
KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN III/2018 
Z DNIA 21 MARCA  2018 ROKU 

 
1.Uchwała  nr III/44 z dnia  21 marca 2018  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 21.03.2018 roku. 
 
2. Uchwała nr III/45 dnia 21 marca 2018  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmian w  składzie  Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych.  
 
3.Uchwała nr III/46 dnia 21 marca 2018  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie uzupełnienia składu   Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych.  
 
4. Uchwała nr  III/47 z dnia 21 marca 2018  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zatwierdzenia ramowego terminarza rozgrywek Ekstraklasy na sezon 2018/2019. 
 
5. Uchwała nr III/48  z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2018/2019. 
 
6. Uchwała nr III/49 z dnia 21 marca 2018  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłki Nożnej Plażowej na sezon 2018.  

7.Uchwała nr III/50   z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmiany Statutu Fundacji Piłkarstwa Polskiego. 
 
8.Uchwała  nr III/51 z dnia  21 marca 2018  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  uchylenia Uchwał Zarządu PZPN nr IX/247 i IX/248 z dnia 14 sierpnia 2013 roku.  
 
9. Uchwała nr III/52 z dnia 21 marca  2018   roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych.   
 
10. Uchwała nr III/53  z dnia 21 marca  2018 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PKOL. 
 
11. Uchwała nr III/54 z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie wysokości ekwiwalentu dla delegatów PZPN na turnieje finałowe rozgrywek 
młodzieżowych. 
 
12. Uchwała nr III/55 z dnia 21 marca  2018   roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyznania Łódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej organizacji Finału Pucharu Polski 
Kobiet w dniu 31 maja 2018 roku. 
 
13. Uchwała  nr  III/56  z dnia 21 marca  2018   roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie  ustalenia terminu  kolejnego  posiedzenia  Zarządu PZPN. 
 
14. Uchwała nr III/57 z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zasad przygotowywania, podpisywania i przechowywania umów zawartych przez 
Polski Związek Piłki Nożnej. 
 
15. Uchwała nr III/58 z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmian w Uchwale nr VIII/145  z dnia 30 sierpnia 2017 roku  Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej dot.  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny  
na sezon 2017/2018 i następne. 
 
16.Uchwała nr III/59 z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmian w Uchwale nr VIII/146  z dnia 30 sierpnia 2017 roku  Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej dot.  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza 
Górskiego na sezon 2017/2018 i następne. 
 



17. Uchwała nr III/60  dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 
sprawie wyrażenia zgody na przejęcie sekcji piłki nożnej MKS MOSIR Opole przez Opolski 
Klub Sportowy „Odra” Opole. 
 
 
 

 
44 

Uchwała  nr III/44 z dnia  21 marca 2018  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 21.03.2018 roku 

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 21.03.2018 roku, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 

45 
Uchwała nr III/45 dnia 21 marca 2018  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmian w  składzie  Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:   

 

I.W związku z złożoną rezygnacją niniejszym odwołuje się Pana Artura Górnika ze składu Izby ds. 

Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr III/46 dnia 21 marca 2018  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia składu   Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:   

 

I.  Na wniosek Polskiego Związku  Piłkarzy niniejszym powołuje  się Pana  Marcina Skulskiego do  

składu Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
 
 
 
 
 



47 
Uchwała nr  III/47 z dnia 21 marca 2018  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zatwierdzenia ramowego terminarza rozgrywek Ekstraklasy na sezon 2018/2019 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 12 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I.Na wniosek Zarządu Spółki Ekstraklasa SA zatwierdza się ramowy terminarz rozgrywek 
Ekstraklasy na sezon 2018/2019,  stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  

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

20 TERMINY ROZGRYWEK EKSTRAKLASY 

PP TERMINY PUCHARU POLSKI 

REP TERMINY FIFA NA POTRZEBY REPREZENTACJI WRAZ Z OKRESEM NA ZWOLNIENIE ZAWODNIKÓW 

UCL/UEL TERMINY ROZGRYWEK UEFA (UEFA CHAMPIONS LEAGUE, UEFA EUROPA LEAGUE); SPU – SUPERPUCHAR EUROPY 

TER REZ TERMINY REZERWOWE DLA ROZGRYWEK LIGOWYCH 
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Uchwała nr III/48 z dnia 21 marca 2018 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia  
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2018/2019 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2018/2019 w 

następującym brzmieniu:  
 
 

 REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI 
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2018/2019 

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

 
1. Cykl rozgrywek 

 
1.1. Cykl rozgrywek na szczeblu związku piłki nożnej na sezon 2018/2019 kończy się do 30 
czerwca 2018 roku i ma wyłonić 16 drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach na szczeblu 
centralnym w sezonie 2018/2019.  
 
1.2. Cykl rozgrywek na szczeblu centralnym w sezonie 2018/2019 rozpoczyna się 1 lipca 2018 
roku a kończy nie później niż 1 czerwca 2019 roku.  
 
2. Uczestnictwo  
 
2.1. W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny Ekstraklasy, I, II, III  
i IV ligi oraz do klasy okręgowej włącznie. Klub klasy A może wystąpić do ZPN  
o zwolnienie z udziału w rozgrywkach. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności. 
2.2. Warunkiem udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym jest posiadanie przez klub licencji 
uprawniającej do udziału w rozgrywkach mistrzowskich w sezonie 2018/2019. 
2.3. Drużyny, które zrezygnują z udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 
2018/2019 nie będą uprawnione do udziału w rozgrywkach o Puchar Polski w dwóch kolejnych 
cyklach rozgrywek. Niezależnie od powyższego, Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także 
inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 
2.4. Z zastrzeżeniem pkt 5, do udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym uprawnieni są 
wszyscy zawodnicy danej drużyny klubu, którzy zostali uprawnieni w systemie Extranet, do gry w 
rozgrywkach mistrzowskich z jej udziałem w sezonie 2018/2019. 
2.5. Do każdego klubu może być potwierdzona i uprawniona do gry dowolna liczba zawodników - 
cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w każdym meczu na szczeblu 
centralnym może występować równocześnie na boisku 2 zawodników danego klubu - 
cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr XI/300 
z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby 
zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach 
Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych. 
 
3. Etapy rozgrywek 
 
3.1. Etap I, kończący się do 30 czerwca 2018 r., na szczeblu związku piłki nożnej,  
w którym uczestniczą drużyny: III, IV ligi i klasy okręgowej włącznie oraz na zasadzie 
dobrowolności wszystkie inne zgłoszone do rozgrywek. 
 
   
3.2. Etap II na szczeblu centralnym z udziałem: 



a) 16 drużyn – zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej  
w sezonie 2017/2018, 

b) 14 drużyn II ligi w sezonie 2018/2019, które w sezonie 2017/2018 uczestniczyły w 
rozgrywkach I lub II ligi; 

c) 4 drużyn, które w sezonie 2017/2018 zajęły miejsca 15-18 w rozgrywkach II ligi; 
d) 18 drużyn I ligi w sezonie 2018/2019; 
e) 16 drużyn Ekstraklasy w sezonie 2018/2019. 

 
4. Pierwszy etap 

 
4.1. Pierwszy etap rozgrywek, kończący się do 30 czerwca 2018 r., przeprowadzają związki piłki 
nożnej na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów. 
 
4.2. Orzecznictwo dyscyplinarne wobec zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do 
wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu związków 
piłki nożnej należy do właściwości organów dyscyplinarnych związków piłki nożnej, chyba  że ze 
względu na właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona jest do rozpoznania przez Komisję 
Dyscyplinarną PZPN. 

 
4.3. Wszystkie związki piłki nożnej obowiązane są w terminie do dnia 2 lipca 2018 r. zgłosić 
pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużyny, które zakwalifikowały się do 
rozgrywek na szczeblu centralnym. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie spowoduje odmowę 
dopuszczenia drużyny do rozgrywek na szczeblu centralnym. 

 
5. Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej w jednym cyklu rozgrywek 

 
Wystawienie przez klub więcej niż jednej drużyny, w jednym cyklu rozgrywek, zobowiązuje do 
stosowania następujących zasad: 
 

a) Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie 
tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej, 

b) Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, najwyżej 3 zawodników tej 
drużyny może występować w meczach z udziałem drużyny swego klubu, która 
zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek, 

c) Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w 
których one aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej 
klasie rozgrywkowej, itd. 

 
 
 
 
6. Drugi Etap 
  
Runda wstępna 
 
6.1. W Rundzie wstępnej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie udział biorą: 

a) 4 drużyny II Ligi, które w sezonie 2017/2018 zajęły miejsca 11-14 w tabeli rozgrywek II ligi; 
b) 4 drużyny, które w sezonie 2017/2018 zajęły miejsca 15-18 w tabeli rozgrywek II ligi. 

 
6.2. Mecze zostaną rozegrane wg. schematu: 
 
11*-18* 
12*-17* 
13*-16* 
14*-15* 
* miejsce w tabeli rozgrywek II ligi w sezonie 2017/2018 
 



6.3. Gospodarzami meczów rundy wstępnej Pucharu Polski są kluby II ligi w sezonie 2018/2019. 
 
6.4.  Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rundy pierwszej – 1/32 Pucharu Polski.  
 
7. Pierwsza runda - 1/32 finału Pucharu Polski 
 
7.1  W rundzie pierwszej – 1/32 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie udział 
biorą: 

a) zwycięzcy meczów Rundy Wstępnej; 
b) zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej w sezonie 2017/2018; 
c) drużyny II ligi w sezonie 2018/2019 z wyłączeniem uczestników Rundy Wstępnej i drużyn, 

które w sezonie 2017/2018 uczestniczyły w rozgrywkach III ligi; 
d) drużyny I ligi w sezonie 2018/2019; 
e) drużyny Ekstraklasy w sezonie 2018/2019. 

 
7.2  Gospodarzami meczów 1/32 Finału Pucharu Polski są drużyny występujące w niższej klasie 
rozgrywkowej.  
 
W przypadku drużyn występujących w tej samej klasie rozgrywkowej, gospodarzami są drużyny, 
które podczas losowania danej pary zostały wylosowane jako pierwsze.  
 
W sytuacji, gdy jedną parę utworzą drużyny Ekstraklasy, z których jedna uczestniczy w 
rozgrywkach Ligi Mistrzów lub Ligi Europy, gospodarzem meczu będzie drużyna uczestnicząca w 
tych rozgrywkach.  
 
7.3  Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rundy drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski.  
 
8. Druga runda – 1/16 finału Pucharu Polski 
 
8.1. W rundzie drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W 1/16 finału 
uczestniczą 32 drużyny – zwycięzcy meczów 1/32 finału. 

 
8.2. Gospodarzami meczów 1/16 Finału Pucharu Polski są drużyny występujące w niższej klasie 
rozgrywkowej. 
W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w rozgrywkach tej samej klasy, 
gospodarzami są drużyny, które podczas losowania danej pary zostały wylosowane jako pierwsze.   
 
8.3. Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rundy trzeciej – 1/8 finału Pucharu Polski.  
 
 
 
9. Trzecia runda – 1/8 finału Pucharu Polski 
 
9.1. W rundzie trzeciej – 1/8 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W 1/8 finału 
uczestniczy 16 zwycięzców meczów 1/16 Finału. 

 
9.2. Gospodarzami meczów 1/8 Finału Pucharu Polski są drużyny występujące w niższej klasie 
rozgrywkowej.  
W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w rozgrywkach tej samej klasy, 
gospodarzami są drużyny, które podczas losowania danej pary, zostały wylosowane jako pierwsze.   
 
9.3. Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rundy czwartej – 1/4 finału Pucharu Polski. 
 
10. Czwarta runda – 1/4 finału Pucharu Polski 
 
10.1. W rundzie czwartej - 1/4 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz  W 1/4 Finału 
uczestniczy 8 zespołów – zwycięzców meczów 1/8 Finału; 



 
10.2. Gospodarzami meczów 1/4 Finału Pucharu Polski są drużyny występujące w niższej klasie 
rozgrywkowej.  
W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w rozgrywkach tej samej klasy, 
gospodarzami są drużyny, które podczas losowania danej pary, zostały wylosowane jako pierwsze. 
 
10.3. Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rundy piątej – 1/2 finału Pucharu Polski. 
 
11. Piąta runda – 1/2 finału Pucharu Polski 
 
11.1. W rundzie piątej - 1/2 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz.  
W 1/2 Finału uczestniczą 4 drużyny – zwycięzcy meczów 1/4 Finału. 
 
