
 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN V/2020 
Z DNIA 25 CZERWCA 2020 ROKU 
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3.Uchwała nr V/56 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
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Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby uczestniczące w 
rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020.  
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19.Uchwała nr V/72 z dnia 25 czewrwca 2020  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN. 
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54 

Uchwała nr V/54 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 25.06.2020 roku 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 25.06.2020 roku, stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

55 
Uchwała nr V/55 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscyplinarnej PZPN  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 16) w zw. z art. 46 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. W związku ze złożoną rezygnacją niniejszym odwołuje się Pana Arkadiusza 

Karasińskiego z funkcji Sekretarza Komisji Dyscyplinarnej, powołując go jednocześnie 

na funkcję Członka ww. Komisji. 

 

II. Na wniosek Prezesa PZPN niniejszym powołuje się dotychczasowego Członka Komisji 

Dyscyplinarnej – Pana Miłosza Borowieckiego na funkcję Sekretarza ww. Komisji. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 

lipca 2020 roku. 

 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

56 
Uchwała nr V/56 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, I ligi i II ligi kobiet na 

sezon 2020/2021 i następne 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, I ligi i II ligi kobiet na sezon 
2020/2021 i następne w następującym brzmieniu: 

 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO EKSTRALIGI, I LIGI I II LIGI KOBIET 

NA SEZON 2020/2021 I NASTĘPNE 

 

§ 1 

 

1. W rozgrywkach Ekstraligi bierze udział 12 drużyn w jednej grupie. 
2. W rozgrywkach I ligi kobiet bierze udział 12 drużyn w jednej grupie. 
3. W rozgrywkach II ligi kobiet biorą udział 24 drużyny w dwóch grupach. Skład poszczególnych 
grup zostanie ustalony przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
 

 

§ 2 



 

1. Rozgrywki prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

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

Rozgrywek Krajowych PZPN wypełnioną i podpisaną deklarację, której wzór stanowi Załącznik nr 

1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby zobowiązane są do dokonania przedpłaty na 

poczet przyszłych kar za żółte kartki w wysokości: 

a) Ekstraliga – 2 000 PLN 

b) I liga kobiet – 1 000 PLN 

c) II liga kobiet – 1 000 PLN 

 

§ 3 

 

1. Zawody rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry, zgodnie z niniejszym Regulaminem 

 i obowiązującymi przepisami PZPN. 

2. Rozgrywki prowadzone są w terminach ustalonych przez PZPN. 

3. Szczegóły dotyczące Praw Marketingowych oraz Praw Telewizyjnych (Medialnych) regulują 

załączniki nr 2-4. 

 

§ 4 

 

1. Klub Ekstraligi musi posiadać co najmniej 2 (dwie) drużyny młodzieżowe w następujących 

kategoriach wiekowych:  

a) drużyny lub drużynę od U-12 do U-17;  

b) drużynę w rozgrywkach młodzieżowych męskich lub żeńskich.  

W punkcie a) oraz b) mają zastosowania postanowienia § 3 ust. 4.1, 4.2, 4.3 Uchwały nr IX/140  

z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną.  

2. Klub I ligi i II ligi kobiet musi posiadać co najmniej 1 (jedną) drużynę młodzieżową  

w kategorii wiekowej od U-12 do U-17.  

3. Wszystkie drużyny młodzieżowe, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą uczestniczyć w oficjalnych 

rozgrywkach organizowanych przez PZPN lub Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 

 

§ 5 

 

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

Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione do gry przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN w systemie Extranet.    

2. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczek do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem 

systemu Extranet. 

3. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczek do gry przekazane w inny sposób  

niż za pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane. 

4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły 16 lat.  

5. Organ prowadzący rozgrywki piłki nożnej może uprawnić do gry w zespole seniorek 

zawodniczkę, która ukończyła 15 rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków: 

a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 

b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub 
lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki  
w rozgrywkach seniorek. 



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

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. 

7.  Do klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodniczek - cudzoziemek 

spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w danym meczu mistrzowskim mogą występować 

równocześnie na boisku: 

a) Ekstraliga kobiet - 2 cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej; 

b) I liga kobiet – 1 cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej; 

c) II liga kobiet – 1 cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej. 

8. Zawodniczka nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.  

 

§ 6 
 

Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje zawodniczki do 

gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:  

a) Jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym  

w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej 

drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, 

w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodniczek występujących na pozycji 

bramkarki);  

b) Udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek 

obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu  

w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry; 

c) Jeżeli zawodniczka brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 

przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 

klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy 

zawodniczek występujących na pozycji bramkarki); 

d) Zawodniczka traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych 

spotkań mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (przepis ten nie dotyczy 

zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych); 

e) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodniczka może uczestniczyć w rozgrywkach 

klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpiła w więcej niż 50% rozegranych 

oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy 

zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych). 

 
§ 7 

1. Do wystąpienia o uprawnienie zawodniczki do gry, klub zobowiązany jest załączyć następujące 

dokumenty: 

a) umowę transferową – wyłącznie w przypadku zawodniczki pozyskanej na zasadzie transferu 

definitywnego lub czasowego; 

b) oświadczenie klubu odstępującego o zwolnieniu zawodniczki – w przypadku pozyskania 

zawodniczki, niezwiązanej kontraktem lub deklaracją gry amatora z innym klubem; 

c) egzemplarz kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zawartego pomiędzy klubem  

a zawodniczką, o ile klub nie złożył go uprzednio; 

d) deklarację gry amatora na dany sezon rozgrywkowy w stosunku do zawodniczki  

o statusie amatora; 

e) egzemplarz oświadczenia antykorupcyjnego zawodniczki, o ile klub nie złożył go uprzednio, 

którego brzmienie, dla zawodniczki profesjonalnej, określa art. 6 ust. 6 Uchwały nr III/54 z dnia 

27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów  

w sektorze zawodowej piłki nożnej, zaś dla zawodniczki o statusie amatora - załącznik  



do Uchwały nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku Zarządu PZPN – Zasady regulujące stosunki 

pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora;  

f) certyfikat transferowy zawodniczki - w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodniczki 

pozyskanej z klubu zagranicznego; 

g) w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii 

Europejskiej, dokumentację potwierdzającą legalizację jej pobytu i zatrudnienia na terytorium 

RP. 

2. Na żądanie organu prowadzącego rozgrywki, klub może być zobowiązany do przekazania 

dokumentów innych niż wymienione w ust. 1. 

§ 8 

 

Drużyny uprawnione są do wymiany 5 zawodniczek przez cały okres trwania gry. Każda wymiana 

zawodniczki może nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu.  

 

§ 9 

 

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

regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych  

od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarek 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  

nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

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

na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym. 

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

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

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

Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub 

przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, 

jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia rozegrania spotkania w dniu 

następnym przy świetle dziennym, w miarę możliwości konsultując uprzednio decyzję  

z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN. 

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

obserwatora PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania. 

4. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji  

o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie 

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

w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN. 

5. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji  

o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody 

dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad: 

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

uzyskanego do momentu przerwania zawodów, 

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

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych, 

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

w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodniczkami: 

• które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej 

kartki lub w wyniku zmiany, 



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

występują w chwili dokańczania zawodów, 

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

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 

6. Zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymała liczbę 

kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek 

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

zawodach. 

