pośredników. 

9. Z zastrzeżeniem treści postanowień niniejszej Uchwały jakiekolwiek wynagrodzenie za usługi 

Pośrednika może zostać wypłacone wyłącznie przez podmiot, tj. Klub lub Zawodnika, który zawarł 

z Pośrednikiem Umowę pośrednictwa, bezpośrednio Pośrednikowi. 

10. Zawodnik może upoważnić Klub do realizacji, w imieniu Zawodnika, wymagalnej na podstawie 

Umowy pośrednictwa płatności wobec Pośrednika, która zostanie pokryta z wynagrodzenia 

wynikającego z Kontraktu. Upoważnienie takie, pod rygorem nieważności, musi zostać 

umieszczone, wraz ze wskazaniem wysokości tejże płatności, w Kontrakcie. 

11. Zabrania się osobom, w rozumieniu zdefiniowanym w punkcie 11 rozdziału Definicji Statutu 

FIFA przyjmowania jakichkolwiek płatności za pośrednictwo z całości lub części opłaty uiszczanej 

na rzecz Pośrednika przez reprezentowaną przez niego stronę Transakcji. Każda osoba, która 

naruszy niniejsze postanowienie będzie podlegała odpowiedzialności dyscyplinarnej, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.  

12. Zabrania się uiszczania przez Zawodnika niepełnoletniego lub Klub jakichkolwiek opłat na rzecz 

Pośrednika w związku z zawarciem Kontraktu lub umowy transferowej Zawodnika niepełnoletniego 

lub zaciągania zobowiązań dotyczących uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz Pośrednika w 

związku z zawarciem takiego Kontraktu lub Umowy transferowej w przyszłości. Naruszenie 

niniejszego postanowienia skutkować będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną, zgodnie z 

postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

Art. 8 

1. Zawodnik korzystający z usług Pośrednika niezwłocznie po zawarciu Kontraktu, jest 

zobowiązany do przesłania do PZPN wszelkiej dokumentacji związanej ze współpracą z 

Pośrednikiem przy takiej Transakcji, niezależnie od obowiązku przedstawienia przez Klub przy 

uprawnianiu Zawodnika do gry Kontraktu zawartego przy udziale Pośrednika. Ponadto Zawodnik 

jest zobowiązany do przekazania do PZPN pełnych informacji dotyczących każdej Transakcji 

dokonanej z udziałem Pośrednika oraz wszystkich wynagrodzeń i płatności jakiejkolwiek natury, 

które uiścił lub które mają zostać uiszczone na rzecz Pośrednika. 

2. Klub korzystający z usług Pośrednika niezwłocznie po zawarciu Umowy transferowej lub 

Kontraktu jest zobowiązany do przesłania do PZPN wszelkiej dokumentacji związanej ze 

współpracą z Pośrednikiem przy takiej Transakcji. Obowiązek złożenia powyższych dokumentów, 

dotyczy zarówno Klubu, który odstępuje Zawodnika, jak i Klubu pozyskującego Zawodnika, jeżeli 

korzysta on przy Transakcji z usług Pośrednika. Ponadto Klub zobowiązany jest do przekazania 



do PZPN pełnych informacji dotyczących każdej Transakcji dokonanej z udziałem Pośrednika oraz 

wszystkich wynagrodzeń i płatności jakiejkolwiek natury, które uiścił lub które mają zostać 

uiszczone na rzecz Pośrednika. 

3. Zawodnik lub Klub są zobowiązani, aby każda Umowa transferowa lub Kontrakt negocjowane 

lub podpisane z udziałem Pośrednika działającego na podstawie Umowy pośrednictwa zawierały 

imię i nazwisko oraz podpis takiego Pośrednika, a także datę zawarcia z nim Umowy pośrednictwa.  

4. Wskazanie Pośrednika w Umowie transferowej lub Kontrakcie stanowi potwierdzenie 

skutecznego świadczenia usług pośrednictwa przez Pośrednika na podstawie Umowy 

pośrednictwa i podstawę do uznania wynagrodzenia ustalonego w Umowie pośrednictwa za 

należne.   

5. W przypadku, jeżeli Zawodnik lub Klub nie korzystali z usług Pośrednika przy negocjacjach lub 

zawarciu Umowy transferowej lub Kontraktu, okoliczność ta musi zostać uwidoczniona w Umowie 

transferowej lub Kontrakcie.  

Art. 9 

1. Do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, PZPN opublikuje na swojej stronie 

internetowej listę Pośredników, którzy zostali zarejestrowani w związku z czynnościami 

objętymi treścią nin. Uchwały oraz wszystkich transakcji, w których brali oni udział w ciągu 

ostatnich 12 miesięcy. Równocześnie PZPN opublikuje łączną wysokość wynagrodzeń lub 

innych należności, jakie Zawodnicy i Kluby wypłacili Pośrednikom, w postaci kwoty łącznej 

wypłaconej przez wszystkich Zawodników wszystkim Pośrednikom oraz w postaci kwoty 

łącznej wypłaconej wszystkim Pośrednikom przez dany Klub. 

2. PZPN opublikuje w Systemie rejestracyjnym informacje o wszystkich podpisanych umowach 

oraz terminach ich obowiązywania. Informacje te będą udostępnione aktywnym użytkownikom 

Systemu rejestracyjnego.    

3. PZPN może udostępnić Zawodnikom lub Klubom, na ich wniosek, określone informacje z 

Systemu rejestracyjnego dotyczące Transakcji, w której Pośrednik brał udział, jeżeli przy ich 

wykorzystaniu mają być stwierdzone lub wyeliminowane nieprawidłowości dotyczące 

przeprowadzanych czynności objętych treścią nin. Uchwały.  

Art. 10 

1. Klub lub Zawodnik, który zawiera Umowę pośrednictwa z osobą nieposiadającą uprawnień 

Pośrednika podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.  

2. Klub, Zawodnik lub Pośrednik, który narusza lub stosuje postanowienia nin. Uchwały w sposób 

niezgodny z jej treścią oraz innymi postanowieniami regulacji PZPN podlega odpowiedzialności 

dyscyplinarnej. 

3. Osoba, która podejmie działania lub zawiera Umowę pośrednictwa nie posiadając uprawnień 

Pośrednika nie może być wpisana na listę Pośredników na dwa kolejne sezony, a w przypadku 

podjęcia dalszego działania lub kolejnego zawarcia Umowy pośrednictwa bez uprawnień 

Pośrednika osoba taka nie może być wpisana na listę Pośredników na okres pięciu kolejnych 

sezonów lub na stałe. 



4.Postępowanie dyscyplinarne prowadzone jest na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

oraz innych właściwych przepisów, na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego, 

Rzecznika Dyscyplinarnego lub Zespołu działającego w ramach Komisji ds. Prawnych.  

5. Sankcje dyscyplinarne nałożone na Pośrednika, Zawodnika lub Klub w związku z realizacją 

postanowień nin. Uchwały są publikowane na stronie internetowej PZPN. O ich treści 

powiadamiana jest także FIFA. 

6. Komisja Dyscyplinarna FIFA może zdecydować o rozszerzeniu nałożonych sankcji zgodnie z 

Kodeksem Dyscyplinarnym FIFA. 

7. Spory majątkowe, powstające pomiędzy Pośrednikami a Klubami lub Zawodnikami, wynikające 

z umów pośrednictwa, w związku z realizacją nin. Uchwały, poddawane będą pod rozstrzygnięcie 

Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN. 

8. PZPN może odrębną Uchwałą Zarządu PZPN wprowadzić obowiązek ubezpieczenia 

Pośredników oraz inne obowiązki związane z wykonywaniem działalności pośrednika.    

Art. 11  

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszej Uchwale stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu 

cywilnego.  

2. Prawo interpretacji postanowień niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

3. Niniejsza Uchwała zastępuje obowiązującą do dnia 31 marca 2015 roku Uchwałę Zarządu PZPN 

nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku(z późn. zmian) w sprawie licencji dla menedżerów ds. piłkarzy i 

wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. 