11.2. Gospodarzami meczów 1/2 Finału Pucharu Polski są drużyny występujące w niższej klasie 
rozgrywkowej. W przypadku meczów z udziałem drużyn uczestniczących w rozgrywkach tej samej 
klasy, gospodarzami są drużyny, które podczas losowania danej pary, zostały wylosowane jako 
pierwsze. 
 
11.3. Zwycięzcy meczów uzyskają awans do Finału Pucharu Polski. 
 
12. Runda szósta - Finał Pucharu Polski 
 
12.1. W rundzie szóstej - Finale Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W Finale uczestniczą 2 
drużyny – zwycięzcy meczów 1/2 Finału. 
 
12.2. Formalnego gospodarza Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie przeprowadzone przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN po rozegraniu meczów 1/2 finału rozgrywek. 
 
12.3. Mecz Finałowy zostanie rozegrany 2 maja 2019 r. na PGE Narodowym w Warszawie. 
 
13. Losowanie zestawu par i gospodarzy 
 
13.1. Zestaw par i gospodarzy meczów poszczególnych rund wyłonią losowania przeprowadzane 
po zakończeniu poprzedniej rundy rozgrywek przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, wg 
zasad opracowanych przez ten Departament. 
 
13.2. Podczas losowania par 1/32 finału, w pierwszej kolejności, do 4 drużyn Ekstraklasy, 
uczestniczących w sezonie 2018/2019 w rozgrywkach Ligi Mistrzów i Ligi Europy dolosowywane 
są 4 drużyny spośród pozostałych klubów. Kolejne pary zostaną wylosowane spośród pozostałych 
drużyn. 
 
13.3 Podczas losowania par 1/16, 1/8, 1/4 i 1/2 finału wszystkie pary są losowane z jednego 
koszyka. 
 
13.4 W przypadku realnej możliwości nierozegrania meczu z powodu niekorzystnych warunków 
atmosferycznych lub innych niezależnych od gospodarza zawodów okoliczności, organ 
prowadzący rozgrywki zastrzega sobie prawo zmiany gospodarza meczu, wyłonionego w drodze 
losowania. 
 
14. Zasady awansu  
 
W przypadku uzyskania, w regulaminowym czasie gry, wyniku remisowego zarządzona będzie 
dogrywka 2 x 15 minut. Jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek 
zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów.  
 
15. Zasady ogólne  
 



15.1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn.: drużyny przegrywające w 
meczach odpadają z rozgrywek. 
 
15.2. Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski na szczeblu centralnym, uprawnione są 
do wymiany 3 zawodników przez cały okres trwania gry. 
 
15.3. Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących Przepisów Gry oraz 
zgodnie z zasadami określonymi  w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz Regulaminem 
Dyscyplinarnym PZPN. 
 
15.4. Ostrzeżenia i wykluczenia. 
 
Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie 
automatycznie ukarany: 

a) przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
b) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
c) przy każdym kolejnym, co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym itd.) – kara dyskwalifikacji 

w wymiarze 2 meczów.  
 
Kary, o których mowa powyżej, są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych. 
 
15.5. Jeżeli w czasie jednych zawodów o Puchar Polski co najmniej pięciu zawodników jednej 
drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka), klub ukaranych 
zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną 
PZPN, nie mniejszej niż 500 zł.  
 
15.6. Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn I etapu Pucharu Polski na szczeblu 
Związków Piłki Nożnej zostają anulowane. 
 
15.7. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn uczestniczących  
w rozgrywkach I etapu na szczeblu Związków Piłki Nożnej wykonywane są w kolejnych etapach 
lub cyklach Pucharu Polski. 
 
15.8. Po rozegraniu meczów 1/4 Finału, żółte kartki otrzymane przez zawodników na szczeblu 
centralnym zostają anulowane. 
 
15.9. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn, które awansowały do 1/2 Finału, są 
wykonywane w kolejnych meczach lub cyklach Pucharu Polski. 
 
15.10. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn, które nie awansowały do 1/2 Finału 
są wykonywane w kolejnych cyklach Pucharu Polski. 
 
15.11. Klub organizujący zawody, oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni 
i płycie stadionu, zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia z 
zespołem ratowniczym, 

b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni, 
c) począwszy od 1/32 Finału, filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia 

nagrania, w terminie 24 godzin od zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, 

d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów, 
e) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów, 
f) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 
g) począwszy od 1/32 Finału zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich podawania w 

trakcie zawodów, 



h) kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia 
sanitarne, szatnie, bufety), 

i) zapewnienia opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań 
antydopingowych dla zawodników, 

j) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników 
rezerwowych, 

k) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz 
umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także 
komunikacji, 

l)  niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie c), zapewnienia, na wniosek każdego 
klubu uczestniczącego w rozgrywkach, możliwości filmowania całego przebiegu zawodów 
na własne potrzeby szkoleniowe, 

m)  zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, 
dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet, 

n) uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem 
spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych 
warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania 
zawodów przy sztucznym oświetleniu, 

o) zapewnienia sztucznego oświetlenia, utrzymującego minimalne natężenie o wartości nie 
mniejszej niż 800 Ev (lx) – w przypadku rozgrywania zawodów przy sztucznym oświetleniu, 
z których nie jest przeprowadzana bezpośrednia transmisja telewizyjna, 

p) zapewnienia min. 10 bezpłatnych zaproszeń na trybunę VIP dla przedstawicieli klubu gości, 
o ile zgłoszenie zapotrzebowania na nie nastąpi nie później niż na 24 godziny przed 
rozpoczęciem meczu. 

 
15.12 Niezależnie od postanowień pkt 15.11, w związku z faktem iż mecze o Puchar Polski będą 
rejestrowane i transmitowane, zobowiązuje się kluby do: 

a) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek 
o Puchar Polski odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący dla klubów przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z nadawcą), umożliwiających 
należyte przeprowadzenie transmisji i dokonanie nagrania audiowizualnego meczów (w 
tym warunków dotyczących obsługi technicznej meczów, z uwzględnieniem profesjonalnie 
przygotowanych miejsc dla komentatorów sportowych, nagłośnienia i odpowiedniego 
oświetlenia obiektu lub miejsca, w którym odbywają się mecze, przestrzegania przepisów 
BHP, przeciwpożarowych, oraz ochrony obiektu lub miejsca, w którym odbywają się mecze 
podczas produkcji telewizyjnej), 

b) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek 
o Puchar Polski odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący dla klubów przez 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z nadawcą) do zorganizowania 
studia w ramach realizacji transmisji z meczów tj. w szczególności udostepnienia 
przestrzeni, niezbędnej do zorganizowania studia na terenie stadionów, na których 
rozgrywane będą mecze. 

15.13  Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania wytycznych dot. 
uprawnień podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów o Pucharu Polski 
oraz standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz warunki techniczno-
produkcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający licencję 
głównego nadawcy podczas Rozgrywek o Puchar Polski obowiązujących w sezonie 2018/2019. 

15.14  Kluby uczestniczące w rozgrywkach są bezwzględnie zobowiązane do umożliwienia PZPN 
oraz udzielenia należytego wsparcia przy realizacji przez PZPN i podmioty posiadające licencję 
oraz Partnera/Sponsora Pucharu Polski ich praw komercyjnych, w tym w szczególności praw 
telewizyjnych i pokrewnych praw medialnych oraz praw marketingowych dotyczących rozgrywek. 
 
W szczególności oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt, na którym rozgrywany 
będzie mecz, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 



15.15 Zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN 
zobowiązuje się kluby do: 

a) monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach, 
b) przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół 

boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie 
przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat meczowy) w 
porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz, 

c) stosowania tzw. „zakazu klubowego” wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 
informowania o tych osobach Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i 
Infrastruktury PZPN celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na teren całego kraju, 

d) dostarczania właściwym podmiotom informacji organizacyjnych związanych z meczem 
oraz wypełniania pozostałych obowiązków wynikających z oficjalnych druków meczowych 
(Informacja Klubu Gościa, Spotkanie Organizacyjne w Dniu Meczu, Lista Obecności, 
Informacja Organizatora Zawodów). Oficjalne druki meczowe znajdują się w Załączniku nr 
6 do niniejszego Regulaminu i stanowią jego integralną część. 

15.16  Zegary na stadionach odmierzające czas meczu mogą być użyte pod warunkiem, że zegar 
ten zatrzyma się na 45 i 90 minucie. 

15.17 Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN,  
a w wyjątkowych przypadkach z delegatem meczowym PZPN. 

15.18 Gospodarz meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach wewnątrz 
stadionu z zachowaniem następujących zasad:  

a) w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać 
powtórek,  

b) w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać 
jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych z 
zasadami fair-play. 

 
15.19 Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską 
obowiązującą, zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie, w klasie rozgrywek 
mistrzowskich, w której występuje dana drużyna. 
Naruszenie powyższych postanowień powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w 
odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich. 
 
15.20  Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może 
przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których 
mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych, 
spośród osób pełniących następujące funkcje:  

a) Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o 
których mowa we właściwych przepisach licencyjnych, 

b) Lekarz, posiadający licencję PZPN, 
c) Trener bramkarzy, 
d) Trener przygotowania fizycznego, 
e) Drugi asystent trenera, 
f) Kierownik drużyny, 
g) Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia, 
h) Masażysta, 
i) Drugi masażysta.  

Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w 
sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym. 
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Klubu, Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN może wyrazić zgodę na przebywanie na ławce rezerwowych innej osoby niż wymienione 
powyżej, w szczególności dyrektora sportowego danego klubu. Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, przy czym nie jest 
zobowiązany do jego uwzględnienia.  



Jeśli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego i delegata meczowego, może otrzymać 
dodatkowe trzy miejsca dla swojego sztabu (np. dla trenera przygotowania fizycznego itp.). Miejsca 
te muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej pięciu metrów za lub z boku 
ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni. Imiona i nazwiska tych osób muszą znaleźć się w 
sprawozdaniu sędziego (w arkuszu dodatkowym). 
Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych, w strefie technicznej jest zabronione i 
stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. 

15.21 W przypadku rozgrywania meczów na boiskach z nawierzchnią naturalną obowiązują 
następujące zasady koszenia trawy: 

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

szerokości 

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

szerokości 

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

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

6 metrów każdy i 1 pas o szerokości 1 metra). 

 

15.22 Jeżeli organizator meczu zamierza podlewać murawę przed meczem, winien poinformować 

o tym drużynę przeciwną i sędziów na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym.  

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

odbywać się tylko w następujących okresach: 

a) do 60 minut przed meczem,  

b) między 10 a 5 minutą przed meczem, 

c) w przerwie meczu (maksymalnie 5 minut). 

Sędzia, po konsultacji z wyznaczonym delegatem, ma prawo zmienić powyższe ustalenia. 

15.23 Klub, który naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności określone  
w art. 16.12, 16.14 oraz w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, podlega karze finansowej 
do 500.000 złotych. Niezależnie od powyższego Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także 
inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 
 
16. Terminy i miejsce rozegrania zawodów 
 
16.1. Zawody muszą być rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN. W uzasadnionych przypadkach, Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN może wyznaczyć termin rozegrania meczu, przypadający poza terminem wynikającym z 
ramowego terminarza rozgrywek. 
 
16.2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w porozumieniu z podmiotem posiadającym 
licencję nadawcy telewizyjnego może wyznaczyć rozegranie zawodów na inny dzień lub godzinę. 
Terminy meczów z udziałem klubów Ekstraklasy, wymagają uprzednich konsultacji z 
Departamentem Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA.  
 
16.3. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 
może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów,  
 
16.4. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament 
Rozgrywek Krajowych podlega karze finansowej do 500.000- złotych. Niezależnie od powyższego, 
Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie 
Dyscyplinarnym PZPN. 
 



16.5. Mecze o Puchar Polski mogą być rozgrywane wyłącznie na stadionie zweryfikowanym dla 
danej lub wyższej klasy rozgrywek mistrzowskich, w której uczestniczy dana drużyna, wskazanym 
w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy. 
 
16.6. Z zastrzeżeniem postanowień Pkt 13.4 w przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od 
gospodarza przeszkody uniemożliwiającej rozegranie spotkania na wyznaczonym stadionie, ma 
on obowiązek przenieść zawody na inny stadion spełniający wymogi licencyjne określone w 
Podręczniku Licencyjnym dla klubów danej klasy rozgrywkowej. 
 