 

§ 10 

1. Rozgrywki prowadzone są systemem jesień – wiosna. 

2. Zawody rozgrywane są systemem mecz i rewanż. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi 

zespołami dwa spotkania: jedno jako gospodarz oraz jedno jako gość zgodnie z opracowanym 

przez PZPN terminarzem. 

 

§ 11 

 

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

- 3 punkty za zwycięstwo, 

- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

- 0 punktów za spotkanie przegrane. 

 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu 

decydują: 

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

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

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

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

podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach 

tych drużyn, 

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

cyklu rozgrywek, 

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

cyklu, 

f. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu rozgrywek, 

g. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w całym cyklu 

rozgrywek, 

h. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

3. Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w ust. 2 wyłącznie między 

zainteresowanymi drużynami. 

4. Postanowienia ust. 2 pkt a-c mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji rozegrania wszystkich 

zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

5. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanym siłą wyższą, która nastąpi 

po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę po 

ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek, 

które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez przyznawania 

punktów.  



6. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanym siłą wyższą, która nastąpi 

po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów 

będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona.  

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z tytułu 

poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych 

rozgrywkach. 

§ 12 

1. Drużyna, która zajmie I miejsce w tabeli końcowej rozgrywek Ekstraligi zdobędzie tytuł mistrza 
Polski.  
2. Drużyna, która zajmie II miejsce w tabeli końcowej rozgrywek Ekstraligi zdobędzie tytuł 
wicemistrza Polski. 
3. Drużyna, która zajmie III miejsce w tabeli końcowej rozgrywek Ekstraligi zdobędzie tytuł  
II wicemistrza Polski.  
4. Drużyny, które w tabeli końcowej rozgrywek Ekstraligi zajmą miejsca 11-12 spadają do I ligi 
kobiet. 
5. Drużyny, które zajmą w tabeli końcowej rozgrywek I ligi kobiet miejsca 1-2 awansują do 
Ekstraligi, o ile otrzymają licencję uprawniającą do udziału w tej klasie rozgrywkowej. 
6. Drużyny, które zajmą w tabeli końcowej rozgrywek I ligi kobiet miejsca 11-12 spadają do  
II ligi kobiet. 
7. Drużyny, które zajmą 1 miejsca w tabelach końcowych poszczególnych grup II ligi kobiet 
awansują do I ligi kobiet. 
8. Drużyny, które zajmą miejsca 11-12 w tabelach końcowych poszczególnych grup II ligi kobiet 
spadają do III ligi kobiet. 
9.Do II ligi kobiet awansują 4 drużyny z rozgrywek III ligi kobiet. Szczegółowe zasady prowadzenia 
rozgrywek III ligi kobiet ustalą Wojewódzkie ZPN. 
 

 
§ 13 

1. Kluby-uczestnicy rozgrywek otrzymują do PZPN dofinansowanie w wysokości: 

a) Ekstraliga – 100 000 zł netto 

b) I liga kobiet – 50 000 zł netto 

c) II liga kobiet – 20 000 zł netto 

2. Zasady przekazania dofinansowania określi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

3. Klub, którego drużyna wycofa się lub zostanie wycofana z rozgrywek przed ich zakończeniem, 

zobowiązany będzie do zwrotu całej kwoty dofinansowania. 

 

4. Kluby, które zajmą miejsca 1-3 w tabeli końcowej Ekstraligi otrzymają nagrody finansowe  

w wysokości: 

 

- mistrz   - 200 000 PLN netto; 

- wicemistrz    - 100 000 PLN netto; 

- II wicemistrz  - 50 000 PLN netto. 

 

5. Wypłata nagród nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu obciążeniowego. 

 

§ 14 

  

1. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań  

z własnej winy, zostanie automatycznie przesunięta niżej o dwie klasy rozgrywkowe bez względu 

na liczbę zdobytych punktów. 



2.  Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco: 

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

dotychczasowych spotkań tej drużyny, 

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

uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się 

walkowery dla przeciwników.  

3. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub zostanie ukarany karą finansową  
w wysokości: 

a) Ekstraliga - 5000 PLN 

b) I liga - 3000 PLN 

c) II liga - 2000 PLN 

   

§ 15 

 

1. Zawodniczki są zobowiązane do spełnienia wymogów w zakresie opieki zdrowotnej na zasadach 

określonych w § 23 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez zawodniczki orzeczeń lekarskich 

lub oświadczeń o stanie zdrowia, potwierdza pisemnie przed każdymi zawodami trener lub 

kierownik drużyny. 

2. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodniczek, wypełnionego  

w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez 

złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.  

3. Do udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu  

z zawodów. 

4. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodniczkami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może 
przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik 
drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska tych osób winny być wpisane do protokołu. 
5. Jeżeli drużyna rozpocznie grę z mniejszą liczbą zawodniczek niż 11, jednak nie mniejszą niż 7, 

to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodniczek jedynie zawodniczkami, które są 

wpisane do składu w protokole z zawodów. 

6. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział  

w zawodach, zawodniczka jest zobowiązana 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. 

7. 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. 

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

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

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

formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu 

spotkania. 

9. Podczas meczów może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). Decyzje  

w zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo podejmuje 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

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

i nie mogą być zmienione.  

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



 

§   16 

 

W przypadku zmiany nazwiska zawodniczki, klub zobowiązany jest powiadomić  

o powyższym macierzysty Związek Piłki Nożnej celem dokonania zmiany w systemie Extranet. 

 

§   17 

 

1. Mecze Ekstraligi mogą być rozgrywane na stadionach zweryfikowanych do IV ligi lub wyższej 
klasy rozgrywkowej z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref technicznych i wyposażenia  
w nosze (i dwóch „noszowych”) na czas trwania zawodów.   
2. Mecze I ligi i II ligi kobiet mogą być rozgrywane na stadionach zweryfikowanych do klasy 
okręgowej lub wyższej klasy rozgrywkowej z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref 
technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch „noszowych”) na czas trwania zawodów.   
3. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do meczu.  
4. Mecze nie mogą odbywać się na boiskach zamkniętych na mocy decyzji organu dyscyplinarnego 

PZPN, właściwego Wojewódzkiego ZPN, państwowej lub samorządowej władzy administracyjnej. 

 

§ 18 

 

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

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

2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawodów, 

obowiązani są wskazać w systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz miejsce 

rozegrania meczu danej kolejki.  

3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 

wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać 

w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek. 

4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 

wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu Extranet, zgody przeciwnika  

i PZPN. 

5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej 

rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inny stadion 

spełniający wymogi regulaminowe. 

 

§ 19 

 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 

2. Ustala się, że mecze Ekstraligi rozgrywane będą w sobotę/niedzielę lub w dni powszednie, 

zgodnie z kalendarzem rozgrywek ustalonym przez PZPN, przy czym dzień i godzinę rozpoczęcia 

spotkania ustala gospodarz.     

3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów  

na jeden termin i o jednej godzinie, przy czym dwie ostatnie kolejki wyznacza się obligatoryjnie na 

jeden termin i o jednakowej godzinie. 

4. 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. 

5. Zawody mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie 12:00.,przy czym organ prowadzący 

rozgrywki może wyznaczyć inną godzinę rozpoczęcia meczu. 



6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji 

narodowej, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA, co 

najmniej jednej zawodniczki klubu, uprawnionej do gry w danej klasie rozgrywkowej, może 

stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny 

termin. 

7. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, 

przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia. 

8. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

 

§ 20 

 

1. Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub 

będący gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych 

warunków na stadionie i płycie boiska. 

2. 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 obserwatorem PZPN. 

 

§ 21 

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 – w przypadku Ekstraligi, 

b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni, 

c) filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od 

zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN – w przypadku Ekstraligi, 

d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów, 

e) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów, 

f) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 

g) zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich podawania w trakcie zawodów  

– w przypadku Ekstraligi, 

h) stworzenia kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia 

sanitarne, szatnie, bufety), 

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

dla zawodniczek, 

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

k) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne, 

l) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, 

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

m)  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. 

n)  w przypadku meczów, podczas których będzie wykorzystywany system VAR (Video Assistant 

Referee), udzielić ekipie technicznej wszelkiej pomocy niezbędnej do obsługi i  sprawnego 

http://sport.tvn24.pl/pilka-nozna,105/var-system-powtorek-wkroczyl-do-pilki-noznej-to-rewolucja,700010.html
http://sport.tvn24.pl/pilka-nozna,105/var-system-powtorek-wkroczyl-do-pilki-noznej-to-rewolucja,700010.html


funkcjonowania systemu – zgodnie z wymaganiami określonymi przez Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN. 

§ 22 

 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, przy 

równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin  

po zawodach. 

2. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej  

w wysokości 1.000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej 

PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN  

w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu 

kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.  

 

§ 23 

 

1. Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. 

2. Koszty ryczałtów sędziowskich i obserwatorów oraz koszty przejazdu pokrywa PZPN. 

 

§ 24 

 

W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego 

sędziego zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 

roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

 

§ 25 

  

1. Zawodniczki rozpoczynające grę (wychodzące w pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania 

sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.) – powinny być wpisane w pozycjach od 1 do 11 i mieć 

koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole. 

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

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

W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować o strojach 

w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią,  

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

podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest zobowiązana 

ubrać kostiumy o odmiennych barwach, 

c) bramkarki 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 bramkarki muszą zmienić koszulki o odmiennych 

barwach od kolorów kostiumów zawodników. 

3. Nieprzestrzeganie przepisu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje 

odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. W pozostałych kwestiach dotyczących ubioru 

mają zastosowanie postanowienia Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN 

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  

§ 26 

1. Zawodniczka, która w czasie zawodów otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie 

automatycznie ukarana: 



a. przy trzecim napomnieniu: 

• Ekstraliga - karą finansową w wysokości - 100 zł, 

• I liga kobiet - karą finansową w wysokości - 50 zł, 

• II liga kobiet - karą finansową w wysokości - 50 zł: 

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

c. przy szóstym napomnieniu; 

• Ekstraliga - karą finansową w wysokości - 200 zł, 

• I liga kobiet - karą finansową w wysokości - 100 zł, 

• II liga kobiet - karą finansową w wysokości - 100 zł: 

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

e. przy dziewiątym napomnieniu: 

• Ekstraliga - karą finansową w wysokości - 300 zł, 

• I liga kobiet - karą finansową w wysokości - 200 zł, 

• II liga kobiet - karą finansową w wysokości - 200 zł: 

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

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

dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów. 

2. Jeżeli co najmniej 5 zawodniczek jednej drużyny otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) lub 

wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodniczek podlega karze 

pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż 500 zł. 

3. Zawodniczka, która zostanie wykluczona przez sędziego w wyniku samoistnej czerwonej kartki 
zostaje automatycznie zawieszona (ukarana dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w zawodach 
danej ligi do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. 
4. Zasady wykonywania kary dyskwalifikacji w wyniku otrzymania danej liczby napomnień lub 
wykluczenia określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 
5. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy. 

6. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki 
otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar. 
 

§ 27 

 

Drużyny klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską zgodnie  

z postanowieniami Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących 

w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

 

§ 28 

 

Kluby mają obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków 

wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej. 

 

§ 29 

 

Decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN. 

 

§ 30 

 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 



§ 31 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                            

                                  Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
  



Załącznik nr 1 do Uchwały nr V/56 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi,  I ligi  

i II ligi kobiet na sezon 2020/2021 i następne 

 
Data, miejsce 
 
_____________________________ 

 
Pełna nazwa Klubu: 
 
_____________________________ 
 
 
Adres siedziby Klubu: 
 
_____________________________ 
 
 
 
 
Do: Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 
 
 
 
Informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to: 
 
_______________________________________________________ 
 
 
 
Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał 

zawartość tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie – o 10.00 oraz 

15.00. 

 

Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje 

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN dot. rozgrywek. 

Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie 

traktował jako wiążące. 

 
Niniejszym informujemy, iż osobą właściwą do kontaktu we wszelkich sprawach dot. rozgrywek 

jest (Imię i Nazwisko, funkcja w klubie, nr telefonu) 

 
_______________________________________________________ 
 
 
W imieniu Klubu: 
 
______________________________ 
  



 
Załącznik nr 2 - Ekstraliga 
 
1. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki  
o Mistrzostwo Ekstraligi, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych 
rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne, 
prawa promocyjne, prawa reklamowe i prawa marketingowe (zwanych łącznie  
w niniejszym Regulaminie „Prawami Marketingowymi”) oraz prawa telewizyjne (medialne), 
realizowane za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, 
Internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych (zwane 
łącznie w niniejszym Regulaminie „Prawami Telewizyjnymi”). 
Ponadto jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki o Mistrzostwo Ekstraligi, 
PZPN ma prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez 
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy rozgrywek  
o Mistrzostwo Ekstraligi (zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może  
w szczególności uwzględniać nazwę Sponsora Tytularnego rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi lub 
produktu/usługi przez niego wskazanego. 
2. PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez 
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych  
i Praw Marketingowych na podmioty trzecie (np. media, nadawców telewizyjnych. 
Partnerów/Sponsorów), w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych lub 
umów sponsorskich. 
3. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraligi mają obowiązek 
honorowania przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz realizowania 
wszelkich umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami trzecimi (np. mediami, 
nadawcami telewizyjnymi, Partnerami/Sponsorami), a także każdorazowego posługiwania się 
określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności kluby zobowiązane są do realizacji 
czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw Telewizyjnych, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie. 
4. Szczegółowe uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów 
określają odrębne przepisy PZPN. Przy czym w odniesieniu do meczów transmitowanych przez 
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, obowiązują 
następujące zasady: 
• wszystkie Prawa Marketingowe dotyczące takich meczów przysługują wyłącznie PZPN  
(w odniesieniu do meczów, które nie są transmitowane klubom przysługują takie Prawa 
Marketingowe, które nie zostały zastrzeżone przez PZPN); 
• tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska, a także 
tzw. koło środkowe boiska, na mecze transmitowane przez nadawcę posiadającego Prawa 
Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi dostarczy klubom oraz zainstaluje na stadionie 
PZPN lub podmiot przez niego wskazany; 
• ww. nośniki zostaną dostarczone na stadion, na którym będzie odbywał się mecz, 
transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 
Ekstraligi, najpóźniej w dniu meczu; 
• ponadto, klub będący gospodarzem meczu musi umożliwić przeprowadzenie transmisji 
przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi,  
w tym zapewnić agregat prądotwórczy i Internet (o wskazanych przez takiego nadawcę lub PZPN 
parametrach technicznych) oraz przekazać stosowne akredytacje przedstawicielom takiego 
nadawcy telewizyjnego, a także zapewnić dzieci do rozłożenia tzw. koła środkowego boiska 
dostarczonego przez PZPN. 
5. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do przeprowadzania 
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań  
o Mistrzostwo Ekstraligi bez uzyskania zgody PZPN (co oznacza, że klub będący gospodarzem 
meczu, który nie jest transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do 
rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, może samodzielnie przeprowadzać z niego transmisję – np.  
w telewizji klubowej lub na swojej stronie internetowej, tylko pod warunkiem uzyskania na to 
uprzedniej zgody PZPN). 
6. W ramach Praw Marketingowych PZPN przysługuje w szczególności prawo do: 



• użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodniczek oraz 
przedstawicieli klubów w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową  
i bezterminową zgodę na wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione  
– w szczególności media, nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów – wizerunków 
zawodniczek oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych, którą kluby są zobowiązane 
zapewnić od swoich przedstawicieli i zawodniczek), jak też i nazw klubów, emblematów oraz 
koszulek meczowych dla komercyjnych  celów w ramach rozgrywek Ekstraligi. Polski Związek Piłki 
Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych materiałów, które 
mogą być udostępniane mediom, nadawcom telewizyjnym, Partnerom/Sponsorom  
w celu ich wykorzystania (np. publikacji lub rozpowszechniania w inny sposób), 
• wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek mediów, nadawców 
telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek 
zawodniczek w stroju klubowym i wizerunek trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny w 
strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie 
przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców 
telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów), 
• wykorzystania wszystkich herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach  jako Klubów 
gających w Ekstralidze, na wszelkich produktach oraz podczas działań sprzedażowych, 
marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za granicą na rzecz 
Ekstraligi, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek; 
• łącznego lub samodzielnego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia  
i nazwiska oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodniczek i trenerów wszystkich Klubów (co 
obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez PZPN  
i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców telewizyjnych, 
Partnerów/Sponsorów); 
• organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym 
odbywają się Rozgrywki, przez PZPN oraz Partnerów/Sponsorów 
7. W związku z identyfikacją wizualną, kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do: 
• Umieszczenia dostarczonej przez PZPN tablicy centralnej Ekstraligi o wymiarach  
6m x 1m w pierwszym rzędzie reklam na wysokości linii środkowej boiska (zgodnie z wytycznymi 
PZPN),  
• Umieszczenia naszywek z logotypem Ekstraligi i/lub logotypem wskazanego przez PZPN 
Partnera/Sponsora Rozgrywek Ekstraligi na zewnętrznej części prawego rękawka koszulek 
meczowych zawodników, na powierzchni max. 81 cm2 (np. pole 90 mm x 90 mm.) – zgodnie  
z wytycznymi PZPN, 
• Umieszczenia i ekspozycji w trakcie zawodów nośników reklamowych 
Partnerów/Sponsorów rozgrywek Ekstraligi w sposób i w miejscach wskazanych przez PZPN 
(bandy reklamowe, jamniki, koło środkowe oraz inne; ww. nośniki będą dostarczane przez PZPN), 
8. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom 
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraligi tablicę centralną – banner o wymiarach 
6m x 1m. Kluby będący gospodarzami meczów są zobowiązane do zapewnienia ekspozycji  
ww. tablicy centralnej zarówno podczas wszystkich meczów w ramach rozgrywek o Mistrzostwo 
Ekstraligi  (tj. zarówno meczów transmitowanych przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne 
do rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, jak i pozostałych). 
9. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom 
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraligi naszywki na koszulki meczowe  
(z logotypem Rozgrywek Ekstraligi i/lub logotypem wskazanego przez PZPN Partnera/Sponsora 
Rozgrywek Ekstraligi) – po 50 szt. stosownych naszywek na rękaw. Jeżeli PZPN dostarczy klubowi 
takie naszywki klub jest zobowiązany do ich umieszczenia na koszulkach meczowych wszystkich 
swoich zawodniczek, w sposób wskazany przez PZPN, podczas wszystkich meczów w ramach 
rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi (tj. zarówno meczów transmitowanych przez nadawcę 
posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, jak i pozostałych). 
10. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania dalej idących niż 
przewidziane w Regulaminie i szczegółowych wytycznych dot. uprawnień Partnerów/Sponsorów 
Rozgrywek Ekstraligi, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania transmisji z meczów (z tytułu 
Praw Telewizyjnych), uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów w zakresie praw, o których 
mowa w ust. 1-3 powyżej. 



11. Księga znaku Rozgrywek Ekstraligi – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń tych 
rozgrywek jest dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby  
są zobowiązane do posługiwania się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi 
Rozgrywek Ekstraligi określonymi w ww. Księdze znaku Rozgrywek Ekstraligi oraz wyłącznie na 
określonych w niej warunkach i zasadach. 
12. W przypadku pozyskania przez PZPN dostawcy oficjalnych piłek dla rozgrywek  
o Mistrzostwo Ekstraligi kluby zobowiązane są do posługiwania się w trakcie zawodów  
o Mistrzostwo Ekstraligi wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi 
wskazanymi przez PZPN i w kolorystyce ustalonej przez PZPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 3 – I liga kobiet 
 
1. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki  
o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych 
rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne, 
prawa promocyjne, prawa reklamowe i prawa marketingowe (zwanych łącznie w niniejszym 
Regulaminie „Prawami Marketingowymi”) oraz prawa telewizyjne (medialne), realizowane za 
pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu  
i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych (zwane łącznie  
w niniejszym Regulaminie „Prawami Telewizyjnymi”). 
Ponadto jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki o Mistrzostwo I-ej ligi 
kobiet, PZPN ma prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez 
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy rozgrywek  
o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet (zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może  
w szczególności uwzględniać nazwę Sponsora Tytularnego rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet 
lub produktu/usługi przez niego wskazanego. 
2. PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez 
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych  
i Praw Marketingowych na podmioty trzecie (np. media, nadawców telewizyjnych. 
Partnerów/Sponsorów), w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych lub 
umów sponsorskich. 
3. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet mają obowiązek 
honorowania przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz realizowania 
wszelkich umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami trzecimi (np. mediami, 
nadawcami telewizyjnymi, Partnerami/Sponsorami), a także każdorazowego posługiwania się 
określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności kluby zobowiązane są do realizacji 
czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw Telewizyjnych, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie. 
4. Szczegółowe uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów 
określają odrębne przepisy PZPN. Przy czym w odniesieniu do meczów transmitowanych przez 
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet, obowiązują 
następujące zasady: 
• wszystkie Prawa Marketingowe dotyczące takich meczów przysługują wyłącznie PZPN  
(w odniesieniu do meczów, które nie są transmitowane klubom przysługują takie Prawa 
Marketingowe, które nie zostały zastrzeżone przez PZPN); 
• tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska,  
a także tzw. koło środkowe boiska, na mecze transmitowane przez nadawcę posiadającego Prawa 
Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet dostarczy klubom oraz zainstaluje na 
stadionie PZPN lub podmiot przez niego wskazany; 
• ww. nośniki zostaną dostarczone na stadion, na którym będzie odbywał się mecz, 
transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej 
ligi kobiet, najpóźniej w dniu meczu; 
• ponadto, klub będący gospodarzem meczu musi umożliwić przeprowadzenie transmisji 
przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet,  
w tym zapewnić agregat prądotwórczy i Internet (o wskazanych przez takiego nadawcę lub PZPN 
parametrach technicznych) oraz przekazać stosowne akredytacje przedstawicielom takiego 
nadawcy telewizyjnego, a także zapewnić dzieci do rozłożenia tzw. koła środkowego boiska 
dostarczonego przez PZPN. 
5. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są upoważnione  
do przeprowadzania jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze 
spotkań o Mistrzostwo I ligi kobiet bez uzyskania zgody PZPN (co oznacza, że klub będący 
gospodarzem meczu, który nie jest transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa 
Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet, może samodzielnie przeprowadzać z niego 
transmisję – np. w telewizji klubowej lub na swojej stronie internetowej, tylko pod warunkiem 
uzyskania na to uprzedniej zgody PZPN). 
 