4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały wygasa dotychczasowy system licencji dla 

menedżerów ds. piłkarzy, tym samym wszystkie dotychczas wydane licencje tracą ważność i winny 

zostać zwrócone do PZPN.  

5. Dotychczasowy licencjonowani menedżerowie ds. piłkarzy zostaną wpisani do Systemu 

rejestracyjnego jako Pośrednicy po spełnieniu warunków, o których mowa w Art. 4 ust. 3 pkt 1) – 

3).   

6. Spełnienie warunków, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1) – 3), w okresie od 1 kwietnia do 30 

czerwca 2015 roku umożliwia Pośrednikowi również działalność w sezonie rozgrywkowym 

2015/2016. 

7. Wszystkie umowy o świadczenie usług menedżerskich, zawarte przed dniem wejścia w życie 

niniejszej Uchwały objęte są postanowieniami niniejszej Uchwały, o ile były złożone w PZPN w 

terminie 30 dni od ich zawarcia, do daty wygaśnięcia i nie mogą być przedłużane, przy czym ich 

skuteczność wobec PZPN jest uzależniona od spełnienia przez Pośrednika wszystkich 

obowiązków, określonych w niniejszej Uchwale. 

8. Postanowienia nin. Uchwały mają zastosowanie do wszystkich spraw zawisłych przed organami 

PZPN wynikających z treści umów zgłoszonych do Systemu rejestracyjnego. 

9. W celu realizacji postanowień niniejszej Uchwały upoważnia się Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN do opracowania założeń technicznych oraz wdrożenia i nadzorowania 

funkcjonowania Systemu Rejestracyjnego Pośredników umożliwiającego: 



• rejestrację i weryfikację Pośredników zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 

Uchwale,  

• rejestrację umów zawieranych przez Pośredników, 

• publikację na stronach internetowych PZPN informacji o których mowa w art. 10 niniejszej 

uchwały, 

• wykonywanie innych czynności umożliwiających realizację postanowień Uchwały. 

Weryfikacji merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN we współpracy z Zespołem działającym w ramach Komisji Prawnej. 

               

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
  



 

Załącznik nr  1 

Deklaracja Pośrednika dla osoby fizycznej 

Imię (imiona): 

Nazwisko (nazwiska): 

Data urodzenia: 

PESEL:  

Obywatelstwo/obywatelstwa: 

Pełny stały adres (w tym nr telefonu/faksu i adres e-mail) 

 

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM CO NASTĘPUJE: 

1. W trakcie wykonywania przeze mnie czynności jako Pośrednik w zakresie piłki nożnej 

zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowego i 

krajowego prawa, mającego zastosowanie przy wykonywaniu wskazanych czynności. Niezależnie 

od powyższego wyrażam zgodę na stosowanie wobec mojej osoby postanowień Statutu FIFA oraz 

Regulaminu FIFA, dotyczącego pośrednictwa w piłce nożnej, odpowiednich przepisów UEFA w 

tym zakresie, jak również postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności Statutu, 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz Uchwały Zarządu PZPN, której załącznikiem  jest 

niniejsza deklaracja.  

Równocześnie oświadczam, iż jako Pośrednik świadczący usługi w zakresie piłki nożnej poddaję 

się niniejszym odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z treści Statutu oraz Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN i regulaminowej, realizowanej przez stosowne organy PZPN, a także 

odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych  w Kodeksie Dyscyplinarnym FIFA.  

2. Oświadczam, iż obecnie nie zajmuję stanowiska urzędnika w rozumieniu zdefiniowanym w 

punkcie 11 rozdziału Definicji Statutu FIFA i w art. 1 ust. 4 Uchwały do której załącznikiem jest 

niniejsza Deklaracja oraz że nie obejmę takiego stanowiska w okresie obowiązywania danego 

oświadczenia. 

3. Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną reputację, a także w przeszłości nie zostałem 

skazany prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub nie podlegam karze 

dyskwalifikacji w okresie obejmującym niniejszą deklarację lub nie podlegałem karze 

dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.   

4. Oświadczam, iż nie zawarłem (ani nie współpracuję w zakresie świadczenia usług pośrednictwa 

w piłce nożnej z podmiotem, który zawarł) obowiązującej w okresie ważności niniejszej Deklaracji 

ani nie zawrę w tym okresie umowy cywilnoprawnej z Zawodnikiem zarejestrowanym w systemie 

Extranet PZPN lub jego przedstawicielami ustawowymi, innej niż Umowy pośrednictwa, o której 

mowa w Uchwale, której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja, na podstawie której będę 

uprawniony do reprezentowania interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych 

w odniesieniu do negocjowania i zawierania umów transferowych lub kontraktów w rozumieniu 

wskazanej powyżej Uchwały Zarządu PZPN. 

5. Oświadczam, że nie mam żadnych powiązań kontraktowych z FIFA, konfederacjami 

kontynentalnymi, narodowymi lub regionalnymi federacjami piłkarskimi, względnie ligami 

zawodowymi, które mogłyby stwarzać potencjalny konflikt interesów. Równocześnie deklaruję, że 

w przypadku powstania jakiejkolwiek wątpliwości ujawnię niezwłocznie każdą relację prawną, 



łączącą mnie z ww. podmiotami. Równocześnie oświadczam, że w związku z pełnieniem moich 

czynności w charakterze Pośrednika w zakresie piłki nożnej nie będę dążył do nawiązania 

jakichkolwiek relacji kontraktowych z FIFA, konfederacjami kontynentalnymi, narodowymi lub 

regionalnymi federacjami piłkarskim, względnie ligami zawodowymi.    

6. Oświadczam, iż zgodnie z treścią artykułu 7 § 4 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikami, 

nie będę przyjmować żadnych płatności uiszczanych przez jeden Klub na rzecz drugiego Klubu w 

związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika, w szczególności jakichkolwiek sum 

transferowych, ekwiwalentu z tytułu wkładu solidarnościowego oraz jakichkolwiek rekompensat za 

wyszkolenie Zawodnika. 

7. Oświadczam, zgodnie z artykułem 7 § 8 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikiem, że nie 

będę przyjmować żadnych płatności od którejkolwiek ze stron, jeżeli zmiana przynależności 

klubowej dotyczy Zawodnika niepełnoletniego. 

8. Oświadczam, że nie jestem i nie będę związany w sposób bezpośredni lub pośredni, w tym nie 

będę brał osobistego udziału w zakładach bukmacherskich, loteriach, grach hazardowych lub 

innych zakładach wzajemnych, względnie w podobnych wydarzeniach lub transakcjach, 

związanych z meczami piłki nożnej. Równocześnie przyjmuję do wiadomości, iż nie posiadam 

żadnych udziałów w koncernach, firmach i innych organizacjach, które promują, aranżują, 

negocjują lub przeprowadzają jakiekolwiek transakcje lub wydarzenia, związane z powyższymi 

grami.      

9. Wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikiem, na 

przekazywanie do PZPN szczegółowych informacji, dot. wszystkich płatności jakiejkolwiek natury, 

uzyskiwanych przeze mnie od Klubu lub Zawodnika, w związku ze świadczeniem usług 

pośrednictwa.     

10. Wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na 

przekazanie, jeżeli zajdzie taka konieczność, do FIFA, konfederacji kontynentalnych, narodowych 

lub regionalnych związków piłkarskich oraz lig zawodowych, w celu stosownego sprawdzenia 

wszelkich kontraktów, umów oraz innych dokumentów, związanych z moją działalnością, jako 

Pośrednika w piłce nożnej. Równocześnie zgadzam się na to, aby wskazane powyżej podmioty 

uzyskały każdy inny, stosowny dokument od jakiejkolwiek osoby trzeciej, świadczącej także usługi 

doradcze i biorącej czynny udział w negocjacjach lub konsultacjach, za których przeprowadzenie 

ponoszę odpowiedzialność.       

