
Uchwała nr VIII/111  z dnia 3 czerwca 2008 roku Zarządu PZPN 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich  

o Mistrzostwo I ligi na sezon 2008/2009 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na sezon 

2008/2009. 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO I-ej LIGI 
NA SEZON 2008/2009  

 
§1 
 

1. W rozgrywkach I ligi udział bierze 18 drużyn w jednej grupie, które 
zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników w rozgrywkach o 
mistrzostwo Ekstraklasy, II i III ligi sezonu poprzedniego. 

2. W rozgrywkach I ligi nie mogą występować drużyny klubów, które decyzją 
właściwych organów PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w I lidze w 
sezonie 2008/2009. Zasady przyznawania licencji drużynom występującym w       
I lidze reguluje odrębna uchwała Zarządu PZPN. 

3. W sytuacji gdy drużyna klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma 
licencji na występowanie w I lidze albo nie przystąpi do rozgrywek w sezonie 
2008/2009, wówczas zastosowanie mają postanowienia Uchwał Prezydium 
Zarządu PZPN w sprawie uzupełnienia składu poszczególnych klas 
rozgrywkowych odpowiednio w sytuacji wycofania się drużyn lub rezygnacji z 
wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy wyższej lub sytuacji 
braku uzyskania licencji przez klub. 
Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio. 
 

§2 
 

Kluby I ligi zobowiązane są do dokonania przedpłat na pokrycie kosztów delegowania 
sędziów, obserwatorów i delegatów w czterech ratach: 

- I rata w wysokości 20 tys. PLN do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy jesiennej 
sezonu 2008/2009, 

- II rata w wysokości 15 tys. PLN do 31 grudnia 2008 roku, 
- III rata w wysokości 20 tys. PLN do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej 

sezonu 2008/2009, 
- IV rata w wysokości 15 tys. PLN do 31 maja 2009 roku. 

Kluby I ligi dokonują przedpłat w wysokości 5 tys. PLN na poczet kar za żółte kartki (w 
rundzie jesiennej), przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2008/2009. 
Analogicznie przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2008/2009 Kluby I ligi 
dokonują przedpłat w wysokości 5 tys. PLN na poczet kar za żółte kartki w tej rundzie. 

 
§3 
 

Rozgrywki o mistrzostwo I ligi są prowadzone w terminach ustalonych przez Wydział 
Gier PZPN, a zatwierdzonych przez Zarząd PZPN. 

 



§4 
 

Zawody o mistrzostwo I ligi rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, 
zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN. 

 
§5 
 

1. W rozgrywkach o mistrzostwo I ligi seniorów, pod rygorem utraty punktów 
walkowerem oraz innych konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział 
wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez właściwy Związek Piłki Nożnej a 
następnie uprawnieni przez Departament Rozgrywek i Licencji PZPN.  

2. W zakresie uprawniania zawodników mają zastosowanie przepisy Uchwały 
Zarządu PZPN z dnia 29.06.1992r. w sprawie statusu zawodników występujących 
w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (tekst 
jednolity z dnia 14 lipca 2006 roku) oraz Uchwały nr 5/26 z dnia 24.03.2003r. 
Prezydium PZPN w sprawie szczególnych zasad uprawniania zawodników do 
klubów I i II ligi. 

3. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do 
gry oraz za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. 

4. Uprawnienie do gry może otrzymać jedynie zawodnik uprzednio potwierdzony 
dla danego klubu przez macierzysty Związek Piłki Nożnej. 

5. Podstawowe listy zawodników w 4 egzemplarzach należy przesłać do WG PZPN 
prowadzącego rozgrywki – w celu uprawnienia do gry, najpóźniej w terminie 14 
dni przed rozpoczęciem rozgrywek. 

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

 
§ 6 

 
1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz 

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

2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do 
protokołu, może przebywać najwyżej 6 osób. Nazwiska i funkcje tych osób 
muszą być wpisane czytelnie do sprawozdania meczowego. 

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

4. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości minimum 30 cm, 
wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich 
widoczność nawet z dalszej odległości. W przypadku umieszczenia nazwisk 
zawodników lub reklam sponsora klubu możliwe jest odstępstwo (w granicach 
od 25 – 35 cm wysokości) po uprzednim wystąpieniu i zatwierdzeniu wzoru 
oznakowania koszulki przez WG PZPN. 