6. W ramach Praw Marketingowych PZPN przysługuje w szczególności prawo do: 
• użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodniczek oraz 
przedstawicieli klubów w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową  
i bezterminową zgodę na wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione  
– w szczególności media, nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów – wizerunków 
zawodniczek oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych, którą kluby są zobowiązane 
zapewnić od swoich przedstawicieli i zawodniczek), jak też i nazw klubów, emblematów oraz 
koszulek meczowych dla komercyjnych  celów w ramach rozgrywek I ligi kobiet. Polski Związek 
Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych materiałów, 
które mogą być udostępniane mediom, nadawcom telewizyjnym, Partnerom/Sponsorom w celu ich 
wykorzystania (np. publikacji lub rozpowszechniania w inny sposób), 
• wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek mediów, nadawców 
telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek 
zawodniczek w stroju klubowym i wizerunek trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny  
w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich 
wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, 
nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów), 
• wykorzystania wszystkich herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach jako Klubów 
gających w I lidze kobiet, na wszelkich produktach oraz podczas działań sprzedażowych, 
marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za granicą  
na rzecz I ligi, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek; 
• łącznego lub samodzielnego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia  
i nazwiska oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodniczek i trenerów wszystkich Klubów (co 
obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez PZPN  
i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców telewizyjnych, 
Partnerów/Sponsorów); 
• organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym 
odbywają się Rozgrywki, przez PZPN oraz Partnerów/Sponsorów. 
7. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania dalej idących niż 
przewidziane w Regulaminie i szczegółowych wytycznych dot. uprawnień Partnerów/Sponsorów 
Rozgrywek I ligi kobiet, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania transmisji z meczów  
(z tytułu Praw Telewizyjnych), uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów w zakresie praw, 
o których mowa w ust. 1-4 powyżej. 
8. Księga znaku Rozgrywek I ligi kobiet – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń tych 
rozgrywek jest dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby są zobowiązane 
do posługiwania się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi Rozgrywek I ligi 
kobiet określonymi w ww. Księdze znaku Rozgrywek I ligi kobiet oraz wyłącznie na określonych  
w niej warunkach i zasadach. 
9. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom 
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet naszywki na koszulki meczowe  
(z logotypem Rozgrywek I ligi kobiet i/lub logotypem wskazanego przez PZPN Partnera/Sponsora 
Rozgrywek I ligi kobiet) – po 50 szt. stosownych naszywek na rękaw. Jeżeli PZPN dostarczy 
klubowi takie naszywki klub jest zobowiązany do ich umieszczenia na koszulkach meczowych 
wszystkich swoich zawodniczek, w sposób wskazany przez PZPN, podczas wszystkich meczów  
w ramach rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet (tj. zarówno meczów transmitowanych przez 
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet, jak  
i pozostałych). 
10. W przypadku pozyskania przez PZPN dostawcy oficjalnych piłek dla rozgrywek  
o Mistrzostwo I ligi kobiet kluby zobowiązane są do posługiwania się w trakcie zawodów  
o Mistrzostwo I ligi kobiet wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o Mistrzostwo I ligi kobiet 
wskazanymi przez PZPN i w kolorystyce ustalonej przez PZPN. 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 – II liga kobiet 
 
1. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki  
o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące 
tych rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa 
komercyjne, prawa promocyjne, prawa reklamowe i prawa marketingowe (zwanych łącznie  
w niniejszym Regulaminie „Prawami Marketingowymi”) oraz prawa telewizyjne (medialne), 
realizowane za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, 
Internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych (zwane 
łącznie w niniejszym Regulaminie „Prawami Telewizyjnymi”). 
Ponadto jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki o Mistrzostwo II-ej ligi 
kobiet, PZPN ma prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez 
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy rozgrywek  
o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet (zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może  
w szczególności uwzględniać nazwę Sponsora Tytularnego rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet 
lub produktu/usługi przez niego wskazanego. 
2. PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez 
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych  
i Praw Marketingowych na podmioty trzecie (np. media, nadawców telewizyjnych. 
Partnerów/Sponsorów), w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych lub 
umów sponsorskich. 
3. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet mają obowiązek 
honorowania przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz realizowania 
wszelkich umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami trzecimi (np. mediami, 
nadawcami telewizyjnymi, Partnerami/Sponsorami), a także każdorazowego posługiwania się 
określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności kluby zobowiązane są do realizacji 
czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw Telewizyjnych, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie. 
4. Szczegółowe uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów 
określają odrębne przepisy PZPN. Przy czym w odniesieniu do meczów transmitowanych przez 
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet, obowiązują 
następujące zasady: 
• wszystkie Prawa Marketingowe dotyczące takich meczów przysługują wyłącznie PZPN  
(w odniesieniu do meczów, które nie są transmitowane klubom przysługują takie Prawa 
Marketingowe, które nie zostały zastrzeżone przez PZPN); 
• tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska,  
a także tzw. koło środkowe boiska, na mecze transmitowane przez nadawcę posiadającego Prawa 
Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet dostarczy klubom oraz zainstaluje na 
stadionie PZPN lub podmiot przez niego wskazany; 
• ww. nośniki zostaną dostarczone na stadion, na którym będzie odbywał się mecz, 
transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo II-ej 
ligi kobiet, najpóźniej w dniu meczu; 
• ponadto, klub będący gospodarzem meczu musi umożliwić przeprowadzenie transmisji 
przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet,  
w tym zapewnić agregat prądotwórczy i Internet (o wskazanych przez takiego nadawcę lub PZPN 
parametrach technicznych) oraz przekazać stosowne akredytacje przedstawicielom takiego 
nadawcy telewizyjnego, a także zapewnić dzieci do rozłożenia tzw. koła środkowego boiska 
dostarczonego przez PZPN. 
5. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są upoważnione  
do przeprowadzania jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze 
spotkań o Mistrzostwo II ligi kobiet bez uzyskania zgody PZPN (co oznacza, że klub będący 
gospodarzem meczu, który nie jest transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa 
Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet, może samodzielnie przeprowadzać z niego 
transmisję – np. w telewizji klubowej lub na swojej stronie internetowej, tylko pod warunkiem 
uzyskania na to uprzedniej zgody PZPN). 
 