11. Wyrażam zgodę, stosownie do artykułu 6 § 3 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem na 

przechowywanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, przez PZPN, w 

celu ich publikacji, w związku z pełnioną przeze mnie funkcją Pośrednika, w zakresie określonym 

w przepisach FIFA i PZPN, jak również przesyłania tych  danych do państwa trzeciego.  

12. Wyrażam zgodę, stosownie do artykułu 9 § 2 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na 

publikację przez PZPN informacji o wszystkich sankcjach dyscyplinarnych na mnie nałożonych 

oraz na poinformowanie o tych sankcjach FIFA. 

13. Jestem w pełni świadomy i wyrażam zgodę na to, że niniejsza deklaracja będzie udostępniana 

członkom właściwych organów PZPN, związków regionalnych i ligi zawodowej.14. Wyrażam zgodę 

w przypadku naruszenia postanowień Uchwały nr III/42 Zarządu PZPN z dnia 27 marca lub innej 

regulacji PZPN na publikację informacji o wykreśleniu Pośrednika z Systemu rejestracyjnego.  

14. Uwagi i obserwacje, które potencjalnie mogą mieć znaczenie: 



 

Niniejszą deklarację składam w dobrej wierze, której prawdziwość bazuje na informacjach 

i materiałach obecnie dla mnie dostępnych oraz zgadzam się, że PZPN będzie uprawniony do 

realizacji funkcji kontrolnych, w związku z koniecznością weryfikacji informacji zawartych w 

niniejszej deklaracji. Uznaję również, że po złożeniu niniejszej deklaracji, w przypadku zmiany 

któregokolwiek z elementów powyższych informacji, jestem zobowiązany do bezzwłocznego 

poinformowania PZPN o zaistniałej zmianie. 

 

(Miejsce i data)     (Podpis) 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

Załącznik nr 2 

Deklaracja Pośrednika dla osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej  

Nazwa (osoba prawna/podmiot prawny): 

Adres (w tym nr telefonu/faksu, e-mail i strona internetowa): 

Dalej określana jako „osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna” 

Imię (imiona), nazwisko i PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania wyżej wymienionej osoby 

prawnej lub innej jednostki organizacyjnej (osoba prawna/ podmiot prawny) 

(Uwaga: każda osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej musi 

złożyć oddzielny formularz Deklaracji Pośrednika): 

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM CO NASTĘPUJE: 

1. W trakcie wykonywania czynności Pośrednika w zakresie piłki nożnej przez osobę prawną lub 

inną jednostkę organizacyjną, którą niniejszym reprezentuję zobowiązuję się w jej imieniu i 

osobiście do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowego i 

krajowego prawa, mającego zastosowanie przy wykonywaniu wskazanych czynności. Niezależnie 

od powyższego wyrażam zgodę na stosowanie wobec osoby prawnej lub innej jednostki 

organizacyjnej, którą reprezentuję oraz osobiście mojej osoby postanowień Statutu FIFA oraz 

Regulaminu FIFA, dot. pośrednictwa w piłce nożnej, odpowiednich przepisów UEFA w tym 

zakresie, jak również postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności Statutu, 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz Uchwały do której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja.  

Równocześnie oświadczam, iż osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, 

poddaje się jako Pośrednik świadczący usługi w zakresie piłki nożnej odpowiedzialności 

dyscyplinarnej wynikającej z treści Statutu oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN i 

regulaminowej, realizowanej przez stosowne organy PZPN, a także odpowiedzialności 

dyscyplinarnej na zasadach określonej w Kodeksie Dyscyplinarnym oraz innych regulacjach FIFA.    

2. Oświadczam, iż żadna z osób mająca świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa w piłce nożnej, 

w ramach osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję oraz ja osobiście 

nie zajmuję stanowiska urzędnika, w rozumieniu zdefiniowanym w punktu 11 rozdziału Definicji 

Statutu FIFA i w art. 1 ust. 4 Uchwały do której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja oraz że nie 

obejmę takiego stanowiska w okresie obowiązywania niniejszej Deklaracji. 

3. Oświadczam, że każda osoba, mająca w ramach osoby prawnej lub innej jednostki 

organizacyjnej, którą reprezentuję, pełnić funkcje związane z pośrednictwem w zakresie piłki 

nożnej oraz ja osobiście mamy nieposzlakowaną reputację, jak również żadna z niniejszych osób 

nie została skazana prawomocnym wyrokiem za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub 

przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub nie podlegają karze 

dyskwalifikacji w okresie obejmującym niniejszą Deklarację lub nie podlegały karze dyskwalifikacji 

za korupcję w sporcie.  

4. Oświadczam, iż żadna z osób mająca świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa w piłce nożnej 

w ramach osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, ani żadna osobą z 

podmiotem tym współpracująca w zakresie świadczenia usług w zakresie pośrednictwa w piłce 

nożnej, nie zawarła obowiązującej w okresie ważności niniejszej Deklaracji ani nie zawrze w tym 



okresie umowy cywilnoprawnej z Zawodnikiem zarejestrowanym w systemie Extranet PZPN lub 

jego przedstawicielami ustawowymi, innej niż Umowa pośrednictwa, o której mowa w Uchwale do 

której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja, na podstawie której będzie uprawniona do 

reprezentowania interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu 

do negocjowania i zawierania umów transferowych lub kontraktów w rozumieniu wskazanej 

powyżej Uchwały Zarządu PZPN. 

5. Oświadczam, że ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani 

żadna z osób, które w jej ramach będzie zajmować się pośrednictwem w zakresie piłki nożnej, ani 

ja osobiście nie mamy żadnych powiązań kontraktowych z FIFA, konfederacjami kontynentalnymi, 

narodowymi lub regionalnymi federacjami piłkarskim, względnie ligami zawodowymi, które mogłyby 

stwarzać potencjalny konflikt interesów. Równocześnie deklaruję, iż w przypadku powstania 

jakichkolwiek wątpliwości osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, 

osoby w niej zatrudnione w zakresie pośrednictwa w sferze piłki nożnej oraz ja osobiście, ujawnimy 

niezwłocznie każdą umowę, łączącą nas z ww. podmiotami. Równocześnie oświadczam, iż osoba 

prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, osoby w niej zatrudnione w sferze 

pośrednictwa w piłce nożnej oraz ja osobiście nie będziemy dążyli do nawiązania jakichkolwiek 

relacji kontraktowych z FIFA, konfederacjami kontynentalnymi, narodowymi lub regionalnymi 

federacjami piłkarskim, względnie ligami zawodowymi.      

6. Oświadczam, zgodnie z treścią artykułu 7 § 4 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikami, że 

ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani żadna z osób, która 

świadczy w jej ramach usługi pośrednictwa, ani też ja osobiście nie będziemy przyjmować żadnych 

płatności uiszczanych przez jeden Klub na rzecz drugiego Klubu w związku ze zmianą 

przynależności klubowej Zawodnika, w szczególności jakichkolwiek sum transferowych, 

Ekwiwalentu z tytułu wkładu solidarnościowego oraz jakichkolwiek rekompensat za wyszkolenie 

Zawodnika.  

7. Oświadczam, iż zgodnie z artykułem 7 § 9 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, ani 

osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani żadna z osób zajmująca 

się w niej pośrednictwem w piłce nożnej, ani ja osobiście, nie będziemy przyjmowali żadnych 

płatności od którejkolwiek ze stron, jeżeli zmiana przynależności klubowej dotyczy Zawodnika 

niepełnoletniego.  

8. Oświadczam, że ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani 

żadna z osób w niej zatrudnionych, ani ja osobiście nie będziemy brać osobistego udziału w 

zakładach bukmacherskich, loteriach, grach hazardowych lub innych zakładach wzajemnych, 

względnie w podobnych wydarzeniach lub transakcjach, związanych z meczami piłki nożnej. 

Równocześnie uznaję, że zarówno osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą 

reprezentuję, ani żadna z osób, zajmująca się w jej ramach pośrednictwem, ani ja osobiście nie 

posiada żadnych udziałów w koncernach, firmach i innych organizacjach, które promują, aranżują, 

negocjują lub przeprowadzają jakiekolwiek transakcje lub wydarzenia, związane z powyższymi 

grami.      

9. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób 

wykonujących w jej ramach czynności pośrednictwa w zakresie piłki nożnej oraz osobiście 

wyrażam zgodę, stosownie do treści artykułu 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikiem, 

na pozyskiwanie przez PZPN szczegółowych informacji, dot. wszystkich płatności jakiejkolwiek 

natury, uzyskiwanych przez nas od Klubu lub Zawodnika w związku ze świadczeniem usług 

pośrednictwa.  



10. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób 

zatrudnionych w niej w zakresie pośrednictwa w sferze piłki nożnej oraz ja osobiście wyrażamy 

zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikami, na przekazanie, 

jeżeli zajdzie taka konieczność do FIFA, konfederacji kontynentalnych, narodowych lub 

regionalnych związków piłkarskich oraz liga zawodowych, w celu stosownego sprawdzenia 

wszelkich kontraktów, umów oraz innych dokumentów, związanych z naszą działalnością, jako 

pośrednika w piłce nożnej. Równocześnie zgadzamy się na to, aby wskazane powyżej podmioty 

uzyskały każdy inny, stosowny dokument od jakiejkolwiek osoby trzeciej, świadczącej także usługi 

doradcze i biorącej czynny udział w negocjacjach lub konsultacjach, za których przeprowadzenie 

ponosimy odpowiedzialność.       

11. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję wyrażam zgodę, 

zgodnie z artykułem 6 § 3 Regulaminu FIFA nt. pracy z Pośrednikiem, odnośnemu związkowi na 

magazynowanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, w celu ich 

publikacji, w zakresie określonym w przepisach FIFA i PZPN.  

12. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób 

zatrudnionych w niej w charakterze Pośrednika w sferze piłki nożnej oraz osobiście, wyrażam 

zgodę, stosownie do artykułu 9 § 3 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na 

przechowywanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, przez PZPN, w 

celu ich publikacji, w związku z pełnioną przez nas funkcją Pośrednika. W imieniu osoby prawnej 

lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób zatrudnionych w niej w charakterze 

pośrednika w sferze piłki nożnej oraz osobiście wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 9 paragraf 

2 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem na publikację przez PZPN informacji o wszystkich 

sankcjach dyscyplinarnych oraz o poinformowaniu o tych sankcjach FIFA. 

13. Jestem w pełni świadomy i wyrażam zgodę na to, że niniejsza deklaracja będzie udostępniana 

członkom właściwych organów PZPN, związków regionalnych i ligi zawodowej. 

14. Uwagi i obserwacje, które potencjalnie mogą mieć znaczenie: 

 

 

 

Niniejszą deklarację składam w dobrej wierze, której prawdziwość bazuje na informacjach 

i materiałach obecnie dla mnie dostępnych oraz zgadzam się, że PZPN będzie uprawniony do 

realizacji funkcji kontrolnych, w związku z koniecznością weryfikacji informacji zawartych w 

niniejszej deklaracji. Uznaję również, że po złożeniu niniejszej deklaracji, w przypadku zmiany 

któregokolwiek z elementów powyższych informacji, jestem zobowiązany do bezzwłocznego 

poinformowania PZPN o zaistniałej zmianie. 

 

(Miejsce i data)     (Podpis) 

 
 
 

 
 



 
144 

 
Uchwała nr VIII/144 z dnia 30  sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie reorganizacji rozgrywek młodzieżowych kadr wojewódzkich 
 
 

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

§ 1 
 
1. Od sezonu 2017/2018 rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Deyny będą prowadzone w kategorii 
wiekowej C1 (U-15). 
 
2. Od sezonu 2017/2018 rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Górskiego będą prowadzone w 
kategorii wiekowej C2 (U-14). 
 
3. Od sezonu 2017/2018 nie będą prowadzone rozgrywki o Puchar im. Włodzimierza Smolarka. 
 
 

§ 2 
 
Uchyla się następujące Uchwały: 

1. Uchwałę nr  IV/77 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o  Puchar im. Kazimierza Deyny 
na sezon 2016/2017 i następne; 

2. Uchwałę nr IV/78 z dnia  27 kwietnia 2016 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego  
na sezon 2016/2017 i następne; 

3. Uchwałę nr IV/79 z  dnia 27 kwietnia 2016 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Włodzimierza Smolarka  
na sezon 2016/2017 i następne. 

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
145 

Uchwała nr VIII/145  z dnia 30 sierpnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny na sezon 

2017/2018 i następne 

 

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

I.  Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o  Puchar im. Kazimierza Deyny na sezon 2017/2018 i 

następne w następującym brzmieniu: 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

O PUCHAR im. KAZIMIERZA DEYNY 

NA SEZON 2017/2018 i następne 

- kategoria C1 - 



 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Deyny, wybitnego piłkarza, wielokrotnego reprezentanta 

Polski, współtwórcy sukcesów polskiej piłki nożnej, są jedną z form popularyzacji piłki nożnej oraz 

selekcji utalentowanej młodzieży, a zarazem formą rywalizacji sportowej Wojewódzkich Związków 

Piłki Nożnej. 

§ 2 

1. Rozgrywki prowadzi Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Polskiego Związku Piłki 

Nożnej. 

2. Zawody o Puchar im. Kazimierza Deyny rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, 

zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN. 

§ 3 

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach: 

a) rozgrywki grupowe; 

b) rozgrywki finałowe. 

§ 4 

Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Deyny rozpoczynają się od fazy grupowej. 

§ 5 

1. W rozgrywkach grupowych i finałowych uczestniczą reprezentacje Wojewódzkich Związków, 

złożone z zawodników potwierdzonych do klubów mających siedzibę na terenie danego ZPN  

i uprawnionych do gry w systemie Extranet. 

2. Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy którzy w roku kalendarzowym w którym następuje 

zakończenie rozgrywek kończą 15 rok życia lub młodsi (tj. w sezonie 2017/18 zawodnicy z 

rocznika 2003 lub młodsi), z uwzględnieniem postanowień ust.3. Każdy z zawodników 

obowiązany jest posiadać: paszport lub ważną legitymację szkolną ze zdjęciem oraz kartę 

zgłoszenia, aktualne zaświadczenie lekarskie (karta zdrowia) zezwalające na grę, wydane przez 

lekarzy wyznaczonych przez Przychodnie Sportowo-Lekarskie lub posiadających certyfikat nadany 

przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej lub innych lekarzy, którzy zawarli umowę z 

Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny 

sportowej. Ponadto musi posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej.  

3. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się udział w meczu nie więcej niż czterech 

zawodników młodszych tj. takich, którzy w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie 

rozgrywek kończą 14 rok życia, jeśli trener-selekcjoner reprezentacji Związku Piłki Nożnej uzna, 

że udział w tych rozgrywkach będzie miał pozytywny wpływ na rozwój ich umiejętności piłkarskich. 

4. Zawodnik młodszy może brać udział tylko w jednym meczu danej kolejki rozgrywek, w ramach 

której rozgrywane są mecze z udziałem poszczególnych reprezentacji ZPN. Nieprzestrzeganie 

tego postanowienia i występ zawodnika w meczach więcej niż jednej reprezentacji ZPN w jednej 

kolejce rozgrywek, zostanie potraktowane jako udział zawodnika nieuprawnionego do gry w drugim 

i następnym w kolejności meczu. 



 

5. W przypadku awansu więcej niż jednej reprezentacji danego ZPN do fazy finałowej 

poszczególnych rozgrywek, zawodnik młodszy może być powołany i występować w meczach tylko 

jednej reprezentacji danego ZPN. Nieprzestrzeganie tego postanowienia i występ zawodnika w 

meczach więcej niż jednej reprezentacji ZPN w turniejach finałowych rozgrywek, zostanie 

potraktowane jako udział zawodnika nieuprawnionego do gry w meczach drugiego i następnego w 

kolejności turnieju. 