5. Kluby na 7 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do WG 
PZPN informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodnika i bramkarza 
(koszulka, spodenki, getry). Informacja ta powinna zawierać dane o komplecie 
podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni grać 



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

a. Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy 
sportowe podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, 
drużyna gospodarzy jest zobowiązana ubrać kostiumy o odmiennych 
barwach. 

b. Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu 
drużyn. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz 
zawodów, powinien dostarczyć czystą koszulkę odmiennej barwy. Na 
polecenie sędziego bramkarze muszą zmienić koszulki o odmiennych 
barwach od kolorów kostiumów zawodników. 

 Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje odpowiedzialność 
dyscyplinarną winnego klubu. W pozostałych kwestiach dotyczących ubioru 
mają zastosowanie postanowienia §13 przepisów w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną z dnia 29 września 2000 roku. 

6. Zawodnicy wpisani do protokołu sędziowskiego zawodów, muszą posiadać 
aktualne badania lekarskie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu 
miesięcy, licząc od daty badania. 

7. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są 
do wręczenia sędziemu wypełnionego sprawozdania sędziego /nowa wersja/. 
Sprawozdanie musi być podpisane przez kapitana i kierownika zespołu, którzy 
przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w 
sprawozdaniu. Sędziemu należy również dostarczyć odcinki kart zgłoszeń /karty 
elektroniczne/ i karty zdrowia zawodników. Kapitan drużyny może wpisać do 
sprawozdania mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej niż 7, a każdego 
następnego wchodzącego do gry zawodnika, musi natychmiast dopisać do 
sprawozdania  (tylko do uzupełnienia 11 – osobowego składu). 

8. Kluby będące gospodarzami zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze 
załączników do sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska 
zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, a kierownicy drużyn do 
celów ewidencyjnych – zdobywców bramek dla swego zespołu. Kierownicy 
drużyn kwitują odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po 
zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie). 

9. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika 
biorącego udział w zawodach mistrzowskich lub pucharowych i nie może tego 
stwierdzić na podstawie karty zgłoszenia /karty elektronicznej/, zawodnik jest 
zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument tożsamości z 
fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami, w 
czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 

10. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, 
przysługuje wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. 
Zgłoszenia po zakończeniu zawodów, nie mogą być rozpatrywane i 
przyjmowane przez sędziów. 

 
§7 
 

Drużyny biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi uprawnione są do wymiany 
trzech zawodników przez cały okres trwania gry. Każda wymiana zawodnika może 
nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany i 



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

 
 
 

§8 
 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed 
upływem regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn 
niezależnych od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – 
wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać 
od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie, z tym 
zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania 
spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej 
(awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy gdy pozwalają na to 
warunki spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym. 

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co 
do zasady Wydział Gier PZPN, który także ustala termin dokończenia (rozegrania) 
zawodów. W drodze wyjątku decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu 
podejmuje Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, 
gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska 
atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, jak określono w ust.1 powyżej, a 
istnieją warunki dla dokończenia rozegrania spotkania w dniu następnym przy 
świetle dziennym. 

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania 
sędziów, obserwatora, i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny 
gości ponosi gospodarz spotkania. 

4. W przypadku podjęcia przez Wydział Gier PZPN decyzji o rozegraniu w nowym 
terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym 
terminie z przyczyn określonych w ust.1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w 
nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN. 

5. W przypadku podjęcia przez Wydział Gier PZPN decyzji o dokończeniu zawodów 
przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w 
nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad: 
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, 

z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów, 
b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych 

z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych, 
c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni 

do gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami: 
- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z 
otrzymaniem czerwonej kartki lub w wyniku zmiany, 

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

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

d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymał 
liczbę kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na 



którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie 
może odbyć tej kary w dokańczanych zawodach. 

 
§9 

 
Każda drużyna z pozostałymi drużynami rozgrywa dwa spotkania, u siebie jako 
gospodarz oraz u przeciwnika jako gość. 
 