17. Nagrody 

 
17.1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymuje: 
 

a) przechodni Puchar Polski, 
b) replikę/miniaturę Pucharu Polski na własność, 
c) 35 medali pamiątkowych 

 
17.2. Klub, który zajmie II miejsce (finalista Pucharu Polski) otrzymuje 35 medali pamiątkowych. 
 
17.3.  Niezależnie od postanowień pkt 17.1 oraz 17.2, kluby uczestniczące w rozgrywkach o 
Puchar Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2018/2019 uprawnione są do otrzymania nagrody 
finansowej w wysokości: 
 

a) Runda Wstępna - każdy z uczestników  – 5 000 PLN netto; 
 

b) 1/32 finału PP: 
• Zwycięzca rozgrywek na szczeblu ZPN w sezonie 2017/2018 – 30.000 PLN netto, 
• Pozostali uczestnicy – 5.000 PLN netto; 

c) 1/16 finału PP – każdy z uczestników – 10 000 PLN netto; 
d) 1/8 finału PP – każdy z uczestników - 25 000 PLN netto; 
e) 1/4 finału PP – każdy z uczestników - 50 000 PLN netto; 
f) 1/2 finału PP – każdy z uczestników - 100 000 PLN netto; 
g) finalista PP –200 000 PLN netto; 
h) zdobywca PP – 1 000 000 PLN netto. 

 
17.4 Nagrody, o których mowa w pkt 17.3, nie przysługują klubom, które wycofały się lub nie 
przystąpiły do rozgrywek o Puchar Polski w sezonie 2019/2019. 
 
17.5. Wypłata nagród, o których mowa w pkt 17.3 nastąpi po wystawieniu przez klub 
odpowiedniego dokumentu obciążeniowego. 
 
 
18. Sędziowie 
 
18.1. Obsadę sędziowską wyznaczają Kolegia Sędziów ZPN dla zawodów na szczeblu związku 
piłki nożnej oraz Kolegium Sędziów PZPN dla zawodów szczebla centralnego. 
 
18.2. Zasady pokrywania kosztów obsady sędziowskiej na szczeblu ZPN ustala właściwy Związek 
Piłki Nożnej, przy czym drużyny szkolne i nie zrzeszone zwolnione są od opłat sędziowskich. 
 
18.3. Koszty obsady sędziowskiej na szczeblu centralnym ponosi PZPN. 
 
19. Koszty organizacji zawodów 
 
19.1. Zawody organizuje klub będący gospodarzem, który pokrywa wszystkie koszty związane z 
organizacją zawodów. Każda drużyna uczestniczy w zawodach na koszt własny. 
 



20. Protesty 
 
20.1. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego muszą wpłynąć do 
Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie 48 godzin po zawodach, przy 
jednoczesnym złożeniu odpisu protestu do przeciwnika. Do protestu należy dołączyć potwierdzenie 
wpłaty, na rachunek PZPN, kaucji protestowej w wysokości określonej w regulaminie rozgrywek 
mistrzowskich w której uczestniczy drużyna klubu. 
 
21. Prawa PZPN i klubów uczestniczących w rozgrywkach 
 
21.1. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, 
prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o Puchar Polski przysługują wszelkie prawa 
komercyjne, w tym w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa 
marketingowe dotyczące rozgrywek. 
Uprawnienia Partnerów i Sponsorów Pucharu Polski, uprawnienia PZPN oraz prawa i obowiązki 
Klubów w zakresie praw marketingowych stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 
21.2. Prawa telewizyjne i pośrednie prawa medialne są scentralizowane i należą do PZPN od etapu 
II, pierwszej rundy - 1/32 finału Pucharu Polski. Kluby zobowiązane są do umożliwienia sprawnej 
współpracy przy planowaniu i realizacji transmisji telewizyjnych. 
 
21.3. PZPN przysługuje prawo do: 

a) użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz 
przedstawicieli klubów w strojach klubowych, jak też i nazw klubów, emblematów oraz 
koszulek meczowych dla komercyjnych celów w ramach rozgrywek Pucharu Polski. 
Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-
wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane mediom, sponsorom i partnerom 
celem publikacji, 

b) wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek sponsorów fotografii i 
nagrań video obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz 
fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych, 

c) umieszczania logotypu Partnera/Sponsora rozgrywek na koszulkach zawodników, w 
przedniej, górnej części koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pola 100 mm x 40 
mm, 80 mm x 50 mm, etc.), zgodnie z załącznikiem nr 5, 

d) łącznego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska oraz 
pseudonimu, biografii i statystyk zawodników i trenerów wszystkich Klubów, 

e) organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym 
odbywają się rozgrywki Pucharu Polski, przez PZPN oraz Sponsorów i Partnerów 
rozgrywek 

 
21.4. Ustala się, iż kluby uczestniczące w drugim etapie rozgrywek o Puchar Polski zarezerwują 
dla Polskiego Związku Piłki Nożnej i w razie potrzeby przekażą: 

a) na mecze od 1/32 do 1/8 finału: 
• 100 biletów 1. kategorii w sektorze neutralnym 
• 40 zaproszeń VIP/loża honorowa (miejsc z cateringiem) 

b) na mecze 1/4 finału (ćwierćfinałowe): 
• 150 biletów 1. kategorii w sektorze neutralnym 
• 60 zaproszeń VIP/loża honorowa (miejsc z cateringiem) 

c) na mecze 1/2 finału (półfinałowe): 
• 200 biletów 1. kategorii w sektorze neutralnym 
•  80 zaproszeń VIP/loża honorowa (miejsc z cateringiem) 

 
Przyjmuje się, iż liczba zaproszeń VIP nie może przekroczyć 20% miejsc siedzących w strefie VIP. 
 
PZPN powiadomi klub z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed terminem 
rozegrania meczu, ile z danej puli biletów i zaproszeń nie zostanie wykorzystanych. 
 



Dodatkowo, każdy klub uczestniczący od 1/16 Finału rozgrywek zobowiązany jest do przekazania 
do Działu Sponsoringu i Marketingu PZPN jednej koszulki meczowej z rozgrywek Pucharu Polski 
z podpisami zawodników, w ciągu 5 dni po każdym meczu.  
 
Bilety, zaproszenia i koszulki, o których mowa powyżej, mogą być wykorzystane przez PZPN w 
celu promocji rozgrywek. 
 
21.5. Klubom przysługują wszelkie wpływy z biletów, włączając mecze półfinałowe oraz wpływy z 
reklam na stadionie, z wyjątkiem praw zastrzeżonych na podstawie niniejszej Uchwały dla PZPN. 
 
21.6. Organizatorem meczu finałowego jest PZPN i wszelkie prawa komercyjne należą do PZPN.  
 
21.7. Ustala się, że naszywki z logotypami, flagi Pucharu Polski, pliki graficzne z logotypem 
Pucharu Polski oraz wzory plakatów i banerów internetowych zostaną dostarczone klubom na 
podstawie zamówienia wysłanego do PZPN faksem, bądź podpisanego  skanu mail-em na adres 
marketing@pzpn.pl do 15 lipca 2018 r. na druku zamówienia, według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 3. Tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska 
na mecze transmitowane przez oficjalnego nadawcę Pucharu Polski dostarczy klubom PZPN lub 
podmiot przez niego wskazany. Na pozostałe mecze kluby powinny wykonać ścianki na własny 
koszt, według wzoru otrzymanego od PZPN. 
 
21.8. Wszelkie powyższe postanowienia nie są skonstruowane i nie powinny być interpretowane 
jako ograniczające w jakikolwiek sposób kluby uczestniczące w rozgrywkach przy zawieraniu 
umów dotyczących rozgrywek o Puchar Polski, gdyż nie są one w konflikcie z umowami 
komercyjnymi i zobowiązaniami klubów. 
 
21.9. Szczegółowe zobowiązania klubów uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski są 
opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 
21.10. Wykorzystanie logotypów związanych z rozgrywkami oraz wizerunku statuetki Pucharu 
Polski, wymaga każdorazowej akceptacji PZPN. Materiały zawierające ww. oznaczenia należy 
przesłać, celem akceptacji, na adres marketing@pzpn.pl. 
 
21.11. Załącznik nr 4 do niniejszej Uchwały stanowi Księga znaku Pucharu Polski. 
 
22. Zasady interpretacji 

 
22.1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          
                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/48 z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na 

sezon 2018/2019 

W przypadku gdy z danego meczu rozgrywek o Puchar Polski (niezależnie od Etapu i Rundy,  
w których jest on rozgrywany) przeprowadzana jest transmisja telewizyjna przez nadawcę 
telewizyjnego posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski, PZPN, poza 
prawami telewizyjnymi i pokrewnymi prawami medialnymi, przysługują również wszelkie prawa 
marketingowe dotyczące danego meczu, w tym w szczególności prawo do dysponowania całą 
przestrzenią komercyjną obiektu, na którym mecz jest rozgrywany (obejmującą zwłaszcza wszelkie 
powierzchnie i nośniki reklamowe). 
 
Kluby piłkarskie uczestniczące w rozgrywkach o Puchar Polski zobowiązane są do przestrzegania 
i wdrażania podczas meczów następujących zapisów wynikających z postanowień zawartych w 
umowach z Partnerami/Sponsorami Pucharu Polski. 
 



1. Szczegółowe zobowiązania i wytyczne dla klubów: 
 
1.1. I Runda – 1/32 Finału Pucharu Polski 

a) Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na środku boiska. 
b) Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek 

reklam.  
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam, 

c) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Partnera/Sponsora rozgrywek o 
Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka koszulek 
meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z wzorem 
przedstawionym w załączniku nr 5). 

d) Umieszczenie logotypu Partnera/Sponsora na koszulkach zawodników, w przedniej, górnej 
części koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pole 40 mm x 80 mm) (zgodnie z wzorem 
przedstawionym w załączniku nr 5). 

e) Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego 
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie 
konferencji prasowych. 

f) Obowiązek zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu, na 
organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej. 

g) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek.  
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia oznaczeń 
innych rozgrywek. 

h) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest 
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane 
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych 
wg. wzoru wskazanego przez PZPN. 

i) Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk  
w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki  
w okolicach bramek etc.) bez uprzedniej zgody PZPN. 

j) Obowiązek umieszczenia logotypów Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski na materiałach 
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach. 

k) Obowiązek umieszczenia logotypu Puchar Polski i logotypu PZPN na materiałach 
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu 
Polski zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego do 
PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl do 15 lipca 2018 
r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 3. 

l) Oddelegowanie przez gospodarza meczu dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania koła 
środkowego  – tylko w przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN). 

m) Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw 
marketingowych. 

n) Zachowanie wyłączności branżowej Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski na wszelkich 
powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół 
boiska. 
Klub będący gospodarzem meczu na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia 
reklam wskazanych przez PZPN.  

o) Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz wyznaczenie 
przez klub dzieci do obsługi koła środkowego. 

p) Wykorzystanie papieru firmowego Pucharu Polski, wg wzoru opracowanego przez PZPN, 
do prezentacji składów meczowych 

 
W przypadku realizacji transmisji telewizyjnej z meczu: 

a) Udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band 
reklamowych wokół boiska (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2). 
Oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie mecz 
w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych, innych od wskazanych i 
zaakceptowanych przez PZPN. 



b) Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępnia go bezpłatnie 
PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji podczas 
każdego meczu na wskazania niekomercyjne. 

 
W przypadku braku transmisji telewizyjnej z meczu: 

a) Umieszczenie tablicy centralnej Pucharu Polski w pierwszym rzędzie band reklamowych o 
wymiarach 12x1 m 

b) Umieszczenie 10 tablic reklamowych zastrzeżonych do dyspozycji PZPN tj.  
w szczególności dla Partnera/Sponsora Pucharu Polski, w pierwszym rzędzie band 
reklamowych o wymiarach 6m x 1m każda (zgodnie z wzorem przedstawionym  
w załączniku nr 2). 

c) Jeśli klub korzysta z systemu reklam elektronicznych (LED / video) PZPN przysługuje 
uprawnienie do 30 minut realnego czasu ekspozycji podczas każdego meczu. 