6. W ramach Praw Marketingowych PZPN przysługuje w szczególności prawo do: 



• użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodniczek oraz 
przedstawicieli klubów w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową  
i bezterminową zgodę na wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione  
– w szczególności media, nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów – wizerunków 
zawodniczek oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych, którą kluby są zobowiązane 
zapewnić od swoich przedstawicieli i zawodniczek), jak też i nazw klubów, emblematów oraz 
koszulek meczowych dla komercyjnych  celów w ramach rozgrywek I ligi. Polski Związek Piłki 
Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych materiałów, które 
mogą być udostępniane mediom, nadawcom telewizyjnym, Partnerom/Sponsorom w celu ich 
wykorzystania (np. publikacji lub rozpowszechniania w inny sposób), 
• wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek mediów, nadawców 
telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek 
zawodniczek w stroju klubowym i wizerunek trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny  
w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich 
wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, 
nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów), 
• wykorzystania wszystkich herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach jako Klubów 
gających w II lidze kobiet, na wszelkich produktach oraz podczas działań sprzedażowych, 
marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za granicą  
na rzecz II ligi kobiet, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek; 
• łącznego lub samodzielnego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia  
i nazwiska oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodniczek i trenerów wszystkich Klubów (co 
obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez PZPN  
i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców telewizyjnych, 
Partnerów/Sponsorów); 
• organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym 
odbywają się Rozgrywki, przez PZPN oraz Partnerów/Sponsorów. 
7. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania dalej idących niż 
przewidziane w Regulaminie i szczegółowych wytycznych dot. uprawnień Partnerów/Sponsorów 
Rozgrywek II ligi kobiet, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania transmisji z meczów  
(z tytułu Praw Telewizyjnych), uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów w zakresie praw, 
o których mowa w ust. 1-4 powyżej. 
8. Księga znaku Rozgrywek II ligi kobiet – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń tych 
rozgrywek jest dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby są zobowiązane 
do posługiwania się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi Rozgrywek II ligi 
kobiet określonymi w ww. Księdze znaku Rozgrywek II ligi kobiet oraz wyłącznie na określonych  
w niej warunkach i zasadach. 
9. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom 
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet naszywki na koszulki meczowe  
(z logotypem Rozgrywek II ligi kobiet i/lub logotypem wskazanego przez PZPN Partnera/Sponsora 
Rozgrywek II ligi kobiet) – po 50 szt. stosownych naszywek na rękaw. Jeżeli PZPN dostarczy 
klubowi takie naszywki klub jest zobowiązany do ich umieszczenia na koszulkach meczowych 
wszystkich swoich zawodniczek, w sposób wskazany przez PZPN, podczas wszystkich meczów  
w ramach rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet (tj. zarówno meczów transmitowanych przez 
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet, jak  
i pozostałych). 
10. W przypadku pozyskania przez PZPN dostawcy oficjalnych piłek dla rozgrywek  
o Mistrzostwo II ligi kobiet kluby zobowiązane są do posługiwania się w trakcie zawodów  
o Mistrzostwo II ligi kobiet wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o Mistrzostwo II ligi kobiet 
wskazanymi przez PZPN i w kolorystyce ustalonej przez PZPN. 

 
  



57 
Uchwała nr V/57 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski Kobiet na sezon 2020/2021 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski Kobiet na sezon 2020/2021 w następującym 
brzmieniu: 

 
REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI KOBIET  

NA SEZON 2020/2021 
 

§ 1 
 
1. Regulamin rozgrywek o Puchar Polski kobiet obowiązuje w cyklu rozgrywkowym 2020/2021. 

2. Cykl rozgrywek na szczeblu Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej kończy się 14.10.2020 r. 

 
§ 2 

  
1. W rozgrywkach o Puchar Polski kobiet obowiązkowo biorą udział drużyny Ekstraligi, I i II ligi 

kobiet w piłce nożnej. Pozostałe drużyny, występujące w rozgrywkach prowadzonych przez 

Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, biorą udział na zasadzie dobrowolności i winny zgłosić swój 

udział w ZPN prowadzącym rozgrywki na danym terenie.  

2. Szczegóły dotyczące Praw Marketingowych oraz Praw Telewizyjnych (Medialnych) reguluje 

załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski kobiet na sezon 2020/2021. 

 
§ 3 

  
Całość rozgrywek podzielona jest na siedem etapów: 

I etap – na szczeblu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, w którym uczestniczą drużyny III ligi 

kobiet i niższych klas rozgrywkowych.   

II etap – uczestniczą 64 drużyny – zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej  

w sezonie 2020/2021 oraz wszystkie drużyny Ekstraligi, I ligi i II ligi kobiet. 

III etap – 32 drużyny wyłonione w etapie II. 

IV etap – 1/8 finału – 16 drużyn wyłonionych w etapie III. 

V etap – 1/4 finału – 8 drużyn wyłonionych w etapie IV. 

VI etap – 1/2 finału – 4 drużyny wyłonione w etapie V. 

VII etap – finał – 2 drużyny wyłonione w etapie VI. 

 
§ 4 

 
1. Pierwszy etap rozgrywek przeprowadzają Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej  

na podstawie opracowanych przez dany Związek regulaminów i w oparciu o ogólnie 

obowiązujące zasady określone w Uchwale Zarządu PZPN nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku  

w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych 

Uchwałach Zarządu PZPN. 

2. Etapy II-VII prowadzone są przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

3. Orzecznictwo dyscyplinarne zawodniczek, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich 

drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu Wojewódzkiego Związku 

Piłki Nożnej należy do ich właściwości. Każdorazowo ZPN przesyłają informację  

do PZPN o nałożonych karach. 



4. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy  

i kibiców w odniesieniu do wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach o Puchar Polski  

w drugim i trzecim etapie stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  

 
§ 5 

 
1. Rozgrywki pierwszego etapu zostaną przeprowadzone w 16 Wojewódzkich Związkach Piłki 

Nożnej, które niezwłocznie po zakończeniu eliminacji obowiązane są do przesłania do PZPN 

informacji o zwycięskich drużynach. Należy również zgłosić informacje o udzielonych karach za 

żółte i czerwone kartki wraz z wykazami uprawnionych do gry zawodniczek. 

2. Gospodarzem zawodów będzie zespół występujący w niższej klasie rozgrywkowej.  

W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzem meczu będzie drużyna, która  

w trakcie losowania danej pary zostanie wylosowana jako pierwsza.  

3. 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. 

 
§ 6 

 
1. Na etapach II-VI wszystkie pary są losowane z jednego koszyka. 

2. Mecz finałowy o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet organizuje Polski Związek Piłki Nożnej  

na boisku neutralnym. 

 
§ 7 

 
Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania 

następujących zasad: 

a) zawodniczki, które brały udział w jednym etapie, nie mogą brać udziału  

w rozgrywkach w innej drużynie tego samego klubu w następnym etapie, jeżeli obie drużyny 

awansują dalej; 

b) jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 4 zawodniczki 

drużyny wyeliminowanej mogą grać w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do 

dalszych rozgrywek.  

 

§ 8 
 

1. Zawodniczki są zobowiązane do spełnienia wymogów w zakresie opieki zdrowotnej na zasadach 

określonych w § 23 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez zawodniczki orzeczeń lekarskich 

lub oświadczeń o stanie zdrowia, potwierdza pisemnie przed każdymi zawodami trener lub 

kierownik drużyny. 

2. W rozgrywkach o Puchar Polski kobiet, pod rygorem sankcji w postaci walkowera oraz innych 

konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone przez 

właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione przez organ prowadzący 

rozgrywki w systemie Extranet.    

3. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczek do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem 

systemu Extranet. 

4. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczek do gry przekazane do gry w inny sposób niż  

za pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane. 



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

za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. 

6.  W meczach Pucharu Polski kobiet na szczeblu WZPN (I etap) może występować równocześnie 

na boisku tylko 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej, natomiast  

w meczach Pucharu Polski kobiet na szczeblu centralnym (etapy II-VII) mogą występować 

równocześnie na boisku 2 zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej. 

7. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów Pucharu Polski kobiet kierownicy drużyn 

zobowiązani są do wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład 

zawodniczek, wypełnionego w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana  

i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych  

w sprawozdaniu.  

8. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu  

z zawodów. 

9. Zawodniczka nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.  

10. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodniczek niż 11, jednak nie mniejszą  

niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodniczek jedynie zawodniczkami, które są 

wpisane do składu w protokole z zawodów. 

11. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział  

w zawodach, zawodniczka jest zobowiązana na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument 

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

w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 

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

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

zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów. 

13. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów  

w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. 

14. Podczas meczów Pucharu Polski kobiet szczebla centralnego może być wykorzystywany 

system VAR (Video Assistant Referee). Decyzje w zakresie wykorzystania systemu podczas 

wybranych meczów, każdorazowo podejmuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

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

i nie mogą być zmienione.  

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

systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych  

i/lub finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu. 

 
§ 9 

 

1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn., że drużyny przegrywające 

odpadają z dalszej rywalizacji.  

2. Zawody trwają 2 x 45 minut.  

3. Na etapach lub w rundach, w których rozgrywa się jeden mecz oraz w meczu finałowym,  

w przypadku wyniku remisowego po zakończeniu meczu w regulaminowym czasie zarządzona 

będzie dogrywka 2 x 15 minut. Jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli 

zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów.   

4. Drużyny biorące udział w etapach I-VII rozgrywek Pucharu Polski uprawnione są  

do wymiany 5 zawodniczek przez cały czas trwania gry. 

 
§ 10 

 
Zawody o Puchar Polski kobiet będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry  

w piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zarządu PZPN nr VIII/124  



z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności 

klubowej oraz innych Uchwałach Zarządu PZPN. 

 
 

§11 
 

1. Obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów ZPN dla zawodów pucharowych  

etapu I oraz Kolegium Sędziów PZPN dla zawodów etapów II-VII. 

2. Od etapu II koszty ryczałtów i przejazdów sędziów oraz obserwatorów pokrywa PZPN.  

 

§ 12 
 
1. Zawody w ramach etapów II-IV Pucharu Polski kobiet mogą być rozgrywane na stadionach 

zweryfikowanych dla minimum klasy okręgowej z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref 

technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch „noszowych”) na czas trwania zawodów. Mecze 

mogą być rozgrywane na zweryfikowanych boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Weryfikację 

stadionów przeprowadzają właściwe Związki Piłki Nożnej przed rozpoczęciem nowego sezonu. 

Klub organizujący zawody w etapach II-IV, oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na 

widowni i płycie stadionu zobowiązany jest do zapewnienia obecności podczas całego meczu 

przedstawiciela służby zdrowia: lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki lub innej osoby 

posiadającej uprawnienia do sprawowania opieki medycznej uzyskane zgodnie z przepisami 

państwowymi, 

2. Zawody o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet od V etapu muszą odbywać się na stadionach 

zweryfikowanych dla minimum IV ligi z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref technicznych, 

z zabezpieczeniem wykwalifikowanej opieki medycznej (obowiązkowo karetka pogotowia)  

i wyposażeniem w nosze (i dwie osoby tzw. noszowych) na czas trwania zawodów.  

3. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier pucharowych. Klub, który 

nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne 

konsekwencje regulaminowe. Klub musi posiadać na obiekcie kserokopię arkusza weryfikacji 

boiska, na których drużyna będzie rozgrywała mecz jako gospodarz. Klub musi okazać sędziemu 

zawodów pucharowych aktualny arkusz weryfikacji boiska.  

4. Każda drużyna wyjeżdża na zawody pucharowe na koszt własny. 

5. Drużyna, która nie stawi się do zawodów Pucharu Polski kobiet w etapach II-IV, zostanie ukarana 

karą finansową w wysokości 3.000 PLN.  

Drużyna, która nie stawi się do zawodów Pucharu Polski kobiet od etapu V, zostanie ukarana karą 

finansową w wysokości 6.000 PLN.  

 
§ 13 

 
1. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawodów, 

obowiązani są wskazać w systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz miejsce 

rozegrania danego meczu. Za niedopełnienie ww. obowiązków zostaną nałożone kary 

dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.   

2. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 

wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. 

3. Mecze Pucharu Polski kobiet muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 

4. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej 

rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inny stadion 

spełniający wymogi regulaminowe. 



5. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego  

lub związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

6. Zawody w ramach Pucharu Polski kobiet mogą się rozpocząć najwcześniej o godzinie 12:00. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji 

narodowej, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA, co 

najmniej jednej zawodniczki klubu, uprawnionej do gry w danej klasie rozgrywkowej, może 

stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny 

termin. 

8. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, 

przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia. 

9. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

 
§ 14 

 
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 

nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

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

na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym. 

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

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

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

Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nierozegrania lub 

przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, 

jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia rozegrania spotkania w dniu 

następnym przy świetle dziennym, w miarę możliwości konsultując uprzednio decyzję  

z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN. 

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

obserwatora PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania. 

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

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

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

wszystkie zasady określone przepisami PZPN. 

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

zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane  

w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad: 

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

wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów, 

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

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych, 

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszystkie zawodniczki uprawnione do 

gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodniczkami: 

• które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem 

czerwonej kartki lub w wyniku zmiany, 



• które nie były w trakcie zawodów przerwanych zawodniczkami klubu, w którego 

barwach występują w chwili dokańczania zawodów, 

• które odbywały w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości 

kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 

6. Zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymała liczbę 

kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek 

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

w dokańczanych zawodach. 

 
§   15 

Klub organizujący zawody na etapach od II do VII Pucharu Polski kobiet, oprócz stworzenia 

warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu zobowiązany jest do: 

a) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni, 

b) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów, 

c) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów, 

d) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 

e) zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 zawodniczek/zawodników do ich podawania w trakcie 

zawodów, 

f) stworzenia kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia 

sanitarne, szatnie, bufety), 

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

dla zawodniczek, 

h) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodniczek rezerwowych, 

i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne, 

j) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, 

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

k)  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. 

l)  w przypadku meczów, podczas których będzie wykorzystywany system VAR (Video Assistant 

Referee), udzielić ekipie technicznej wszelkiej pomocy niezbędnej do obsługi i sprawnego 

funkcjonowania systemu – zgodnie z wymaganiami określonymi przez Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN. 

 
 § 16 
 
1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Puchar Polski kobiet otrzymuje:  

- puchar dla drużyny – za zwycięstwo w rozgrywkach Pucharu Polski, 

- 30 medali pamiątkowych dla zawodniczek i kadry szkoleniowej, 

- koszulki okolicznościowe. 

2. Klub, który zajmie II miejsce (finalista Pucharu Polski kobiet) otrzymuje:  

- 30 medali pamiątkowych dla zawodniczek i kadry szkoleniowej. 