§10 
 

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

- 3 punkty za zwycięstwo, 
- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 
- 0 punktów za spotkanie przegrane. 

 
§11 

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

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

zajętym miejscu decydują: 
2.1 przy dwóch zespołach:  

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi 

i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
c) przy dalej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na 

wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i 
utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

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

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

f) w przypadku gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły 
zajmujące 2 i 3 miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi, a także zespoły 
których kolejność decyduje o udziale w meczach barażowych bądź o spadku 
stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b, c, a jeżeli one nie 
rozstrzygną o kolejności zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, 
wyznaczonym przez PZPN boisku. 

2.2 Przy więcej niż dwóch zespołach: 
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi zespołami, 
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i 

utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
c) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach 

z całego cyklu rozgrywek, 
d) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich 

spotkaniach z całego cyklu. 
2.3 W przypadku, gdy według kryteriów określonych w §11 pkt 2.1  i 2.2 nie da się 
ustalić kolejności drużyn w tabeli, decydować o niej będą dodatkowe zawody 
rozegrane na neutralnym boisku. 



 
§12 

 
1. Drużyny, które w sezonie 2008/2009 zajmą 1 i 2 miejsce w rozgrywkach o 

mistrzostwo I ligi rozgrywać będą zawody w następnym sezonie w Ekstraklasie. 
 

§13 
 

1. Zespół, który w sezonie 2008/2009 w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi zajmie 
trzecie miejsce weźmie udział w barażach wg następujących zasad: 

a) pomiędzy drużyną, która zajmie w tabeli Ekstraklasy 14 miejsce, a drużyną, która 
zajmie 3 miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi rozegrane zostaną mecze 
barażowe (mecz i rewanż), których zwycięzca uczestniczyć będzie w rozgrywkach 
o mistrzostwo Ekstraklasy w następnym sezonie. Gospodarzem pierwszego 
spotkania jest drużyna, która zajęła 3 miejsce w rozgrywkach I ligi. 

2. Zwycięzcą zawodów barażowych zostanie zespół, który uzyska większą liczbę 
punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów o zwycięstwie decyduje: 

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

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

c) przy dalszej równości, zarządzona zostanie dogrywka 2 x 15 min., 

d) jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą ilość bramek, bramki 
strzelone na wyjeździe liczone są „podwójnie” (awans zespołu gości) zgodnie z 
zasadami przyjętymi w UEFA, 

e)  jeżeli podczas dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki sędzia zawodów 
zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów. 

§14 

1. Zasady awansu do wyższej klasy rozgrywkowej drużyn uczestniczących w sezonie 
2008/2009 w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi regulują przepisy Regulaminu 
rozgrywek o mistrzostwo I ligi na sezon 2008/2009. 

2. Drużyny, które w sezonie 2008/2009 w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi zajmą 15, 
16, 17, 18 miejsce w tabeli spadają do II ligi, w której rozgrywać będą zawody w 
następnym sezonie. 

3. Drużyny, które w rozgrywkach I ligi zajmą miejsca 13 i 14 wezmą udział w barażach 
przeciwko drużynom, które zajmą 3-cie miejsca w każdej z dwóch grup II ligi.                        
Po zakończeniu rozgrywek Wydział Gier PZPN przeprowadzi losowanie par 
barażowych. Zwycięzcy meczów barażowych (mecz i rewanż) uczestniczyć będą w 



następnym sezonie w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi. Gospodarzem pierwszego 
spotkania są drużyny, które zajmą 3-cie miejsca w rozgrywkach II ligi. 

4. Zwycięzcą zawodów barażowych zostanie zespół, który uzyska większą liczbę 
punktów. W przypadku uzyskania równej liczby punktów zwycięzca zostaje 
wyłoniony według zasad określonych w §11 pkt 2 a, b, c, d, e. 

§15 

1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek 
mistrzowskich danej klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta 
w następnym cyklu rozgrywek o dwie klasy niżej. 

2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań 
zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i niezależnie od sankcji 
finansowych zdegradowana o dwie klasy niżej bez względu na liczbę zdobytych 
punktów. 