§ 6 

1. Mecze odbywają się na zasadach określonych w unifikacji organizacji współzawodnictwa i 

szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej (z wyłączeniem postanowień dotyczących czasu gry) 

oraz w Przepisach gry. 

2. Czas gry wynosi 2x40 minut z przerwą do 15 minut. 

3. Mecze odbywają się na boiskach pełnowymiarowych - minimum 100 m x 64 m 

4. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić łącznie z bramkarzem siedmiu zawodników. 

Obowiązuje zasada tzw. zmian powrotnych.  

5. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 

6. Zawodnicy rozgrywają spotkania w obuwiu miękkim - lanki. 

7. Mecze rozgrywa się piłkami nr 5. 

8. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać na nogach ochraniacze. 

9. Mecze muszą być rozgrywane na boiskach z nawierzchnią naturalną lub sztuczną, 

zweryfikowanych do danej klasy rozgrywkowej. Związek Piłki Nożnej, jako gospodarz meczu jest 

zobowiązany do zapewnienia obiektu o możliwie najwyższej jakości oraz fachowej opieki 

medycznej. 

10. W zawodach grupowych i finałowych gry przyznaje się punkty zgodnie z poniższymi zasadami: 

• za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty, 

• za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt, 

• za przegraną zero punktów. 
 

II. ROZGRYWKI GRUPOWE I FINAŁOWE 

§ 7 

1. Drużyny awansujące do finału (miejsce 1, 2 w grupie) wyłonione zostaną w trakcie rozgrywek 

grupowych według następujących zasad: 

a) w rozgrywkach grupowych uczestniczyć będzie 16 reprezentacji ZPN podzielonych na 4 grupy 

zgodnie z przyjętym podziałem terytorialnym: 

Grupa I: 

 Podlaski ZPN  

 Łódzki ZPN  

 Warmińsko-Mazurski ZPN  

 Mazowiecki ZPN  



 

Grupa II: 

 Kujawsko-Pomorski ZPN  

 Pomorski ZPN  

 Zachodniopomorski ZPN  

 Wielkopolski ZPN  

Grupa III: 

 Śląski ZPN  

 Opolski ZPN  

 Dolnośląski ZPN  

 Lubuski ZPN  

Grupa IV: 

 Świętokrzyski ZPN  

 Małopolski ZPN  

 Lubelski ZPN  

 Podkarpacki ZPN  

Począwszy od sezonu 2018/2019, dopuszcza się możliwość zmian składu poszczególnych grup 

makroregionalnych. 

b) rozgrywki w grupach przeprowadzone zostaną systemem „każdy z każdym”, „mecz-rewanż”, 

kolejność miejsc zostanie ustalona na zasadach określonych w § 9 niniejszego Regulaminu, 

c) rozgrywki w grupach prowadzą ZPN wskazane przez Komisję ds. Piłkarstwa Amatorskiego i 

Młodzieżowego PZPN, 

d) mecze odbywać się będą w stałych terminach wrzesień-październik (runda jesienna) oraz 

kwiecień-czerwiec (runda wiosenna); szczegółowe terminy meczów ustala ZPN prowadzący 

rozgrywki po konsultacji z pozostałymi Związkami z danej grupy z uwzględnieniem, że mecze o 

Puchar im. Kazimierza Deyny i mecze o Puchar im. Kazimierza Górskiego między tymi samymi 

Związkami odbywają się tego samego dnia, w tym samym miejscu, jeden po drugim (jako pierwszy 

rozgrywany jest mecz o Puchar im. Kazimierza Górskiego),  

e) Związki prowadzące mają obowiązek informowania na swojej stronie internetowej o wynikach 

meczów grupowych oraz zamieszczania aktualnej tabeli najpóźniej do 7 dni po meczach. 

f) mecze w ostatniej kolejce w sezonie w danej grupie muszą obligatoryjnie odbywać się tego 

samego dnia i o tej samej godzinie. 

2. Miejsce i termin rozegrania turnieju finałowego zostanie wybrany przez Komisję Piłkarstwa 

Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN spośród zgłoszonych kandydatur z poszczególnych ZPN. 

§ 8 

1. Z każdej grupy do rozgrywek finałowych awansują reprezentacje ZPN z miejsc 1 i 2 w tabeli  

(łącznie 8 drużyn). 

 



2. Osiem awansujących drużyn/reprezentacji ZPN podzielonych zostaje na dwie grupy 

następująco: 

 Grupa I: 

 A l. pierwsza drużyna z grupy I 

 A2. druga drużyna z grupy II 

 A3. pierwsza drużyna z grupy III 

 A4. druga drużyna z grupy IV 

 Grupa II: 

 Bl.  druga drużyna z grupy I 

 B2. pierwsza drużyna z grupy II 

 B3. druga drużyna z grupy III 

 B4. pierwsza drużyna z grupy IV. 

3. Zespoły w grupach – reprezentacje ZPN rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym”  

w 6-cio dniowym turnieju zgodnie z następującym rozkładem: 

 pierwszy dzień  - mecze w grupach: A1-A4; A2-A3; B1-B4; B2-B3; 

 drugi dzień  - mecze w grupach: A4-A3; A1-A2, B4-B3; B1-B2; 

 trzeci dzień  - przerwa w rozgrywkach; 

 czwarty dzień  - mecze w grupach: A2-A4; A3-A1; B2-B4; B3-B1; 

 piąty dzień  - przerwa w rozgrywkach; 

 szósty dzień  - mecze o miejsca. 

 

       – na piąty i szósty dzień turnieju pozostają ekipy-reprezentacje ZPN  grające o miejsca 1-4, 

        - pozostałe ekipy wyjeżdżają po meczach w czwartym dniu turnieju  

 

1-  4 

2 - 3 

   4 - 3 

   1 – 2 

   2 - 4 

   3 - 1 

 

4. Zwycięzcy grup - reprezentacje ZPN spotykają się w meczu o I miejsce, zdobywcy drugich miejsc 

w grupach grają mecz o III miejsce w turnieju. 

5.  Drużyny, które zajmą trzecie i czwarte miejsca w swoich grupach, kończą rozgrywki w turnieju, 

zajmując odpowiednio miejsca 5-6 i 7-8. 

6. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach finałowych o miejsca pierwsze i 

trzecie, sędzia zawodów zarządza dogrywkę 2×10 minut.  

Jeżeli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy, sędzia spotkania zarządza rzuty karne wg ogólnie 

przyjętych zasad - po 5 rzutów karnych strzelanych na przemian, a jeżeli one nie przyniosą 



rozstrzygnięcia, zarządzane są kolejne serie po 1 rzucie karnym strzelanym na przemian do 

pierwszej rozstrzygniętej serii. 

7. Zespoły - reprezentacje ZPN przyjeżdżające na turniej finałowy dostarczają dla Komisji 

Techniczno-Dyscyplinarnej 2 egzemplarze list potwierdzone przez właściwy ZPN celem 

uprawnienia zawodników do turnieju finałowego. 

8. W rozgrywkach finałowych zawodnicy przez cały czas trwania turnieju obowiązani są 

występować z tymi samymi numerami na koszulkach meczowych. 

§ 9 

1. W rozgrywkach grupowych i finałowych kolejność w grupach ustala się według liczby zdobytych 

punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny w fazie grupowej,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

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 zdobyte 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 rozegranych 
spotkaniach, 

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

f) przy dalszej równości rezultat rzutów karnych pomiędzy tymi drużynami strzelanym przy 
wyniku remisowym w meczu w grupie. 

 

3. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej liczby punktów przez więcej  

niż dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 
c) większa liczba zdobytych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami, 
d) korzystniejsza różnica bramek w rozgrywkach grupowych, 
e) większa liczba zdobytych bramek w rozgrywkach grupowych, 
f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się niewystarczające,  

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 

4. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 
spotkania), 

b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c) przy identycznej różnicy - większa liczba zdobytych bramek, 
d) rezultat rzutów karnych określonych w pkt 5. 

 

5. Po nierozstrzygniętych spotkaniach rozgrywanych w grupach i w turnieju finałowym sędzia 

zarządza wykonywanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (po 5). W przypadku 

gdyby pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje 

wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia.  