 
1.2. II Runda – 1/16 Finału Pucharu Polski 

a) Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na środku boiska. 
b) Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek 

reklam.  
Klub będący gospodarzem, na własny koszt, dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam. 
Za uprzednią zgodą PZPN, klub może wykorzystać wskazaną przez PZPN powierzchnię 
reklamową do celów związanych z promocją niekomercyjnych podmiotów, wydarzeń, akcji 
itp. 

c) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Partnera/Sponsora rozgrywek o 
Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka koszulek 
meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z wzorem 
przedstawionym w załączniku nr 5). 

d) Umieszczenie logotypu Partnera/Sponsora na koszulkach zawodników, w przedniej, górnej 
części koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pole 40 mm x 80 mm) (zgodnie z wzorem 
przedstawionym w załączniku nr 5). 

e) Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego 
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie 
konferencji prasowych.  

f) Obowiązek zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu, na 
organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej. 

g) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek.  
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia oznaczeń 
innych rozgrywek. 

h) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest 
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane 
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych 
wg. wzoru wskazanego przez PZPN. 

i) Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk  
w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki  
w okolicach bramek etc.) bez uprzedniej zgody PZPN. 

j) Obowiązek umieszczania logotypów Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski na materiałach 
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach. 

k) Obowiązek umieszczenia logotypu Puchar Polski i logotypu PZPN na materiałach 
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu 
Polski, zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego 
do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl do 15 lipca 
2018 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 3. 

l) Oddelegowanie przez gospodarza meczu dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania koła 
środkowego – tylko w przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN). 

m) Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw 
marketingowych. 



n) Zachowanie wyłączności branżowej Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski na wszelkich 
powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół 
boiska. 
Klub będący gospodarzem meczu, na własny koszt, dokonuje demontażu lub zasłonięcia 
reklam wskazanych przez PZPN.  

o) Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz wyznaczenie 
przez klub dzieci do obsługi koła środkowego. 

p) Wykorzystanie papieru firmowego Pucharu Polski, wg wzoru opracowanego przez PZPN, 
do prezentacji składów meczowych 

 
W przypadku realizacji transmisji telewizyjnej z meczu: 

a) Udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band 
reklamowych wokół boiska (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2. Oznacza 
to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie mecz w sposób 
„wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych innych od wskazanych  
i zaakceptowanych przez PZPN. 

b) Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępnia go bezpłatnie 
PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji podczas 
każdego meczu na wskazania niekomercyjne. 

 
W przypadku braku transmisji telewizyjnej z meczu: 

a) Umieszczenie tablicy centralnej Pucharu Polski w pierwszym rzędzie band reklamowych 
o wymiarach 12x1 m. 

b) Umieszczenie 10 tablic reklamowych zastrzeżonych do dyspozycji PZPN tj.  
w szczególności dla Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski, w pierwszym rzędzie band 
reklamowych o wymiarach 6m x 1m każda (zgodnie z wzorem przedstawionym  
w załączniku nr 2). 

c) Jeśli klub korzysta z systemu reklam elektronicznych (LED / video) PZPN przysługuje 
uprawnienie do 30 minut realnego czasu ekspozycji podczas każdego meczu. 

 
1.3. III Runda – 1/8 Finału Pucharu Polski 

a) Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek 
reklam.  
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam. 
Za uprzednią zgodą PZPN klub może wykorzystać wskazaną przez PZPN powierzchnię 
reklamową do celów związanych z promocją niekomercyjnych podmiotów, wydarzeń, akcji 
itp. 

b) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Partnera/Sponsora rozgrywek o 
Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka koszulek 
meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z wzorem 
przedstawionym w załączniku nr 5). 

c) Umieszczenie logotypu Partnera/Sponsora na koszulkach zawodników, w przedniej, górnej 
części koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pole 40 mm x 80 mm) (zgodnie z wzorem 
przedstawionym w załączniku nr 5). 

d) Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego 
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie 
konferencji prasowych.  

e) Obowiązek zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu, na 
organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej. 

f) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek.  
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia oznaczeń 
innych rozgrywek, 

g) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest 
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane 
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych 
wg. wzoru wskazanego przez PZPN, 



h) Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk  
w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki  
w okolicach bramek etc.),  bez uprzedniej zgody PZPN, 

i) Obowiązek umieszczania logotypów Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski na materiałach 
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach, 

j) Obowiązek umieszczenia logotypu Puchar Polski i logotypu PZPN na materiałach 
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu 
Polski zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego do 
PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl do 15 lipca 
2018 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 3, 

k) Oddelegowanie przez gospodarza meczu dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania koła 
środkowego – tylko w przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN), 

l) Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw 
marketingowych, 

m) Zachowanie wyłączności branżowej Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski na wszelkich 
powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół 
boiska, 
Klub będący gospodarzem meczu na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia 
reklam wskazanych przez PZPN.  

n) Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz wyznaczenie 
przez klub dzieci do obsługi koła środkowego. 

o) Wykorzystanie papieru firmowego Pucharu Polski, wg wzoru opracowanego przez PZPN, 
do prezentacji składów meczowych. 

 
W przypadku realizacji transmisji telewizyjnej z meczu: 

a) Udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band 
reklamowych wokół boiska (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2. Oznacza 
to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie mecz w sposób 
„wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych innych od wskazanych  
i zaakceptowanych przez PZPN. 

b) Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępnia go bezpłatnie 
PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji podczas 
każdego meczu na wskazania niekomercyjne. 

 
W przypadku braku transmisji telewizyjnej z meczu: 

a) Umieszczenie tablicy centralnej Pucharu Polski w pierwszym rzędzie band reklamowych o 
wymiarach 12x1 m. 

b) Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na środku boiska. 
c) Umieszczenie 10 tablic reklamowych zastrzeżonych do dyspozycji PZPN tj.  

w szczególności dla Partnerów/Sponsorów Pucharu Polski, w pierwszym rzędzie band 
reklamowych o wymiarach 6 m x 1m każda (zgodnie z wzorem przedstawionym  
w załączniku nr 2). 

d) Jeśli klub korzysta z systemu reklam elektronicznych (LED / video) PZPN przysługuje 
uprawnienie do 30 minut realnego czasu ekspozycji podczas każdego meczu. 

 
1.4. IV i V Runda – 1/4 i 1/2 Finału Pucharu Polski 

a) Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na środku boiska. 
b) Udostępnienie PZPN wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band 

reklamowych wokół boiska (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 2. Oznacza 
to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie mecz w sposób 
„wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych innych od wskazanych  
i zaakceptowanych przez PZPN. 
Klub będący gospodarzem, na własny koszt, dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam. 
Za uprzednią zgodą PZPN klub może wykorzystać wskazaną przez PZPN powierzchnię 
reklamową do celów związanych z promocją niekomercyjnych podmiotów, wydarzeń, akcji 
itp. 



c) Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek 
reklam.  
Klub będący gospodarzem, na własny koszt, dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam, 

d) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Partnera/Sponsora rozgrywek o 
Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka koszulek 
meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z wzorem 
przedstawionym w załączniku nr 5). 

e) Umieszczenie logotypu Partnera/Sponsora rozgrywek na koszulkach zawodników, w 
przedniej, górnej części koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pole 40 mm x 80 mm) 
(zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 5). 

f) Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego 
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie 
konferencji prasowych. 

g) Obowiązek zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu, na 
organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej. 

h) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek. 
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia oznaczeń 
innych rozgrywek. 

i) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest 
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane 
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych 
wg. wzoru wskazanego przez PZPN. 

j) Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk  
w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki  
w okolicach bramek etc.) bez uprzedniej zgody PZPN. 

k) Obowiązek umieszczania logotypów Partnerów/Sponsorów rozgrywek Pucharu Polski na 
materiałach drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach. 

l) Obowiązek umieszczenia logotypu Puchar Polski i logotypu PZPN na materiałach 
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu 
Polski zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego do 
PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl do 15 lipca 
2018 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 3. 

m) Oddelegowanie przez gospodarza meczu dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania koła 
środkowego. 

n) Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw 
marketingowych. 

o) Zachowanie wyłączności branżowej Partnera/Sponsora Pucharu Polski na wszelkich 
powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół 
boiska. 
Klub będący gospodarzem meczu, na własny koszt, dokonuje demontażu lub zasłonięcia 
reklam wskazanych przez PZPN.  

p) Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz dzieci 
desygnowanych do obsługi koła środkowego.  

q) Wykorzystanie papieru firmowego Pucharu Polski, wg wzoru opracowanego przez PZPN, 
do prezentacji składów meczowych 

 
W przypadku transmisji telewizyjnej z meczu: 

a) Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępnia go bezpłatnie 
PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji podczas 
każdego meczu na wskazania niekomercyjne. 

 
1.5. Finał Pucharu Polski  

a) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Partnerów/Sponsorów  
rozgrywek o Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka 
koszulek meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z 
wzorem przedstawionym w załączniku nr5). 



b) Umieszczenie logotypu Partnera/Sponsora rozgrywek na koszulkach zawodników, w 
przedniej, górnej części koszulek, na powierzchni max. 40 cm2 (np. pole 40 mm x 80 mm) 
(zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 5). 

c) obowiązek zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu, na 
organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej. 

d) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek na strojach meczowych. 
e) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest 

wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane 
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych 
wg. wzoru wskazanego przez PZPN. 

 
2. Koło środkowe Pucharu Polski może zawierać logotyp Pucharu Polski lub logotyp 

Partnera/Sponsora rozgrywek o Puchar Polski lub logotyp kompozytowy Pucharu Polski i 
Partnera/Sponsora Pucharu Polski. 

 
3. Naszywki z logotypami, flagi Pucharu Polski, pliki graficzne z logotypem Pucharu Polski oraz 

wzory plakatów i banerów internetowych zostaną dostarczone klubom na podstawie 
zamówienia wysłanego do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres 
marketing@pzpn.pl do 15 lipca 2018 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 3. 
Tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska na mecze 
transmitowane przez nadawcę posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski 
dostarczy klubom PZPN lub podmiot przez niego wskazany. Na pozostałe mecze kluby powinny 
wykonać ścianki na własny koszt według wzoru otrzymanego od PZPN. 

 
4. Tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płytach boisk zostaną dostarczone na stadion, 

na którym będzie odbywał się mecz, transmitowany przez nadawcę posiadającego prawa 
telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski, najpóźniej w dniu meczu. 

 
 

 
 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr  III/48 z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na 
sezon 2018/2019 

 



 



Załącznik nr 3 do Uchwały nr  III/48 z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na 
sezon 2019/2019 

 
Formularz zamówienia dla klubów uczestniczących  
w 1/32 Finału Pucharu Polski w sezonie 2018/2019 

 
Wypełniony formularz zamówienia powinien zostać przesłany faksem do Polskiego Związku Piłki 
Nożnej (+48 22 55 12 240), bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl najpóźniej 
do 15 lipca 2018 roku. 
 

Klub  

Ulica, nr  

Kod pocztowy, miasto  

Adres e-mail  

Osoba odpowiedzialna  
(imię, nazwisko, telefon, e-
mail) 

 

 

 
Podstawowy zestaw materiałów reklamowych (naszywki-150 sztuk) 

 Flaga masztowa z logotypem Pucharu Polski 

 

Płyta CD z zestawem plików graficznych (logotyp, naszywki, tablica środkowa, wzór plakatu  

i baneru internetowego, wzór ścianki konferencyjnej, księga znaku) 

 

Dodatkowe naszywki na strój meczowy na koszt klubu, cena za sztukę 3,50 PLN netto,  

liczba zamawianych sztuk ………. 

Płatność za naszywki na podstawie faktury VAT wystawionej przez Polski Związek Piłki Nożnej. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Komunikacji i Marketingu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej (tel. +48 22 55 12 336) lub pod adresem e-mail marketing@pzpn.pl 
 
 
……………………………………… 
Data i podpis składającego zamówienie 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/48 z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na 
sezon 2018/2019 
 

 



 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 



 
 
 
 

 



Załącznik nr 5 do Uchwały nr III/48 z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na 
sezon 2018/2019 
 

 
 

Od 1/32 finału Pucharu Polski klub są zobowiązane do umieszczania Partnera/Sponsora 
rozgrywek na koszulkach zawodników, w przedniej, górnej części koszulek, na powierzchni max. 

40 cm2 (np. pole 40 mm x 80 mm) 
 
 

 
 
 



Załącznik nr 6 do Uchwały nr III/48 z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na 
sezon 2018/2019 
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Uchwała nr III/49  z dnia 21 marca 2018  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłki Nożnej Plażowej na sezon 2018  

 

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

I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłki Nożnej Plażowej na sezon 2018 w następującym 

brzmieniu:    

 
REGULAMIN ROZGRYWEK 

PIŁKI  PLAŻOWEJ PZPN 
NA SEZON 2018 

 
 

1. CEL I ORGANIZATOR ROZGRYWEK 
 

Art. 1 
 

1.Celem rozgrywek piłki plażowej jest wyłonienie Mistrzów Polski Seniorów, zdobywcy Pucharu 

Polski Seniorów, zdobywcy Superpucharu Polski Seniorów, zdobywcy Młodzieżowego Pucharu 

Polski, wyłonienie Młodzieżowego Mistrza Polski oraz Mistrza Polski Kobiet. 