§16 

1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry 
oraz za ewidencje żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w 
rozgrywkach o mistrzostwo I ligi muszą być potwierdzeni wyłącznie przez właściwy 
Związek Piłki Nożnej a następnie uprawnieni przez Departament Rozgrywek i 
Licencji PZPN z zachowaniem wymogów określonych w uchwale nr II/11 z dnia 19 
maja 2002 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w 
polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych 
uchwałach Zarządu i Prezydium Zarządu PZPN. 

2. Uprawnienie do gry w ramach transferu czasowego w nowym klubie przerywa 
uprawnienie do gry w klubie poprzednim. 

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

§17 

1. Zawody o mistrzostwo I ligi mogą być rozgrywane na stadionach uznanych przed 
rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy 
rozgrywkowej, zgodnie z decyzją właściwych organów PZPN. Klub jest w pełni 
odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie 
dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi 
stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie 
koszty związane z przyjazdem na nie odbyte zawody. 

2. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach 
zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu 
władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz 
delegaci PZPN maja obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na 
przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku. 



§18 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek, o którym 
mowa w §3, podani są na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody 
na koszt własny. 

2. Gospodarze zawodów, na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem 
zawodów, obowiązani są powiadomić listem poleconym oraz pocztą elektroniczną 
przeciwnika, Departament Rozgrywek i Licencji PZPN, Kolegium Sędziów PZPN i 
stacje telewizyjną posiadającą prawa telewizyjne do meczu o miejscu, dacie 
i godzinie rozegrania zawodów (o zachowaniu terminu decyduje data doręczenia a 
nie data wysłania powiadomienia). 

§19 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 

2. Ustala się że mecze I ligi odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów 
obligatoryjnych PZPN, terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących 
rozgrywek pucharowych oraz terminów ustalonych ze stacją posiadającą prawa 
telewizyjne w terminach określonych w terminarzu i rozpoczynać się będą w 
godzinach ustalonych przez Wydział Gier PZPN. 

3. Wydział Gier PZPN w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa telewizyjne 
do rozgrywek I ligi może wyznaczyć obligatoryjnie rozegranie zawodów w innym 
terminie. 

4. Wydział Gier PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo I ligi na 
jeden termin o jednej godzinie. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust.3 i 4 terminy wyznaczone przez Wydział Gier 
PZPN są dla klubów wiążące. 

§20 

1. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski we wtorek, obligatoryjnie 
rozgrywają zawody mistrzowskie w sobotę przed określonymi wyżej zawodami oraz 
w sobotę po tych zawodach. Na wniosek stacji posiadającej prawa telewizyjne 
drużyny te jednak mogą rozegrać zawody mistrzowskie w piątek przed określonymi 
wyżej zawodami oraz w piątek po tych zawodach. 

2. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w środę, rozgrywają 
zawody mistrzowskie w sobotę lub – w przypadku wniosku stacji posiadającej 
prawa telewizyjne – w niedzielę przed określonymi wyżej zawodami oraz w sobotę 
po tych zawodach lub – w przypadku wniosku stacji posiadającej prawa telewizyjne 
– w niedzielę. 

3. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w czwartek, obligatoryjnie 
rozgrywają zawody mistrzowskie w sobotę przed określonymi wyżej zawodami oraz 
w niedziele po tych zawodach. Na wniosek stacji posiadającej prawa telewizyjne 



drużyny te jednak mogą rozegrać zawody mistrzowskie w piątek lub niedzielę przed 
określonymi wyżej zawodami. 

4. Wyznaczenie meczów w czwartek w ramach rozgrywek Pucharu Polski wymaga 
zgody Wydziału Gier PZPN oraz stacji telewizyjnej. 

§21 

Powołanie więcej niż trzech zawodników do I reprezentacji i reprezentacji U-21 może 
stanowić podstawę przełożenia zawodów na inny termin. Decyzje odnośnie przełożenia 
zawodów podejmuje Wydział Gier PZPN. 

§22 

Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed w czasie i po 
zawodach odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody 
zobowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska. 

 

 

§23 

1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Wydział Gier PZPN 
po uzyskaniu stanowiska stacji posiadającej prawa telewizyjne. Przepisy §17 ust.5 
stosuje się odpowiednio. 