Rezultat rzutów karnych jest brany pod uwagę wyłącznie w sytuacji braku możliwości ustalenia 

kolejności miejsc w rozgrywkach grupowych lub finałowych dla 2 drużyn tj. w przypadkach o których 

mowa w  § 9 ust. 2 pkt f, i ust. 4 pkt d. 

6. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie drużyny  

o zajętym miejscu kolejno decydują: 

 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

 b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

 c) większa liczba zdobytych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami, 

 d) korzystniejsza różnica bramek w turnieju finałowym, 

 e) większa liczba zdobytych bramek w turnieju finałowym, 

 f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające,  

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

7. W rozgrywkach finałowych nie zalicza się żadnych wyników z rozgrywek grupowych. 

§ 10 

Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki grupowe w terminie do dnia 15 czerwca 

danego roku mają obowiązek zgłosić do Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego 

PZPN zweryfikowane wyniki meczów grupowych. 

§ 11 

1. Zwycięski zespół – reprezentacja ZPN otrzyma Puchar im. Kazimierza Deyny ufundowany przez 

PZPN oraz 26 sztuk pamiątkowych medali w kolorze złotym. 

2. Reprezentacja ZPN, która zajmie drugie miejsce otrzymuje Puchar PZPN oraz 26 sztuk 

pamiątkowych medali w kolorze srebrnym. 

3. Reprezentacja ZPN, która zajmie trzecie miejsce otrzyma Puchar PZPN oraz 26 sztuk 

pamiątkowych medali w kolorze brązowym. 

4. Reprezentacja ZPN, która zajmie czwarte miejsce otrzymuje Puchar PZPN. 

5. Reprezentacje ZPN, które w turnieju finałowym zajmą miejsca od 1 do 4 otrzymają po 26 sztuk 

pamiątkowych dyplomów PZPN. 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

1. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną sędzia 

zawodów w celach wychowawczych może dwukrotnie, okresowo wykluczyć zawodnika z gry na 

okres 2 minut. Trzecie wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite wykluczenie go z 

gry. 

2. Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry nie 

może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 

3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego całkowicie z gry lub ukaranego 

czerwoną kartką w rozgrywkach grupowych orzeka Wydział Dyscypliny Związku prowadzącego 

rozgrywki. 

 



4. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką w rozgrywkach 

finałowych orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna nadzorująca turniej. 

5. Przedstawiciele Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN są z urzędu: 

Przewodniczącym Komisji Techniczno-Dyscyplinarnej oraz Wiceprzewodniczącym tej Komisji, 

nadzorującej organizację turnieju. 

§ 13 

1. Obsadę sędziowską zapewniają: 

a) dla rozgrywek grupowych - Związki prowadzące rozgrywki, 

b) dla rozgrywek finałowych - sędziów głównych KS  PZPN, a sędziów asystentów KS Związku na 

terenie którego odbywa się turniej finałowy, przy czym w meczach grupowych bierze udział 4 

sędziów głównych, a na mecze finałowe o I i III miejsce pozostaje 2 sędziów głównych. 

2. Sędziowie w rozgrywkach grupowych i finałowych muszą posiadać uprawnienia minimum 

sędziego III ligi. 

§ 14 

Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązują następujące zasady: 

1. W rozgrywkach grupowych - pierwszą instancją jest Wydział Gier i Ewidencji Związku 

prowadzącego rozgrywki, a drugą - Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 

2. Protesty do pierwszej instancji w sprawie rozgrywek grupowych należy składać w terminie  

2 dni,  a odwołania od tych decyzji do drugiej instancji - w terminie 4 dni od dnia podjęcia decyzji w 

pierwszej instancji. 

3. W rozgrywkach finałowych postępowanie jest jednoinstancyjne, a ewentualne protesty 

rozpatruje Komisja Techniczno-Dyscyplinarna nadzorująca przebieg turnieju. 

4. Protesty w rozgrywkach finałowych należy składać w terminie 6 godzin. 

5. Wysokość kaucji protestacyjnej przy składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie 

rozgrywek grupowych i finałowych wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł. 

6. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 

7. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

§ 15 

 

1. Koszty organizacji turnieju finałowego pokrywa PZPN. 

2. Reprezentacje uczestniczące w rozgrywkach finałowych mogą liczyć nie więcej niż 23 osoby, w 

tym 18 zawodników. 

§ 16 

O wszystkich innych sprawach, dotyczących rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny, a nie 

objętych przepisami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje Komisja Piłkarstwa Amatorskiego 

i Młodzieżowego PZPN. 

 

 



§ 17 

Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr VIII/146  z dnia 30 sierpnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego na sezon 

2017/2018 i następne 

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

I.  Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o  Puchar im. Kazimierza Górskiego na sezon 2017/2018 

i następne w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

O PUCHAR im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 

NA SEZON 2017/2018 i następne 

- kategoria C2 - 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Górskiego, wybitnego sportowca i trenera, współtwórcy 

sukcesów polskiej piłki nożnej, są jedną z form popularyzacji piłki nożnej oraz selekcji 

utalentowanej młodzieży, a zarazem formą rywalizacji sportowej Wojewódzkich Związków Piłki 

Nożnej. 

§ 2 

1. Rozgrywki prowadzi Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Polskiego Związku Piłki 

Nożnej. 

2. Zawody o Puchar im. Kazimierza Górskiego rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę 

nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN. 

§ 3 

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach: 

a) rozgrywki grupowe; 

b) rozgrywki finałowe. 

§ 4 

Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Górskiego rozpoczynają się od fazy grupowej. 

 

 



§ 5 

1. W rozgrywkach grupowych i finałowych uczestniczą reprezentacje Wojewódzkich Związków, 

złożone z zawodników potwierdzonych do klubów mających siedzibę na terenie danego ZPN  

i uprawnionych do gry w systemie Extranet. 

2. Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy którzy w roku kalendarzowym w którym następuje 

zakończenie rozgrywek kończą 14 rok życia lub młodsi (tj. w sezonie 2017/18 zawodnicy z 

rocznika 2004 lub młodsi), z uwzględnieniem postanowień ust.3. Każdy z zawodników 

obowiązany jest posiadać: paszport lub ważną legitymację szkolną ze zdjęciem oraz kartę 

zgłoszenia, aktualne zaświadczenie lekarskie (karta zdrowia) zezwalające na grę, wydane przez 

lekarzy wyznaczonych przez Przychodnie Sportowo-Lekarskie lub posiadających certyfikat nadany 

przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej lub innych lekarzy, którzy zawarli umowę z 

Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny 

sportowej. Ponadto musi posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej.  

3. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się udział w meczu nie więcej niż czterech 

zawodników młodszych tj. takich, którzy w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie 

rozgrywek kończą 13 rok życia, jeśli trener-selekcjoner reprezentacji Związku Piłki Nożnej uzna, 

że udział w tych rozgrywkach będzie miał pozytywny wpływ na rozwój ich umiejętności piłkarskich. 

4. Zawodnik młodszy może brać udział tylko w jednym meczu danej kolejki rozgrywek, w ramach 

której rozgrywane są mecze z udziałem poszczególnych reprezentacji ZPN. Nieprzestrzeganie 

tego postanowienia i występ zawodnika w meczach więcej niż jednej reprezentacji ZPN w jednej 

kolejce rozgrywek, zostanie potraktowane jako udział zawodnika nieuprawnionego do gry w drugim 

i następnym w kolejności meczu. 

5. W przypadku awansu więcej niż jednej reprezentacji danego ZPN do fazy finałowej 

poszczególnych rozgrywek, zawodnik młodszy może być powołany i występować w meczach tylko 

jednej reprezentacji danego ZPN. Nieprzestrzeganie tego postanowienia i występ zawodnika w 

meczach więcej niż jednej reprezentacji ZPN w turniejach finałowych rozgrywek, zostanie 

potraktowane jako udział zawodnika nieuprawnionego do gry w meczach drugiego i następnego w 

kolejności turnieju. 