 
2.Jedynym organizatorem rozgrywek piłki plażowej rangi mistrzowskiej w Polsce jest Polski 

Związek Piłki Nożnej i powołana przez Zarząd Związku Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

 
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
Art. 2 

 
1.Wszystkie rozgrywki w sezonie prowadzone są systemem jednorundowym. 

2.Rozgrywki prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek oraz w 

oparciu o obowiązujące przepisy gry w piłkę plażową, autoryzowane przez Komisję ds. Piłki 

Plażowej FIFA. 

3.W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach FIFA oraz UEFA i 

nieokreślonych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy FIFA oraz 

UEFA. 

4.Rozgrywki w sezonie 2018 prowadzone są w kategoriach: seniorów, młodzieżowców i kobiet: 

a) rozgrywki seniorów: 

• rozgrywki o Mistrzostwo Polski – Ekstraklasa Piłki Plażowej, I Liga Piłki  

Plażowej, 

• rozgrywki o Puchar Polski – formułę na dany sezon ustala Komisja ds. Futsalu i 

Piłki Plażowej PZPN, 

• mecz o Superpuchar Polski (PZPN zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji w 



sprawie organizacji Superpucharu Polski), 

b) rozgrywki młodzieżowe: 

• jeden turniej o Mistrzostwo Polski oraz dodatkowo turnieje eliminacyjne w 

przypadku zgłoszenia się większej liczby drużyn, 

• Młodzieżowy Puchar Polski – formułę na dany sezon ustala Komisja ds. Futsalu 

i Piłki Plażowej PZPN, 

c) rozgrywki kobiet – jeden turniej o Mistrzostwo Polski oraz dodatkowo turnieje eliminacyjne 
w przypadku zgłoszenia się większej liczby drużyn. 

 
5.W sezonie 2018 rozgrywki Ekstraklasy będą składały się z dwóch turniejów eliminacyjnych, w 

których rozegrane zostanie 9 kolejek, systemem każdy z każdym, oraz rozgrywek finałowych. Do 

rozgrywek finałowych awansuje osiem najlepszych zespołów wyłonionych w turniejach 

eliminacyjnych. 

a) Drużyny, które po turniejach eliminacyjnych zajęły miejsca 1-2 rozpoczną rozgrywki finałowe 

z 2 pkt. 

b) Drużyny, które po turniejach eliminacyjnych zajęły miejsca 3-6 rozpoczną rozgrywki finałowe 

z 1 pkt. 

c) Rozgrywki finałowe zostaną rozegrane w dwóch grupach: w pierwszej znajdą się drużyny z 

miejsc 1., 4., 5., 8., w drugiej drużyny z miejsc 2., 3., 6., 7. 

6.Rozgrywki I Ligi są prowadzone systemem turniejowym, a liczba turniejów jest uzależniona od 

liczby zgłoszonych zespołów. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn do rozgrywek, Komisja 

ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN podejmie decyzję o ilości rozgrywanych turniejów. Mecze w 

ramach rozgrywek I Ligi odbywały się będą w systemie każdy z każdym. 

7.Awans do rozgrywek Ekstraklasy Piłki Plażowej uzyskają drużyny które zajmą miejsca 1-2 w 

tabeli końcowej I ligi Piłki Plażowej, z zastrzeżeniem iż nie będą to drugie drużyny zespołów 

występujących w Ekstraklasie Piłki Plażowej w danym sezonie. Z rozgrywek Ekstraklasy Piłki 

Plażowej spadają dwie drużyny, które na koniec sezonu zasadniczego zajmą w tabeli ligowej 

miejsca 9-10. 

8.Turniej Pucharu Polski 2018 ma formułę otwartą. W zależności od liczby zgłoszonych drużyn 

Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej ustali formułę rozgrywek. 

9.Rozgrywki młodzieżowe 2018 – w zależności od liczby zgłoszonych drużyn Komisja ds. Futsalu 

i Piłki Plażowej ustali formułę rozgrywek. 

10.Turniej finałowy Mistrzostw Polski w Piłce Plażowej Kobiet 2018 ma formułę otwartą. W 

zależności od liczby zgłoszonych drużyn Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej ustali formułę 

rozgrywek. 

11.W sytuacji, gdy klub zgłoszony w sezonie 2018 do rozgrywek Ekstraklasy nie weźmie udziału  

w Młodzieżowym Pucharze Polski, będzie automatycznie relegowany do I ligi. 

 
 
 



 
 

Art. 3 
 

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

Plażowej PZPN. 

2.Rozgrywki w piłce plażowej w sezonie 2018 prowadzone są w terminach, miejscach i na 

zasadach ustalonych oraz zatwierdzonych przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

3.Harmonogramy rozgrywek poszczególnych turniejów zostaną ustalone przez Komisję ds. Futsalu 
i  Piłki Plażowej PZPN, w zależności od liczby zgłoszonych zespołów. 

 
 

Art. 4 
 
1.Kluby uczestniczące w rozgrywkach Piłki Plażowej zobowiązane są do wyznaczenia jednego 

przedstawiciela do kontaktu z organizatorem rozgrywek, czyli Departamentem Rozgrywek 

Krajowych PZPN oraz Komisją ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Korespondencja z Komisją ds. 

Futsalu i Piłki Plażowej PZPN prowadzona jest za pośrednictwem wyznaczonej osoby. 

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

3.Koszty delegowania sędziów i obserwatorów oraz zryczałtowane koszty podróży sędziów i 

obserwatorów regulowane są przez PZPN wg stawek obowiązujących dla sędziów Piłki Plażowej 

ustalonych odrębną uchwałą Zarządu PZPN. 

 

3. WYMOGI I WARUNKI UCZESTNICTWA DRUŻYN W ROZGRYWKACH 
 

Art. 5 
 
1.W rozgrywkach Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej w 2018 roku weźmie udział 10 drużyn, które 

uzyskały prawo gry w Ekstraklasie w wyniku rozgrywek Ekstraklasy i I Ligi sezonu poprzedniego, 

dopełniły obowiązków zgłoszeniowych oraz uiściły opłatę wpisową. Drużyny Ekstraklasy Piłki  

Plażowej, uczestniczące w rozgrywkach sezonu 2018 muszą spełniać wymóg rejestracji 

stowarzyszeń lub klubów sportowych oraz być zarejestrowane we właściwym terytorialnie 

Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej lub złożył dokumenty wymagane Uchwałą o członkostwie w 

macierzystym ZPN 

 
2.Do rozgrywek Ekstraklasy Piłki Plażowej, I Ligi Piłki Plażowej, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, 

Młodzieżowego Pucharu Polski, Mistrzostw Polski Kobiet zostaną dopuszczone kluby, które złożą 

wypełnioną ankietę zgłoszeniową (dostępną na stronie www.pzpn.pl) wraz z listą zawodników 

(maksymalnie 24 graczy) i osób funkcyjnych oraz dowód uregulowania opłaty wpisowej w 

nieprzekraczalnym terminie podanym przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, a także 

będą zarejestrowane we właściwym terytorialnie wojewódzkim związku piłki nożnej lub złożył 

dokumenty wymagane Uchwałą o członkostwie w macierzystym ZPN . 

W sezonie 2018 obowiązują następujące opłaty: 

• Ekstraklasa – 1000,00 PLNI liga – 500,00 PLN 



• Puchar Polski – 300,00 PL 

• Mistrzostwa Młodzieżowe (do 21 lat) – 500,00 PLN 

• Młodzieżowy Puchar Polski (do 21 lat) – 500.00 PLN 

• Mistrzostwa Kobiet – 500,00 PLN 

 
 
3.Termin nadsyłania zgłoszeń drużyn na sezon 2018 upływa : 

  

• dla zespołów Ekstraklasy z dniem 15 maja 2018 r. 

 

• dla zespołów uczestniczących w Pucharze Polski z dniem 15 maja 2018 r. 

 

• dla pozostałych zespołów z dniem 15 maja 2018 r. 

 

• Listy zawodników zgłaszanych do sezonu powinny być złożone do 31 maja 2018 r. 

 
Art. 6 

 
1.  W sezonie 2018 drużyna może liczyć od 12 do 24 zawodników oraz sztab szkoleniowy 

(manager, trener, kierownik, fizjoterapeuta z własnym wyposażeniem medycznym), zgodnie z 

wypełnioną i dostarczoną dokumentacją zgłoszeniową. 

2.   W trakcie sezonu do listy zawodników zgłoszonych klub może dodatkowo zgłosić 3 

zawodników, do maksymalnej liczby 24 graczy. 

3.  W składzie zgłoszonej drużyny (w dwudziestce czwórce) może znajdować się dowolna liczba 

zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, jednakże w protokole 

meczowym może być zgłoszony jeden zawodnik cudzoziemiec spoza obszaru Unii 

Europejskiej. 

4.  W trakcie meczu w drużynie musi występować jednocześnie na boisku co najmniej trzech 

zawodników posiadających obywatelstwo polskie. W przypadku kontuzji zawodnika 

posiadającego obywatelstwo polskie i braku możliwości zastąpienia go innym zawodnikiem 

posiadającym obywatelstwo polskie, drużyna kontynuuje grę w zmniejszonym składzie. W 

przypadku wykluczenia (czerwonej kartki) dla zawodnika posiadającego obywatelstwo polskie 

zespół występuje w zmniejszonym składzie bez konieczności uzupełniania do wymaganego 

limitu określonego powyżej (nie ma obowiązku zastępowania zawodnika cudzoziemca 

zawodnikiem posiadającym obywatelstwo polskie). Każda wymiana zawodnika posiadającego 

obywatelstwo polskie na zawodnika cudzoziemca i gra w pełnym 5-osobowym składzie bez 

wymaganej liczby zawodników posiadających obywatelstwo polskie potraktowana zostanie jak 

wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika. 

5.  W turniejach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek. 



6.  Do poszczególnych meczów w ramach turniejów może być zgłoszonych minimum 8, a 

maksymalnie 12 zawodników danej drużyny spośród maksymalnie 24 zgłoszonych do danego 

turnieju. 

7.  Listy zawodników (minimum 8, a maksymalnie 24) na poszczególne turnieje muszą być 

złożone w terminie ustalonym przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Pod rygorem 

niedopuszczenia do turnieju zawodnicy muszą posiadać ważne dokumenty tożsamości ze 

zdjęciem, aktualne badania lekarskie oraz polisy ubezpieczeniowe w zakresie NNW. 

Weryfikacja ww. dokumentów odbywa się przed rozegraniem pierwszego spotkania danej 

drużyny w turnieju. 

8.  W trakcie sezonu 2018 zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę w ramach 

oficjalnych rozgrywek mistrzowskich i pucharowych prowadzonych przez PZPN. Udział 

zawodnika w meczu innej drużyny będzie traktowany jak udział w zawodach zawodnika 

nieuprawnionego do gry. W takim wypadku zawody zostaną zweryfikowane jako przegrane 

0:5 na niekorzyść tej drużyny, a sam zawodnik ukarany dyskwalifikacją w sezonie 2018. 

Wyjątkiem od tej zasady są zawodnicy z drużyn występujących wyłącznie w rozgrywkach 

Pucharu Polski, które mogą posiadać w składzie maksymalnie dwóch zawodników 

reprezentujących inne drużyny w rozgrywkach mistrzowskich. 

9.  Do jednego meczu drużyna przystępuje w składzie maksymalnie 12-osobowym. 

10.  Zawody nie mogą być rozpoczęte przy mniejszej niż 4 liczbie zawodników danej drużyny 

(jeden bramkarz oraz 3 zawodników z pola). 

11.  Weryfikację uprawnień i liczby zawodników zgłoszonych do meczu przeprowadza biuro 

organizatora turnieju oraz sędziowie prowadzący dane spotkanie. 

12.   Do protokołu meczowego może być wpisanych maksymalnie 12 zawodników oraz 3 osoby 

funkcyjne. 

13. W najwyższej klasie rozgrywkowej nie mogą występować dwie lub więcej drużyn tego samego 

klubu. 

14.  Zawodnik, który był dwukrotnie wpisany do protokołu meczowego pierwszego zespołu nie 

może rozgrywać meczu w drugim zespole tego samego klubu. Zawodnik z drugiego zespołu 

nie może występować w pierwszym zespole w danym sezonie. 