2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, 
zainteresowany klub winien zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z 
przeciwnikiem i stacją telewizyjną, posiadająca prawo do transmisji z meczu. 
Przedmiotowy wniosek zainteresowany klub winien złożyć do Wydziału Gier PZPN w 
zawitym terminie 7 (siedmiu) dni przed wyznaczonym terminem. Zmiana terminu w 
tej sytuacji może nastąpić za zgodą Wydziału Gier PZPN. Nowy termin nie może być 
ustalony na po zakończeniu rozgrywek mistrzowskich. 

§24 

1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni 
i płycie stadionu zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni, 

b) filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo, 

c) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów, 

d) powołania odpowiedniej  liczby porządkowych/stewardów, 

e) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 



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

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

h) specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników 
rezerwowych, 

i) zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie 
telewizyjnej stacji posiadającej prawa telewizyjne, 

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

k) zapewnieni, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania 
przedstawicielowi drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne 
potrzeby szkoleniowe. 

2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Wydziału ds. Bezpieczeństwa na 
Obiektach Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do: 

a) filmowanie za pomocą kamer wideo, a w przyszłości monitorowania obiektu 
sportowego przed w czasie i po zawodach; 

b) przestrzeganie zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i 
prowokacyjnej wokół boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych 
okrzyków widowni; w razie nie przestrzegania powyższego, przedstawiciele 
PZPN (obserwator lub delegat) w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie 
dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz; 

c) stosowania tzw. „zakazu stadionowego” wobec osób naruszających 
regulaminy stadionowe i informowanie o tych osobach Wydziału ds. 
Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN, celem ewentualnego 
rozszerzenia tego zakazu na teren całego kraju. 

3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego 
przerwie wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Wydziałem Gier PZPN a w 
wyjątkowych przypadkach z delegatem PZPN. 

§25 

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i 
rzucającą cień na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek o 
mistrzostwo I ligi, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o 
uzyskanie jak najlepszego wyniku może, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub 
delegata PZPN, skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach 
określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 



2. Wydział Gier PZPN ma prawo występować do właściwych organów PZPN z 
wnioskami o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych. 

§26 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Wydziału Gier PZPN za 
pośrednictwem Departamentu Rozgrywek i Licencji PZPN, przy równoczesnym 
złożeniu odpisu do macierzystego związku piłki nożnej i przeciwnika. Protest musi 
być złożony w ciągu 48 godzin po zawodach. 

2. Do protestu winien być dołączony dowód wpłaty na konto PZPN kaucji protestowej 
w wysokości 1000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega 
zwrotowi. 

§27 

Rozgrywki o mistrzostwo I ligi prowadzi Wydział Gier PZPN oraz Departament 
Rozgrywek i Licencji PZPN, a sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium 
Sędziów PZPN. 

§28 

W razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez 
wyznaczonego sędziego – obowiązują zasady zawarte w §11 przepisów w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożna z dnia 22 września 2000 roku. 

§29 

1. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. 
W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on 
poinformować o strojach w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią. W 
pozostałych kwestiach dotyczących ubioru mają zastosowanie postanowienia §13 
przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z dnia 29 września 2000 
roku.  

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

§30 

1. Zasady dysponowania prawami medialnymi do rozgrywek o mistrzostwo I ligi 
określają odrębne przepisy PZPN. 

2. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów 
określają odrębne przepisy PZPN. 

3. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 2 nie są upoważnione do 
przeprowadzania jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i 
odtwarzania obrazu ze spotkań o mistrzostwo II ligi bez uzyskania zgody PZPN. 

4. PZPN zastrzega sobie wszelkie prawa medialne do rozgrywek o mistrzostwo II ligi. 



5. W przypadku podpisania umowy sponsorskiej dotyczącej rozgrywek o mistrzostwo   
I ligi zastrzeżone prawa na potrzeby GŁÓWNEGO SPONSORA rozgrywek I ligi, 
określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 

§31 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

§32 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 3 czerwca 2008 
roku. 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Michał Listkiewicz 

 

 
Załącznik nr 1  
do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich  
o Mistrzostwo I-ej Ligi na sezon 2008/2009 

 
I. W przypadku podpisania umowy sponsorskiej dotyczącej rozgrywek I-ej Ligi 

następujące prawa zostaną zastrzeżone na potrzeby Głównego Sponsora 
rozgrywek. 