§ 6 

1. Mecze odbywają się na zasadach określonych w unifikacji organizacji współzawodnictwa i 

szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej (z wyłączeniem postanowień dotyczących czasu gry) 

oraz w Przepisach gry. 

2. Czas gry wynosi 2x40 minut z przerwą do 15 minut. 

3. Mecze odbywają się na boiskach pełnowymiarowych - minimum 100 m x 64 m. 

4. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić łącznie z bramkarzem siedmiu zawodników. 

Obowiązuje zasada tzw. zmian powrotnych.  

5. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 

6. Zawodnicy rozgrywają spotkania w obuwiu miękkim - lanki. 

7. Mecze rozgrywa się piłkami nr 5. 

8. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać na nogach ochraniacze. 

9. Mecze muszą być rozgrywane na boiskach z nawierzchnią naturalną lub sztuczną, 

zweryfikowanych do danej klasy rozgrywkowej. Związek Piłki Nożnej, jako gospodarz meczu jest 

zobowiązany do zapewnienia obiektu o możliwie najwyższej jakości oraz fachowej opieki 

medycznej. 



 

10. W zawodach grupowych i finałowych gry przyznaje się punkty zgodnie z poniższymi zasadami: 

• za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty, 

• za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt, 

• za przegraną zero punktów. 
 

II. ROZGRYWKI GRUPOWE I FINAŁOWE 

§ 7 

 

1. Drużyny awansujące do finału (miejsce 1, 2 w grupie) wyłonione zostaną w trakcie rozgrywek 

grupowych według następujących zasad: 

a) w rozgrywkach grupowych uczestniczyć będzie 16 reprezentacji ZPN podzielonych na 4 grupy 

zgodnie z przyjętym podziałem terytorialnym: 

Grupa I: 

 Podlaski ZPN  

 Łódzki ZPN  

 Warmińsko-Mazurski ZPN  

 Mazowiecki ZPN  

Grupa II: 

 Kujawsko-Pomorski ZPN  

 Pomorski ZPN  

 Zachodniopomorski ZPN  

 Wielkopolski ZPN  

Grupa III: 

 Śląski ZPN  

 Opolski ZPN  

 Dolnośląski ZPN  

 Lubuski ZPN  

Grupa IV: 

 Świętokrzyski ZPN  

 Małopolski ZPN  

 Lubelski ZPN  

 Podkarpacki ZPN  

Począwszy od sezonu 2018/2019, dopuszcza się możliwość zmian składu poszczególnych grup 

makroregionalnych. 

 



b) rozgrywki w grupach przeprowadzone zostaną systemem „każdy z każdym”, „mecz-rewanż”, 

kolejność miejsc zostanie ustalona na zasadach określonych w § 9 niniejszego Regulaminu, 

c) rozgrywki w grupach prowadzą ZPN wskazane przez Komisję ds. Piłkarstwa Amatorskiego i 

Młodzieżowego PZPN, 

d) mecze odbywać się będą w stałych terminach wrzesień-październik (runda jesienna) oraz 

kwiecień-czerwiec (runda wiosenna); szczegółowe terminy meczów ustala ZPN prowadzący 

rozgrywki po konsultacji z pozostałymi Związkami z danej grupy z uwzględnieniem, że mecze o 

Puchar im. Kazimierza Deyny i mecze o Puchar im. Kazimierza Górskiego między tymi samymi 

Związkami odbywają się tego samego dnia, w tym samym miejscu, jeden po drugim (jako pierwszy 

rozgrywany jest mecz o Puchar im. Kazimierza Górskiego),  

e) Związki prowadzące mają obowiązek informowania na swojej stronie internetowej o wynikach 

meczów grupowych oraz zamieszczania aktualnej tabeli najpóźniej do 7 dni po meczach. 

f) mecze w ostatniej kolejce w sezonie w danej grupie muszą obligatoryjnie odbywać się tego 

samego dnia i o tej samej godzinie. 

2. Miejsce i termin rozegrania turnieju finałowego zostanie wybrany przez Komisję Piłkarstwa 

Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN spośród zgłoszonych kandydatur z poszczególnych ZPN. 

§ 8 

1. Z każdej grupy do rozgrywek finałowych awansują reprezentacje ZPN z miejsc 1 i 2 w tabeli  

(łącznie 8 drużyn). 

2. Osiem awansujących drużyn/reprezentacji ZPN podzielonych zostaje na dwie grupy 

następująco: 

 Grupa I: 

 A l. pierwsza drużyna z grupy I 

 A2. druga drużyna z grupy II 

 A3. pierwsza drużyna z grupy III 

 A4. druga drużyna z grupy IV 

 Grupa II: 

 Bl.  druga drużyna z grupy I 

 B2. pierwsza drużyna z grupy II 

 B3. druga drużyna z grupy III 

 B4. pierwsza drużyna z grupy IV. 

3. Zespoły w grupach – reprezentacje ZPN rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym”  

w 6-cio dniowym turnieju zgodnie z następującym rozkładem: 

 pierwszy dzień  - mecze w grupach: A1-A4; A2-A3; B1-B4; B2-B3; 

 drugi dzień  - mecze w grupach: A4-A3; A1-A2, B4-B3; B1-B2; 

 trzeci dzień  - przerwa w rozgrywkach; 

 czwarty dzień  - mecze w grupach: A2-A4; A3-A1; B2-B4; B3-B1; 

 piąty dzień  - przerwa w rozgrywkach; 



 szósty dzień  - mecze o miejsca. 

 

       – na piąty i szósty dzień turnieju pozostają ekipy-reprezentacje ZPN  grające o miejsca 1-4, 

        - pozostałe ekipy wyjeżdżają po meczach w czwartym dniu turnieju   

  

1-  4 

2 - 3 

   4 - 3 

   1 – 2 

   2 - 4 

   3 - 1 

 

4. Zwycięzcy grup - reprezentacje ZPN spotykają się w meczu o I miejsce, zdobywcy drugich miejsc 

w grupach grają mecz o III miejsce w turnieju. 

5.  Drużyny, które zajmą trzecie i czwarte miejsca w swoich grupach, kończą rozgrywki w turnieju, 

zajmując odpowiednio miejsca 5-6 i 7-8. 

6. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach finałowych o miejsca pierwsze i 

trzecie, sędzia zawodów zarządza dogrywkę 2×10 minut.  

Jeżeli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy, sędzia spotkania zarządza rzuty karne wg ogólnie 

przyjętych zasad - po 5 rzutów karnych strzelanych na przemian, a jeżeli one nie przyniosą 

rozstrzygnięcia, zarządzane są kolejne serie po 1 rzucie karnym strzelanym na przemian do 

pierwszej rozstrzygniętej serii. 

7. Zespoły - reprezentacje ZPN przyjeżdżające na turniej finałowy dostarczają dla Komisji 

Techniczno-Dyscyplinarnej 2 egzemplarze list potwierdzone przez właściwy ZPN celem 

uprawnienia zawodników do turnieju finałowego. 

8. W rozgrywkach finałowych zawodnicy przez cały czas trwania turnieju obowiązani są 

występować z tymi samymi numerami na koszulkach meczowych. 

§ 9 

1. W rozgrywkach grupowych i finałowych kolejność w grupach ustala się według liczby zdobytych 

punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny w fazie grupowej,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

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 zdobyte 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 rozegranych 
spotkaniach, 

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

f) przy dalszej równości rezultat rzutów karnych pomiędzy tymi drużynami strzelanym przy 
wyniku remisowym w meczu w grupie. 
 

3. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej liczby punktów przez więcej  

niż dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 



a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 
c) większa liczba zdobytych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami, 
d) korzystniejsza różnica bramek w rozgrywkach grupowych, 
e) większa liczba zdobytych bramek w rozgrywkach grupowych, 
f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się niewystarczające,  

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 

4. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 
spotkania), 

b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 
c) przy identycznej różnicy - większa liczba zdobytych bramek, 
d) rezultat rzutów karnych określonych w pkt 5. 