15.   Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Zaleca się klubom I Ligi zgłoszenie drużyny 

młodzieżowej. Od sezonu 2019 posiadanie drużyny młodzieżowej będzie obligatoryjne 

Art. 7 
  

1. Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Techniczną jako przegrane 0:5 na niekorzyść 
drużyny: w składzie której występował co najmniej jeden zawodnik, u którego stwierdzono 
pozytywny wynik badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniom; która nie stawi 
się na zawodach lub w jej barwach wystąpił nieuprawniony zawodnik oraz w przypadku innych 
naruszeń przepisów związkowych. 

  
2. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym 

walkowerem. 
 
3. W przypadku uzyskania przez przeciwnika korzystniejszego wyniku aniżeli walkower – 

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



 
 

Art. 8 
 
1.   Drużyny uczestniczące w rozgrywkach piłki plażowej zobowiązane są: 
 
 a) przestrzegać przepisów gry w piłkę plażową oraz innych regulaminów Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, w tym Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 

 b)  przestrzegać zasad Fair Play, 

 c)  wystawiać w zawodach najsilniejszy skład, 

 d) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 
organizowanych przez PZPN, w tym Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

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

 a) 3 punkty z zwycięstwo, 
 b) 2 punkty za zwycięstwo po dogrywce, 
 c) 1 punkt za zwycięstwo po rzutach karnych, 
 d) 0 punktów za spotkanie przegrane. 
 
 

4. DYSCYPLINA, UPRAWNIENIA 
 

Art. 9 
 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 
regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 
organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców wówczas spotkanie to zostanie 
dokończone (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrane od początku (gdy nie zostało 
rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie nieprzekraczającym 24 godzin. 

  
2.  Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest Komisja 

Techniczna danego turnieju. 
  
3. W przypadku podjęcia przez Komisję Techniczną decyzji o rozegraniu w nowym terminie 

meczów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn 
określonych w ust. 1 powyżej, dla meczów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się 
wszystkie zasady określone przepisami PZPN oraz Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

 
4.  W przypadku podjęcia przez Komisję Techniczną decyzji o dokończeniu meczów przerwanych 

przed upływem regulaminowego czasu gry, mecze dokańczane w nowym terminie są 
rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad: 

 
  1) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie meczu, z zaliczeniem 

 wyniku uzyskanego do momentu przerwania meczu, 
 

 2) zespoły przystępują do dokańczania meczów w składach liczbowych z uwzględnieniem 
wykluczeń dokonanych w meczach przerwanych, 

 
 3) w meczach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w 

danej drużynie, zgłoszeni w terminie rozpoczęcia meczów, poza zawodnikami: 
 
a)którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych meczów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki, 

 



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

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

  
 4) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania meczów, otrzymał liczbę 

kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji, lub na którego nałożono 
obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w 
dokończonych meczach. 

 
Art. 10 

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

 
a) przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

 b)przy czwartym i każdym kolejnym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu. 

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

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

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

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

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

 
3.W przypadku ukarania czerwonymi kartkami równolegle dwóch zawodników tej samej drużyny 
przebieg kary odbywa się jak w ust. 2, art. 10. Jeśli ukaranych równolegle zawodników tej samej 
drużyny będzie trzech, sędzia przerywa zawody i przyznaje walkower drużynie w której w danej 
chwili na boisku jest większy i prawidłowy skład osobowy. Dopuszczalne jest, aby drużyna ukarana 
karą 2 minut grała w minimalnym składzie osobowym 1 bramkarz +2 zawodników z pola . 

 
4.Minimalna liczba zawodników drużyny dopuszczonej do dalszego udziału w turnieju to 5 osób 



(czterech zawodników z pola oraz jeden bramkarz). Jeśli liczba ta jest mniejsza, zespół zostaje 
automatycznie wykluczony z turnieju. Dotyczy to przypadków kar, kontuzji i innych przypadków 
losowych. 

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

Art. 11 
 

1.  Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień 
na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek sezonu 2018 w piłce 
plażowej, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak 
najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata 
Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, podjęcie przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN decyzji o pozbawieniu drużyny zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu 
mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego. 

 
2.  Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne 

w przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu. 
  
3.  Odwołania od decyzji dyscyplinarnych ds. Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN rozpoznaje 

Komisja Dyscyplinarna PZPN na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym 
PZPN. 

 
Art. 12 

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

weryfikacji wyniku jako walkower 0:5 na niekorzyść tej drużyny, zostanie ukarany karą 
finansową w wysokości 1000,00 PLN (tysiąc złotych). 

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

zrezygnuje z dalszego uczestnictwa zostanie automatycznie wyeliminowana z rozgrywek 
przesunięta i ukarana karą finansową w wysokości 1000,00 PLN (tysiąc złotych). 

 
 

Art. 13 
  

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

 
2.  Każda drużyna jest w pełni odpowiedzialna za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz 

za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. 
 
3.  Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 
 
4. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie lub kartę zdrowia sportowca. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. ORGANIZACJA ZAWODÓW 
 

Art. 14 
  

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

  
2.  Drużyny są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków 

oraz kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia. 
 
3.  Organizator zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po 

meczu. Organizator może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na obiekcie, a 
także może być ukarany dyscyplinarnie. 

 
4. Każda drużyna zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi 

zagrożeniami. Polisa ubezpieczeniowa musi pokrywać wszelkie zagrożenia związane z jego 
uczestnictwem w rozgrywkach. 

 
5. Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji turniejów na danym szczeblu są dostępne w 

formie osobnego dokumentu. 
 
6. Za zdobycie Mistrzostwa Polski w piłce plażowej przewiduje się nagrodę w wysokości 10000 

PLN netto, za zdobycie Wicemistrzostwa Polski  5000 PLN netto, za zdobycie 3. miejsca 
Mistrzostw Polski przewidziane jest 2500 PLN netto. Za zdobycie Pucharu Polski w piłce 
plażowej przewiduje się nagrodę w wysokości 5000 PLN netto. Za tytuł Mistrzostw Polski w 
piłce plażowej kobiet obowiązuje nagroda 2500 PLN netto, za Wicemistrzostwo Polski 1500 
netto, za 3. miejsce w Mistrzostwach Polski piłki plażowej kobiet 1000 PLN netto. 

 
 

Art. 15 
  

1.  Organizator zawodów, oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na boisku, zobowiązany 
jest do: 

 
 a) zawarcia polisy ubezpieczeniowej na zagrożenia związane z organizowaniem meczu. 

Polisa ta musi zawierać odpowiedzialność cywilną organizatora, zapewniającą 
poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, przedmiotów, a także 
straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności, za które odpowiada organizator, 

 
 b)  zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również możliwości łatwego jej 

opuszczenia, 
 
 c)  zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące, ewentualnie stojące), 
 
 d) powołania kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby 

porządkowych/stewardów, przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez 
masowych, zapewnienie wolontariuszy do podawania piłek, 

  
 e) zadbania o pełną, fachową informację, 
  
 f) zapewnienia fachowego prowadzenia zawodów przez spikera zaakceptowanego przez 

Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 
  
 g) spełnienia podstawowych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim 

(urządzenia sanitarne, szatnie, bufety, itp.), 



 
 h) zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej oraz stworzenia warunków do badań 

antydopingowych u zawodników, 
 
 i) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników 

rezerwowych, 
 
 j) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej 

stacji posiadającej prawa telewizyjne, 
 
 k) wydania akredytacji prasowych po uprzednim wystąpieniu w formie pisemnej przez 

zainteresowane osoby lub podmioty do organizatora imprezy. Organizator imprezy ma przy 
tym prawo odmowy wydania takiej akredytacji osobom lub podmiotom, co do których będzie 
miał uzasadnione zastrzeżenia. Ilość wydawanych akredytacji powinna być  ograniczona, 

 
 l) w przypadku przeprowadzania transmisji audiowizualnej z turnieju, zapewnienia 

wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im 
korzystania ze środków łączności (internet). 

  
2.  Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 

Piłkarskich PZPN, zobowiązuje się drużyny do: 
 
 a) przestrzegania zakazu wywieszania wokół boiska flag i haseł o treści obelżywej, wulgarnej, 

prowokacyjnej, rasistowskiej oraz odwołującej się do ideologii faszystowskiej, nazistowskiej 
lub komunistycznej oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni. W razie 
nieprzestrzegania powyższego, przedstawiciele Komisji Technicznej (obserwator i delegat), w 
porozumieniu z sędzią zawodów, mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz, 

 
 b) stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 

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

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Art. 16 
 

1.  Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się w formie pisemnej do Komisji Technicznej przy 
równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w czasie do 6 godzin po zakończeniu 
zawodów. 

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

 
3.  Wprowadza się opłatę protestową w wysokości 500 PLN, płatną na konto podane w ankiecie 

zgłoszeniowej do sezonu i weryfikowaną na podstawie potwierdzenia wpłaty. 
 
4. Odwołania od decyzji regulaminowych Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN rozpoznaje 

Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN na zasadach określonych w 
Przepisach w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

 
 

Art. 17 
 

1.  Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie lub kierownicy ekip obu drużyn zobowiązani są do 
wręczenia sędziemu zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień 
Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, czytelnego wykazu zawodników swoich drużyn, z 
wyszczególnieniem ich imion, nazwisk, numerów PESEL oraz numerów na koszulkach. 

 



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

 
3. Podczas meczu, na ławkach dla zawodników rezerwowych może zasiadać wyłącznie 3 

oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym opiekun medyczny drużyny oraz 7 zawodników 
rezerwowych. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do protokołu meczowego. 

 
4. Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i przekazuje je obecnemu na turnieju delegatowi 

Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 
 
 

Art. 18 
  

1.  Zawodnicy występujący w rozgrywkach organizowanych przez Komisję ds. Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN, w miarę możliwości powinni mieć przydzielone stałe numery, obowiązujące 
przez cały sezon 2018. 

 Do formularza zgłoszeniowego drużyna jest zobowiązana wpisać kolory 3 kompletów strojów 
(w tym jednego ciemnego i jednego jasnego), z których będzie korzystać w sezonie 2018. 

  
2.  Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco: 
  
 a) każda drużyna na 3 dni przed turniejem musi przedstawić kolorystykę strojów Komisji ds. 

Futsalu i Piłki Plażowej PZPN (jeden zestaw jasny, jeden zestaw ciemny). Stroje muszą być 
jednolite dla całej drużyny oprócz bramkarzy, tzn. koszulki poszczególnych zawodników 
muszą być jednego koloru i spodenki poszczególnych zawodników także muszą być jednego 
koloru. Kolor koszulki bramkarza musi kontrastować z koszulkami zawodników z pola. Przed 
każdym meczem Komisja Techniczna zweryfikuje kolory strojów przeciwnych drużyn. Drużyna 
określona jako „gospodarz meczu” ma prawo wyboru koloru stroju. Drużyna określona przez 
organizatora jako „gość” musi dostosować swoją kolorystykę stroju do wyboru „gospodarza”, 

 
  b) zawodnicy grają boso lub w miękkich ściągaczach, 
 

 c) zakazane jest posiadanie podczas trwania meczu wszelkiego rodzaju łańcuszków, 
wisiorków, opasek, obrączek, pierścionków, kolczyków itp., 

 
 d) strój musi być schludny i odpowiedni do rangi zawodów, 
 
 e) wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w strojach zawodników weryfikują sędziowie 

prowadzący zawody. 
 
3.  Zawodnicy muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim. 
 
4. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie. 

 
 

Art. 19 
 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
            
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                  
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 



 
 
 

50 
Uchwała nr III/50  z dnia 21 marca 2018 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmiany Statutu Fundacji Piłkarstwa Polskiego 

 
I. Polski Związek Piłki Nożnej, jako fundator Fundacji Piłkarstwa Polskiego z siedzibą  
w Warszawie, posiadającej nr KRS: 0000383389 (dalej: „Fundacja”), na podstawie § 31 Statutu 
Fundacji postanawia dokonać następujących zmian Statutu Fundacji: 
 
 
1. uchyla się w całości dotychczasową treść § 5 Statutu Fundacji i nadaje mu następujące, nowe 

brzmienie: 

 
„§ 5 

 
Celem Fundacji jest promocja i rozwój piłki nożnej w Polsce oraz wspieranie działań Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, wojewódzkich związków piłki nożnej, klubów piłkarskich, zawodników i 
trenerów piłkarskich oraz innych podmiotów lub osób realizujących inicjatywy związane z piłką 
nożną, a także udzielanie im wszelkiego wsparcia i pomocy (np. organizacyjnego lub 
materialnego), a w szczególności, ale nie wyłącznie: 

 
1. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej w zakresie kultury 
fizycznej. 
 
2. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu piłki nożnej w Polsce, 
zarówno na poziomie amatorskim, jak i profesjonalnym, poprzez wspieranie 
funkcjonowania: 

 
a) poszczególnych reprezentacji narodowych Polski w piłce nożnej mężczyzn i 
kobiet, w tym również reprezentacji młodzieżowych; 
b) Polskiego Związku Piłki Nożnej; 
c) poszczególnych wojewódzkich związków piłki nożnej; 
d) klubów piłkarskich, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich; 
e) zawodników i trenerów piłkarskich, zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich; 
f) innych podmiotów lub osób realizujących inicjatywy związane z piłką nożną. 

 
3. Angażowanie się w działalność szkoleniową i rozwojową w dziedzinie piłki nożnej, jak 
również dotyczącą osób zatrudnionych w podmiotach działających na rzecz piłki nożnej 
lub z nimi współpracujących. 

 
4. Przeciwdziałanie wszelkim negatywnym zjawiskom w piłce nożnej. 

 
5. Wspieranie i pomoc dla osób szczególnie uzdolnionych sportowo, które z uwagi na swą 
sytuację materialną lub życiową, mają ograniczone możliwości rozwijania i doskonalenia 
swoich umiejętności sportowych. 
 
6. Wspieranie i pomoc dla osób szczególnie zasłużonych dla polskiej piłki nożnej, w tym 
w szczególności zawodników, trenerów lub sędziów piłkarskich, które znalazły się w 
trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. 
 
7. Upamiętnianie osób szczególnie zasłużonych dla polskiej piłki nożnej, w tym w 
szczególności zawodników, trenerów lub sędziów piłkarskich. 
 



8. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności 
statutowej Fundacji.”. 

 
2. uchyla się w całości dotychczasową treść § 6 Statutu Fundacji i nadaje mu następujące, nowe 

brzmienie: 

 
„§ 6 

 
Cel Fundacji, o którym mowa w § 5 realizowany jest w szczególności, ale nie wyłącznie, przez: 

 
1. Organizowanie, współorganizowanie, bądź wspieranie, organizacyjne lub materialne 
(np. poprzez współfinansowanie lub finansowanie), działań na rzecz rozwoju i promocji 
piłki nożnej, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, zawodów, imprez sportowych i 
rekreacyjnych, innych imprez lub wydarzeń (np. festiwali, konferencji, przeglądów, 
spotkań, szkoleń), kampanii promocyjnych, inicjatyw charytatywnych, a także budowy, 
remontów lub rozwoju infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej (np. boisk, placów zabaw).  
 
2. Wspieranie, organizacyjne lub materialne (np. poprzez współfinansowanie lub 
finansowanie), podmiotów trzecich, w tym PZPN, wojewódzkich związków piłki nożnej, 
klubów piłkarskich oraz zawodników i trenerów piłkarskich, podejmujących inicjatywy 
mające na celu rozwój lub promocję piłki nożnej, bądź upamiętnienie lub uhonorowanie 
osób szczególnie zasłużonych dla piłki nożnej, w tym w szczególności zawodników, 
trenerów lub sędziów piłkarskich. 
 
3. Organizowanie, współorganizowanie, bądź wspieranie, organizacyjne lub materialne 
(np. poprzez współfinansowanie lub finansowanie), zarówno szkoleń w dziedzinie piłki 
nożnej (np. dla menedżerów piłkarskich, trenerów piłki nożnej lub sędziów piłkarskich), 
jak też szkoleń dla osób zatrudnionych w podmiotach działających na rzecz piłki nożnej 
lub z nimi współpracujących. 
 
4. Podejmowanie lub wspieranie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie wszelkim 
ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem piłki nożnej, w tym  również promowanie 
zasad fair-play. 
 
5. Organizowanie lub udzielanie wsparcia i pomocy, w szczególności materialnego (np. 
poprzez współfinansowanie lub finansowanie) lub osobistego, osobom zasłużonym dla 
polskiej piłki nożnej, w tym w szczególności zawodnikom, trenerom lub sędziom 
piłkarskim, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, jak również 
osobom szczególnie uzdolnionym sportowo, które ze względu na swoją sytuację 
materialną lub życiową, mają ograniczone możliwości rozwijania i doskonalenia swoich 
umiejętności sportowych. 
 
6. Współpracę i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z podmiotami trzecimi 
działającymi na rzecz piłki nożnej, zarówno w kraju, jak i za granicą. 
 
7. Utrzymywanie kontaktów z mediami, w celu prowadzenia polityki informacyjnej i 
popularyzującej działalność Fundacji. 
 
8. Podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na 
realizację celów i zadań statutowych Fundacji, w tym prowadzenie działalności 
gospodarczej oraz organizowanie aukcji, loterii lub zbiórek publicznych. 
 
9. Podejmowanie działań mających na celu uhonorowanie osób wspierających finansowo, 
rzeczowo lub organizacyjnie działalność Fundacji.”. 
 

 II.Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Fundacji, zawierający zmiany, o których mowa w ust. I.  
 



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

 

51 
Uchwała  nr III/51  z dnia  21 marca 2018  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  uchylenia Uchwał Zarządu PZPN nr IX/247 i IX/248 z dnia 14 sierpnia 2013 roku  

 
 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Niniejszym uchyla się Uchwały Zarządu PZPN z dnia 14 sierpnia 2013 roku: 
 

1. nr IX/247 w sprawie ustanowienia pełnomocnika PZPN do dokonania zmian Statutu 
Fundacji Piłkarstwa Polskiego, 

2. nr IX/248 w sprawie ustanowienia pełnomocnika PZPN do dokonania czynności  w zakresie 
procesu likwidacji Fundacji Piłkarstwa Polskiego. 

 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 
 

52 
Uchwała nr III/52 z dnia 21 marca  2018   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 Wielkopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Turnieju UEFA Women’s U-
19  z udziałem Reprezentacji Polski Kobiet U-19, zaplanowanego na od 4-12 czerwca  2018 roku. 
 
II. Powierza się Opolskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację  trójmeczu z udziałem 
Reprezentacji Polski  U-19 (Szkocja, Bośnia i Hercegowina), zaplanowanego na od 6-9  września 
2018 roku. 
 
III. Powierza się Świętokrzyskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację  Turnieju o Puchar Syrenki 
z udziałem Reprezentacji Polski  U-17 ( Anglia, Belgia, Estonia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, 
Węgry), zaplanowanego na od 6-12 września 2018 roku. 
 
 
IV. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
  
V. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji dot. 
lokalizacji ww. meczów reprezentacji narodowych w przypadku niespełnienia przez organizatora 
warunków przeprowadzenia imprezy.  
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                       Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

 
 



53 
Uchwała nr III/53  z dnia 21 marca  2018 roku                                                                           

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie   
wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PKOL 

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

I. Przyjmuje się, iż delegatami Polskiego Związku Piłki Nożnej na Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawcze  PKOL w dniu 21 kwietnia 2018 roku będą:  

1.Zbigniew Boniek 

2.Zdzisław Łazarczyk 

3.Anna Grzegółka 

 
 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

54 
Uchwała nr III/54 z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie wysokości ekwiwalentu dla delegatów PZPN na turnieje finałowe rozgrywek 

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

§ 1 
 

Delegatom PZPN na turnieje finałowe rozgrywek młodzieżowych:  
1. o Puchar Prezesa PZPN  
2. o Puchar im. Kazimierza Górskiego; 
3. o Puchar im. Kazimierza Deyny; 
4. Mistrzostw Polski Futsalu Dziewcząt i Chłopców. 

 
przysługiwać będzie ekwiwalent w wysokości 180 PLN / dzień. 
 

§ 2 
 
1. Turnieje, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3,będą obsługiwane przez delegatów PZPN przez okres 
nie dłuższy niż 7 dni. 
2. Turnieje, o których mowa w § 1 pkt 1 i 4, będą obsługiwane przez delegatów PZPN przez okres 
nie dłuższy niż 2 dni. 
 

§ 3 
 
1. Obsady delegatów na turnieje, o których mowa w § 1 pkt 1-3, dokonuje Komisja ds. Piłkarstwa 
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 
2. Obsady delegatów na turnieje, o których mowa w § 1 pkt 4, dokonuje Komisja ds. Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN. 
3. W uzasadnionych przypadkach Komisja ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN i 
Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN mogą dokonać obsady delegatów na inne turnieje niż 
te, o których mowa w § 1, z zachowaniem prawa do przysługującego ekwiwalentu. 
 



 
II. Traci moc Uchwała nr IX/97  z dnia 27 października 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie wysokości ekwiwalentu dla delegatów PZPN na turnieje finałowe rozgrywek 
młodzieżowych. 
 
 
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

55 
Uchwała nr III/55 z dnia 21 marca  2018   roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyznania Łódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej organizacji Finału Pucharu Polski 

Kobiet w dniu 31 maja 2018 roku 
 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 
 
 
I. Zarząd PZPN przyznaje Łódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Finału Pucharu Polski 
Kobiet  w dniu 31 maja 2018 roku, na obiekcie w Łodzi, przy Al. Unii 2.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                       Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

 
56 

Uchwała  nr III/56 z dnia 21 marca  2018   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 19 kwietnia  2018  
roku.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 
 

57 
Uchwała nr III/57 z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zasad przygotowywania, podpisywania i przechowywania umów zawartych przez 
Polski Związek Piłki Nożnej 

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

1. Niniejsza uchwała określa zasady przygotowywania, podpisywania i przechowywania umów 

zawieranych przez Polski Związek Piłki Nożnej z osobami trzecimi (zwanymi dalej: 

„kontrahentami”). Proces uzgadniania treści umowy i załączników oraz finalna akceptacja 

jej treści przez osoby upoważnione, stosownie do ust. 4 niniejszej Uchwały, odbywa się - 

na zasadach określonych w niniejszej Uchwale - w formie pisemnej lub elektronicznej. 

Archiwizacja skanu podpisanej umowy następuje w elektronicznym systemie obiegu 

dokumentów (zwanym dalej „systemem Webcon”), zaś archiwizacja oryginału podpisanej 

umowy – w Departamencie Prawnym PZPN, co zostaje potwierdzone przez radcę 

prawnego PZPN w systemie Webcon. 



2. Negocjacje w sprawie podpisania umowy i jej warunków prowadzą przedstawiciele władz 

PZPN lub upoważnieni przez nich pracownicy, względnie współpracownicy, Biura Związku. 

Osoby te zobowiązane są gromadzić wszystkie materiały i dokumenty (oferty, listy 

intencyjne, projekty umów itp.) przekazywane między przyszłymi kontrahentami, w tym 

powstające w trakcie spotkań, rokowań i pertraktacji zmierzających do wypracowania i 

uzgodnienia warunków umowy. 

3. Pracownik, względnie współpracownik, Biura Związku prowadzący z upoważnienia 

kierownictwa PZPN przedmiotowe negocjacje dotyczące umowy, która ma być zawarta z 

kontrahentem (zwany dalej: „merytorykiem”) powinien informować o ich przebiegu osobę 

zlecającą ich przeprowadzenie oraz każdorazowo uzyskiwać jej zgodę na modyfikacje 

warunków przekazanych mu w momencie rozpoczęcia negocjacji (rozmów) z kontrahentem. 

W razie potrzeby może zasięgać stosownej opinii od pracowników właściwego 

Departamentu PZPN. 

4. Po ustaleniu ostatecznej treści umowy i wstępnym jej zatwierdzeniu przez osobę zlecającą 

prowadzenie negocjacji (rozmów) z kontrahentem, merytoryk powinien parafować projekt 

umowy i następnie przekazać go celem dokonania akceptacji lub naniesienia uwag - 

zgodnie z formularzem akceptacyjnym do umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 

Uchwały - kolejno do: Dyrektora Departamentu merytoryka, który po akceptacji parafuje 

projekt umowy,  a następnie do: Dyrektora Departamentu pokrywającego koszt umowy, 

radcy prawnego PZPN, Dyrektora Departamentu Finansowego, Sekretarza Generalnego 

lub jego Zastępcy, a po podpisaniu umowy przez wszystkie jej strony – do Departamentu 

Prawnego PZPN - celem zarchiwizowania podpisanej umowy. Proces akceptacji umowy i 

jej załączników rozpoczyna się wprowadzeniem jej do systemu Webcon, co skutkuje 

nadaniem umowie numeru przez system Webcon. Wersja elektroniczna podpisanej umowy 

(jej skan) zostaje wprowadzona przez merytoryka do systemu Webcon. Oryginał podpisanej 

umowy zostaje zarchiwizowany w Departamencie Prawnym PZPN, co zostaje potwierdzone 

przez radcę prawnego PZPN w systemie Webcon. 