 
II. Prawa Sponsora/obowiązki PZPN i Klubów: 

 
1. Prawo do posługiwania się nazwą ligi „Sponsor Liga”. 
2. Tytuł „Główny Sponsor I Ligi” z prawem wykorzystania w działalności 

marketingowej. 
3. Prawo do wykorzystywania w działalności marketingowej logo I Ligi. 
4. Prawo do wykorzystywania w działalności marketingowej logotypów wszystkich 

Klubów uczestniczących w rozgrywkach I Ligi. 
5. Prawo do wykorzystywania w działalności marketingowej zbiorowych zdjęć 

zespołów I Ligi. 
6. Prawo do wykorzystywania koszulek Klubowych w działalności marketingowej 

Sponsora. 
7. Prawo do wykorzystywania biletów na mecze I Ligi w działalności marketingowej 

Sponsora. 
8. Prawo do organizowania akcji promocyjnych na stadionach. 
9. Dodatkowe elementy bradingu w bezpośrednim sąsiedztwie stadionów. 
10. Umieszczenie logotypu Sponsora na koszulkach i spodenkach meczowych 

Klubów (wymiar pojedynczego logotypu maksymalnie 10 x 4 cm). 
11. Połączony logotyp Sponsora + Liga na rękawach koszulek meczowych (wymiar 

maksymalny 6 x 6 cm). 
12. Ekspozycje maksymalnie 5 reklam (każda o wymiarze 6m x 1m, w tym jedna 

tablica z logo I Ligi). 
13. Prawo do ekspozycji 2 reklam 3D z połączonym logotypem Sponsor - Liga 

podczas wszystkich meczów ligowych. 



14. Prawo do ekspozycji 4 sześcianów reklamowych podczas wszystkich meczów 
ligowych. 

15. Prawo do umieszczenia połączonego logotypu Sponsor - Liga w kole środkowym 
boiska przed i w przerwie wszystkich meczów. 

16. Umieszczenie logotypów Sponsora na wewnętrznej stronie ławek dla 
zawodników rezerwowych. 

17. Umieszczenie logotypów Sponsora na ściankach sponsorskich w salach 
konferencji prasowych.  

18. Logotypy Sponsora na ściankach sponsorskich na płytach boisk i w strefach 
mieszanych na stadionach. 

19. Logotyp Sponsora na biletach, zaproszeniach i plakatach informujących 
o meczach I Ligi. 

20. Połączony logotyp Sponsor - Liga na papierach firmowych Klubów ligowych 
i organizacji Klubów I Ligi. 

21. Logotyp Sponsora na stronach www. Ligi. 
22. Prawo do umieszczania bannerów ruchomych Sponsora na stronach 

internetowych I Ligi. 
23. 5 zaproszeń VIP na każdy mecz I Ligi. 
24. 20 biletów I kategorii na każdy mecz I Ligi. 
25. Przekazanie pełnych pakietów informacyjnych o I Lidze, klubach i zawodnikach. 
26. Wyznaczenie jednej osoby w PZPN wyłącznie odpowiedzialnej za współpracę ze 

Sponsorem Głównym Ligi. 
27. Ograniczenie liczby sponsorów I Ligi do jednego Sponsora Głównego 

i maksymalnie czterech Sponsorów Oficjalnych. 
28. Gwarancja nie przekazywania praw innym podmiotom w zakresie większym lub 

równym jak Sponsorowi Głównemu. 
29. Wyłączność branżowa w branży w zakresie rozgrywek I Ligi, przy czym ważność 

zachowują umowy już zawarte przez Kluby, umowy takie mogą być również 
przedłużane, ale nie może zwiększyć się ich zakres. 

 
III. I Liga Polska oznacza rozgrywki najwyższej po Ekstraklasie klasy rozgrywkowej w 

Piłce Nożnej w Polsce, objęte zakresem umowy z Głównym Sponsorem I Ligi. 
 