 

5. Po nierozstrzygniętych spotkaniach rozgrywanych w grupach i w turnieju finałowym sędzia 

zarządza wykonywanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (po 5). W przypadku 

gdyby pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje 

wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia.  

Rezultat rzutów karnych jest brany pod uwagę wyłącznie w sytuacji braku możliwości ustalenia 

kolejności miejsc w rozgrywkach grupowych lub finałowych dla 2 drużyn tj. w przypadkach o których 

mowa w  § 9 ust. 2 pkt f, i ust. 4 pkt d. 

6. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie drużyny  

o zajętym miejscu kolejno decydują: 

 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

 b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

 c) większa liczba zdobytych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami, 

 d) korzystniejsza różnica bramek w turnieju finałowym, 

 e) większa liczba zdobytych bramek w turnieju finałowym, 

 f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające,  

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

7. W rozgrywkach finałowych nie zalicza się żadnych wyników z rozgrywek grupowych. 

§ 10 

Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki grupowe w terminie do dnia 15 czerwca 

danego roku mają obowiązek zgłosić do Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego 

PZPN zweryfikowane wyniki meczów grupowych. 

§ 11 

1. Zwycięski zespół – reprezentacja ZPN otrzyma Puchar im. Kazimierza Górskiego ufundowany 

przez PZPN oraz 26 sztuk pamiątkowych medali w kolorze złotym. 

2. Reprezentacja ZPN, która zajmie drugie miejsce otrzymuje Puchar PZPN oraz 26 sztuk 

pamiątkowych medali w kolorze srebrnym. 

 



3. Reprezentacja ZPN, która zajmie trzecie miejsce otrzyma Puchar PZPN oraz 26 sztuk 

pamiątkowych medali w kolorze brązowym. 

4. Reprezentacja ZPN, która zajmie czwarte miejsce otrzymuje Puchar PZPN. 

5. Reprezentacje ZPN, które w turnieju finałowym zajmą miejsca od 1 do 4 otrzymają po 26 sztuk 

pamiątkowych dyplomów PZPN. 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 12 

 

1. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną sędzia 

zawodów w celach wychowawczych może dwukrotnie, okresowo wykluczyć zawodnika z gry na 

okres 2 minut. Trzecie wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite wykluczenie go z 

gry. 

2. Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry nie 

może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 

3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego całkowicie z gry lub ukaranego 

czerwoną kartką w rozgrywkach grupowych orzeka Wydział Dyscypliny Związku prowadzącego 

rozgrywki. 

4. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką w rozgrywkach 

finałowych orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna nadzorująca turniej. 

5. Przedstawiciele Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN są z urzędu: 

Przewodniczącym Komisji Techniczno-Dyscyplinarnej oraz Wiceprzewodniczącym tej Komisji, 

nadzorującej organizację turnieju. 

 

§ 13 

1. Obsadę sędziowską zapewniają: 

a) dla rozgrywek grupowych - Związki prowadzące rozgrywki 

b) dla rozgrywek finałowych - sędziów głównych KS  PZPN, a sędziów asystentów KS Związku na 

terenie którego odbywa się turniej finałowy, przy czym w meczach grupowych bierze udział 4 

sędziów głównych, a na mecze finałowe o I i III miejsce pozostaje 2 sędziów głównych. 

2. Sędziowie w rozgrywkach grupowych i finałowych muszą posiadać uprawnienia minimum 

sędziego III ligi. 

§ 14 

Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązują następujące zasady: 

1. W rozgrywkach grupowych - pierwszą instancją jest Wydział Gier i Ewidencji Związku 

prowadzącego rozgrywki, a drugą - Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 

 



2. Protesty do pierwszej instancji w sprawie rozgrywek grupowych należy składać w terminie  

2 dni,  a odwołania od tych decyzji do drugiej instancji - w terminie 4 dni od dnia podjęcia decyzji w 

pierwszej instancji. 

3. W rozgrywkach finałowych postępowanie jest jednoinstancyjne, a ewentualne protesty 

rozpatruje Komisja Techniczno-Dyscyplinarna nadzorująca przebieg turnieju. 

4. Protesty w rozgrywkach finałowych należy składać w terminie 6 godzin. 

5. Wysokość kaucji protestacyjnej przy składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie 

rozgrywek grupowych i finałowych wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł. 

6. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 

7. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

§ 15 

1. Koszty organizacji turnieju finałowego pokrywa PZPN. 

2. Reprezentacje uczestniczące w rozgrywkach finałowych mogą liczyć nie więcej niż 23 osoby, w 

tym 18 zawodników. 

§ 16 

O wszystkich innych sprawach, dotyczących rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego, a nie 

objętych przepisami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje Komisja Piłkarstwa Amatorskiego 

i Młodzieżowego PZPN. 

§ 17 

Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

147 

Uchwała  nr  VIII/147 z dnia  30 sierpnia   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 21 września   2017 

roku.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek    
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Uchwała nr VIII/148 z dnia 30 sierpnia  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie rozpatrzenia wniosku Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej dot. połączenia 

sekcji piłki nożnej kobiet UKS KS Teresin z KS Teresin Women 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN w związku par. 18 ust.5 i par. 19 ust. 1  Uchwały 

nr XII/194 Zarządu PZPN o członkostwie postanawia się, co następuje: 

I.Zarząd PZPN – po zapoznaniu się z  wnioskami klubów: UKS KS Teresin i KS Teresin Women, 
zaopiniowanymi pozytywnie przez  Mazowiecki Związek Piłki Nożnej niniejszym wyraża zgodę na  
przejęcie sekcji piłki nożnej kobiet UKS KS Teresin przez KS Teresin Women.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

            Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr VIII/149  z dnia 30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN powołuje się Pana 
Krzysztofa Rozena. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr VII/150  z dnia 30 sierpnia 2017  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przekazania środków finansowych na rzecz  

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej  
 
Na podstawie art. 36 § 1pkt 2) i  23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W związku z przeprowadzonymi  w Polsce  Mistrzostwami  Europy w Piłce Nożnej do lat 21  -  
Zarząd PZPN, mając na uwadze sprawną organizację powyższego turnieju oraz zaangażowanie, 
sumienność i aktywność poszczególnych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w jego realizację,  
postanowił przekazać ze środków budżetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej na rzecz 
poszczególnych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej kwoty pieniężne w  następującej wysokości: 

 
1. Na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, na terenie działania których rozgrywane 

były Mistrzostwa Europy w piłce nożnej do lat 21 (tj.: Kujawsko-Pomorskiego ZPN,  
Lubelskiego ZPN, Małopolskiego ZPN, Pomorskiego ZPN, Śląskiego ZPN i 
Świętokrzyskiego ZPN ) – kwotę po 60.000 PLN – każdemu z ww. Wojewódzkich  ZPN, 
 

2. Na rzecz pozostałych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej – kwotę po 20.000 PLN  - 
każdemu Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej.  

 
II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz Departamentowi 
Finansowemu PZPN. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr VIII/151 z dnia 30 sierpnia 2017  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży biletów na mecz eliminacyjny do 
Mistrzostw Świata 2018, Polska-Czarnogóra, 8 października 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 
2018, Polska-Czarnogóra,  8 października  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 VIII/152 z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie uzupełnienia Uchwały nr VII/103 

z dnia 7 lipca  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

dot. zatwierdzenia listy obserwatorów szczebla centralnego 

na sezon 2017/2018 

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

I.Do listy obserwatorów szczebla centralnego na sezon 2017/2018 przyjętej  Uchwałą nr VII/103 z 

dnia 7 lipca  2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

dot. zatwierdzenia listy obserwatorów szczebla centralnego 

na sezon 2017/2018 - dodaje się Pana Macieja Wierzbowskiego (Pomorski ZPN). 

 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr VIII/153 z dnia  30 sierpnia  2017  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zmian w  składzie Kolegium Sędziów PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ze  składu Kolegium Sędziów PZPN odwołuje się Pana Piotra Tenczyńskiego.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

  Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

 
 
 

 

 