5. Zaakceptowana, zgodnie z ust. 4, oraz parafowana, przynajmniej przez merytoryka i/lub 

Dyrektora Departamentu merytoryka oraz Sekretarza Generalnego lub jego Zastępcę, 

umowa, która podpisywana jest w pierwszej kolejności w PZPN, przekazywana jest 

upoważnionym do jej podpisania przedstawicielom władz Związku. Po złożeniu podpisu 

przez ww. osoby pracownik Biura Sekretarza Generalnego przekazuje oryginały umowy 

merytorykowi – celem ich wysłania do podpisania przez kontrahenta. 

6. W przypadku przygotowywania projektu umowy przez zewnętrzną kancelarię prawniczą 

powinien on zostać parafowany przez upoważnionego prawnika ww. kancelarii lub 

stosowna adnotacja powinna zostać zawarta we właściwym polu Załącznika nr 1 

(„akceptacja formalno-prawna radcy prawnego PZPN”). 

7. Podpisaną i zwróconą przez kontrahenta umowę Kancelaria Biura Związku przekazuje 

bezpośrednio do merytoryka, który po zarchiwizowaniu wersji elektronicznej umowy w 

systemie Webcon przekazuje jej oryginał do Departamentu Prawnego PZPN. W 

analogiczny sposób przekazywane są umowy podpisane ostatecznie przez wszystkie ich 

strony w trakcie odrębnych spotkań i nieprzekazywane drogą pocztową. Obowiązek 

przekazania takiej umowy do Departamentu Prawnego PZPN ciąży na osobie, która 

otrzymała jeden egzemplarz podpisanej umowy na ww. spotkaniach. 

  



8. W przypadku gdy dana umowa jest podpisywana w pierwszej kolejności przez kontrahenta 

wszystkie egzemplarze podpisanej przez kierownictwo PZPN umowy są zwracane do 

merytoryka, który przesyła następnie stosowną liczbę egzemplarzy pozostałym stronom 

umowy (kontrahentom), a następnie wykonuje czynności, o których mowa w ust. 7. 

9. Przy rejestracji danej umowy w systemie Webcon oraz w trakcie przygotowania jej do 

podpisu przez osoby upoważnione z PZPN merytoryk załącza do systemu Webcon również 

wszelką dokumentację powstałą na etapie przygotowania umowy oraz niezbędną do jej 

zawarcia (m.in. odpisy z KRS i innych rejestrów, pełnomocnictwo). 

10. Po otrzymaniu podpisanej przez wszystkie strony umowy przez Departament Prawny 

PZPN, radca prawny PZPN potwierdza ten fakt w systemie Webcon. 

11. Oryginały umów zawartych przez PZPN w trybie niniejszej uchwały wraz z załącznikami 

przechowywane są w Departamencie Prawnym PZPN i udostępniane przez radcę 

prawnego PZPN jedynie czasowo na wyraźne polecenie kierownictwa Związku. Każdy taki 

fakt musi być odnotowany w archiwum umów prowadzonym w systemie Webcon.  

12. Sekretarz Generalny PZPN zobowiązany jest do stworzenia właściwych warunków do 

gromadzenia i przechowywania umów i dokumentacji, o której mowa w ust. 9, w tym w 

szczególności elektronicznego rejestru umów (systemu Webcon). 

13. W terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do Departamentu 

Prawnego PZPN powinny być również przekazane wszystkie umowy zawarte dotychczas 

przez Związek, a znajdujące się w innych departamentach lub komórkach organizacyjnych 

Związku. 

14. Niniejsze zasady nie mają zastosowania do umów o pracę zawieranych przez PZPN, 

względem których sposób archiwizacji i przechowywania definiowany jest przez przepisy 

powszechnie obowiązujące oraz do umów zleceń i umów o dzieło, zawieranych z osobami 

fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą oraz innych 

umów, które deponowane są w Dziale Kadr i Płac PZPN. 

15. Traci moc Uchwała nr II/32 z dnia 23 lutego 2012 roku z późn. zm. Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przygotowywania, podpisywania i przechowywania 

umów zawartych przez Polski Związek Piłki Nożnej. 

 

16. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  



Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/57 z dnia 21 marca 2018 r. Zarządu PZPN 
 
 

FORMULARZ AKCEPTACYJNY DO UMOWY 

 
Numer umowy nadany przez elektroniczny system obiegu 

umów (system Webcon) 
 

 

Umowa zawarta 

pomiędzy: 
Polski Związek Piłki Nożnej  

 

Przedmiot umowy:  

 

Wartość umowy:  

 

Symbol pozycji budżetowej (finansowanie umowy):  

 

Imię i nazwisko osoby przygotowującej projekt umowy   

 

Osoby akceptujące Data Uwagi Podpis 

Osoba odpowiedzialna 

merytorycznie za przygotowanie 

umowy (merytoryk) 

   

Akceptacja merytoryczna 

dyrektora departamentu 

odpowiedzialnego 

za przygotowanie i realizację 

umowy 

   

Akceptacja budżetowa dyrektora 

departamentu pokrywającego 

koszty umowy 

   

Akceptacja formalno-prawna 

radcy prawnego PZPN 
   

Akceptacja finansowo-

podatkowa dyrektora 

Departamentu Finansowego 

   

Akceptacja Sekretarza 

Generalnego 
   

Akceptacja osób upoważnionych 

do podpisania umowy 
   



Oświadczenie merytoryka 

o zgodności oryginału umowy 

przekazanej do Departamentu 

Prawnego z jej wersją 

elektroniczną załączoną 

do elektronicznego obiegu umów 

   

 

58 
Uchwała nr III/58 z dnia 21 marca 2018 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w Uchwale nr VIII/145  z dnia 30 
sierpnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

dot.  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny  na sezon 2017/2018 
i następne 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I.W Uchwale nr VIII/145  z dnia 30 sierpnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
dot.  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny na sezon 2017/2018 i 
następne wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.W par. 6 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 
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, wymian zawodników i kar indywidualnych) oraz w Przepisach gry. 

 
2.W par. 6 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 
 

4.W czasie spotkania każda drużyna może wymienić łącznie z bramkarzem siedmiu 

zawodników. 

3. W par. 6 dodaje się nowy ust. 11 w następującym brzmieniu: 

11. Stosuje się regulacje w zakresie kar indywidualnych zawodników, zgodnie z przepisami 
gry w piłkę nożną PZPN, tj. żółte i czerwone kartki zamiast kar czasowych. 

 
4. W par. 12 ust. 1-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 
 

1.Zawodnicy, którzy w trakcie rozgrywek grupowych otrzymają czwartą lub ósmą karę 

napomnienia (żółta kartka) automatycznie pauzują w kolejnym meczu rozgrywanym w 

trakcie rozgrywek grupowych. Kary z tytułu napomnień (żółtych kartek) nie przechodzą na 

rozgrywki finałowe. W rozgrywkach finałowych zawodnicy, którzy w ich trakcie otrzymają 

drugą lub czwartą karę napomnienia (żółta kartka) automatycznie pauzują w kolejnym 

meczu rozgrywanym w trakcie rozgrywek finałowych. 

2. Drużyna, której zawodnik został ukarany wykluczeniem z gry (czerwona kartka) nie może 

w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 

3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego z gry (czerwona kartka) w 

rozgrywkach grupowych orzeka Wydział Dyscypliny Związku prowadzącego rozgrywki. 

II.Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



                                                                                                           Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
t. j. U nr VIII/145  z 30.08.2017 r. 
zm. U nr III/58 z 21.03.2018 r. 

 

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, wymian zawodników i kar indywidualnych) 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.  

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. 



 

11. Stosuje się regulacje w zakresie kar indywidualnych zawodników, zgodnie z przepisami 

gry w piłkę nożną PZPN, tj. żółte i czerwone kartki zamiast kar czasowych. 

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. Zawodnicy, którzy w trakcie rozgrywek grupowych otrzymają czwartą lub ósmą  karę 

napomnienia (żółta kartka) automatycznie pauzują w kolejnym meczu rozgrywanym w 

trakcie rozgrywek grupowych. Kary z tytułu napomnień (żółtych kartek) nie przechodzą na 

rozgrywki finałowe. W rozgrywkach finałowych zawodnicy, którzy w ich trakcie otrzymają 

drugą lub czwartą karę napomnienia (żółta kartka) automatycznie pauzują w kolejnym 

meczu rozgrywanym w trakcie rozgrywek finałowych.  

2. Drużyna, której zawodnik został ukarany wykluczeniem z gry (czerwona kartka) nie może 

w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 

3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego z gry (czerwona kartka) 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 III/59 z dnia 21 marca 2018 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian w Uchwale nr VIII/146  z dnia 30 

sierpnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
dot.  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego na sezon 

2017/2018 i następne 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I.W Uchwale nr VIII/146  z dnia 30 sierpnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
dot.  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego na sezon 2017/2018 i 
następne wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.W par. 6 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 
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, wymian zawodników i kar indywidualnych) oraz w Przepisach gry. 

 
2.W par. 6 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 
 

4.W czasie spotkania każda drużyna może wymienić łącznie z bramkarzem siedmiu 

zawodników. 

3. W par. 6 dodaje się nowy ust. 11 w następującym brzmieniu: 



11. Stosuje się regulacje w zakresie kar indywidualnych zawodników, zgodnie z przepisami 
gry w piłkę nożną PZPN, tj. żółte i czerwone kartki zamiast kar czasowych. 

 
4. W par. 12 ust. 1-3 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 
 

1.Zawodnicy, którzy w trakcie rozgrywek grupowych otrzymają czwartą lub ósmą karę 

napomnienia (żółta kartka) automatycznie pauzują w kolejnym meczu rozgrywanym w 

trakcie rozgrywek grupowych. Kary z tytułu napomnień (żółtych kartek) nie przechodzą na 

rozgrywki finałowe. W rozgrywkach finałowych zawodnicy, którzy w ich trakcie otrzymają 

drugą lub czwartą karę napomnienia (żółta kartka) automatycznie pauzują w kolejnym 

meczu rozgrywanym w trakcie rozgrywek finałowych. 

2. Drużyna, której zawodnik został ukarany wykluczeniem z gry (czerwona kartka) nie może 

w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 

3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego z gry (czerwona kartka) w 

rozgrywkach grupowych orzeka Wydział Dyscypliny Związku prowadzącego rozgrywki. 

II.Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                                           Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
t. j. U nr VIII/146  z 30.08.2017 r. 
zm. U nr III/59 z 21.03.2018 r. 
 
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, wymian zawodników i kar indywidualnych) 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.  

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. 

 

11. Stosuje się regulacje w zakresie kar indywidualnych zawodników, zgodnie z przepisami 

gry w piłkę nożną PZPN, tj. żółte i czerwone kartki zamiast kar czasowych. 

 

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. Zawodnicy, którzy w trakcie rozgrywek grupowych otrzymają czwartą  lub ósmą karę 

napomnienia (żółta kartka) automatycznie pauzują w kolejnym meczu rozgrywanym w 

trakcie rozgrywek grupowych. Kary z tytułu napomnień (żółtych kartek) nie przechodzą na 

rozgrywki finałowe. W rozgrywkach finałowych zawodnicy, którzy w ich trakcie otrzymają 

drugą lub czwartą karę napomnienia (żółta kartka) automatycznie pauzują w kolejnym 

meczu rozgrywanym w trakcie rozgrywek finałowych. 

2. Drużyna, której zawodnik został ukarany wykluczeniem z gry (czerwona kartka) nie może 

w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 

3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego z gry (czerwona kartka) 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  

60 
Uchwała nr III/60  dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie sekcji piłki nożnej MKS MOSIR Opole przez 
Opolski Klub Sportowy „Odra” Opole 

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 23) Statutu PZPN  w zw. z par. 18 ust.5 i par. 19 ust. 1  Uchwały nr 
XII/194 Zarządu PZPN o członkostwie, postanawia się, co następuje: 



 
I. Zarząd PZPN niniejszym wyraża zgodę na przejęcie wszelkich praw i obowiązków majątkowych 
i niemajątkowych sekcji piłki nożnej oraz wszystkich grup rozgrywkowych MKS MOSIR Opole przez 
Opolski Klub Sportowy „Odra” Opole.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

 
 

 