 
§ 17 

 
1. PZPN przyzna nagrody finansowe za udział w rozgrywkach o Puchar Polski kobiet: 

 

- zdobywca PP na szczeblu WZPN   - 5000 PLN netto 

http://sport.tvn24.pl/pilka-nozna,105/var-system-powtorek-wkroczyl-do-pilki-noznej-to-rewolucja,700010.html
http://sport.tvn24.pl/pilka-nozna,105/var-system-powtorek-wkroczyl-do-pilki-noznej-to-rewolucja,700010.html


- drużyny wyeliminowane w III etapie  - 8000 PLN netto 

- drużyny wyeliminowane w 1/8 finału  - 10 000 PLN netto 

- drużyny wyeliminowane w 1/4 finału  - 25 000 PLN netto 

- drużyny wyeliminowane w 1/2 finału  - 50 000 PLN netto 

- finalista PP      - 100 000 PLN netto;  

- zdobywca PP      - 400 000 PLN netto. 

 

2. Wypłata nagród, o których mowa w § 18 ust. 1 nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego 

dokumentu obciążeniowego. 

 
§ 18 

 
1. Zawodniczka, która w czasie zawodów pucharowych na etapach II-VII otrzyma ostrzeżenie 

(żółtą kartkę) zostaje automatycznie ukarana: 

- przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu; 

- przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów; 

- przy każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacją w wymiarze 2 meczów. 

2. Zawodniczka ukarana karą pieniężną nie może występować w spotkaniach pucharowych  

do czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki.  

3. Żółte kartki otrzymane przez zawodniczki w meczach I etapu Pucharu Polski kobiet   

na szczeblu WZPN, zostają anulowane, przy czym kary dyskwalifikacji wynikające z otrzymania 

określonej liczby żółtych kartek w meczach I etapu podlegają wykonaniu w kolejnych etapach 

rozgrywek.  

4. Kary za żółte lub czerwone kartki zawodniczek drużyn uczestniczących w rozgrywkach I etapu 

na szczeblu Związków wykonywane są w kolejnych etapach.  

5. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów  

za przewinienie popełnione w rozgrywkach pucharowych, wykonuje się w danych rozgrywkach 

pucharowych.  

6. Po rozegraniu meczów V etapu, żółte kartki otrzymane przez zawodniczki w meczach 

poprzednich etapów zostają anulowane, przy czym kary dyskwalifikacji wynikające z otrzymanie 

określonej liczby żółtych kartek w meczach poprzednich etapów podlegają wykonaniu w meczach 

VI etapu.  

7. Kary dyskwalifikacji wynikające z otrzymania określonej liczby żółtych kartek niewykonane  

w bieżącej edycji rozgrywek nie wykonuje się w kolejnej edycji.   

8. Kary dyskwalifikacji wynikające z otrzymania samoistnej czerwonej kartki niewykonane  

w bieżącej edycji rozgrywek, wykonuje się w kolejnej edycji.   

 
§ 19 

 
1. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów na etapach II-VII 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. 

2. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej 

PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN  

w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu 

kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.  

 
 
 



§ 20 
 
Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych  

na skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem 

zgodnie z § 26 pkt 1, 2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej – przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  

 
 

§ 21 
 

1. Kluby uczestniczące w meczach etapów V-VII o Puchar Polski kobiet mają obowiązek 

umieszczenia naszywek z logotypem Pucharu Polski kobiet zgodnie z Księgą Znaku Reprezentacji 

Polski w Piłce Nożnej Kobiet, Ekstraligi, I ligi i Pucharu Polski (logo o wymiarach 7cm x 7cm 

powinno być umieszczone na prawym rękawie koszulki dokładnie w połowie wysokości rękawa po 

zewnętrznej stronie).  

2. Zespoły biorące udział w finale PP kobiet są zobligowane do zapewnienia obecności  

I trenera prowadzącego drużynę w danym meczu na organizowanej po zakończeniu zawodów, 

konferencji prasowej. 

3. Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystywany jest wizerunek 

piłkarek i/lub trenerów oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowane przez telewizje klubowe, 

muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego przez 

PZPN. 

4. Kluby – finaliści Pucharu Polski kobiet mają obowiązek stosować się do wszelkich innych 

wytycznych dotyczących procedury i przebiegu ceremonii meczu finałowego określonych  

w okólnikach PZPN. 

 
§ 22 

 
Decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie podejmuje Departament 

Rozgrywek Krajowych PZPN. 

 

§ 23 
 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 

§ 24 
 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

               Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

  



Załącznik nr 1 do regulamin rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet na sezon 
2020/2021. 
 
1. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o Puchar 
Polski kobiet, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek  
i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne, prawa 
promocyjne, prawa reklamowe i prawa marketingowe (zwanych łącznie w niniejszym Regulaminie 
„Prawami Marketingowymi”) oraz prawa telewizyjne (medialne), realizowane za pośrednictwem 
dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych 
istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych (zwane łącznie w niniejszym 
Regulaminie „Prawami Telewizyjnymi”). 
Ponadto jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki o Puchar Polski kobiet, 
PZPN ma prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez 
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy rozgrywek  
o Puchar Polski kobiet (zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może  
w szczególności uwzględniać nazwę Sponsora Tytularnego rozgrywek o Puchar Polski kobiet lub 
produktu/usługi przez niego wskazanego. 
2. PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez 
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych i Praw 
Marketingowych na podmioty trzecie (np. media, nadawców telewizyjnych. Partnerów/Sponsorów), 
w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych lub umów sponsorskich. 
3. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach o Puchar Polski kobiet mają obowiązek 
honorowania przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz realizowania 
wszelkich umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami trzecimi (np. mediami, 
nadawcami telewizyjnymi, Partnerami/Sponsorami), a także każdorazowego posługiwania się 
określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności kluby zobowiązane są do realizacji 
czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw Telewizyjnych, o których mowa w niniejszym 
Regulaminie. 
3. Szczegółowe uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów 
określają odrębne przepisy PZPN. Przy czym w odniesieniu do meczów transmitowanych przez 
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski kobiet, obowiązują 
następujące zasady: 
• wszystkie Prawa Marketingowe dotyczące takich meczów przysługują wyłącznie PZPN  
(w odniesieniu do meczów, które nie są transmitowane klubom przysługują takie Prawa 
Marketingowe, które nie zostały zastrzeżone przez PZPN); 
• tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska, a także 
tzw. koło środkowe boiska, na mecze transmitowane przez nadawcę posiadającego Prawa 
Telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski kobiet dostarczy klubom oraz zainstaluje na stadionie 
PZPN lub podmiot przez niego wskazany; 
• ww. nośniki zostaną dostarczone na stadion, na którym będzie odbywał się mecz, 
transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski 
kobiet, najpóźniej w dniu meczu; 
• ponadto, klub będący gospodarzem meczu musi umożliwić przeprowadzenie transmisji 
przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski kobiet, w tym 
zapewnić agregat prądotwórczy i Internet (o wskazanych przez takiego nadawcę lub PZPN 
parametrach technicznych) oraz przekazać stosowne akredytacje przedstawicielom takiego 
nadawcy telewizyjnego, a także zapewnić dzieci do rozłożenia tzw. koła środkowego boiska 
dostarczonego przez PZPN. 
4. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do przeprowadzania 
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o Puchar 
Polski kobiet bez uzyskania zgody PZPN (co oznacza, że klub będący gospodarzem meczu, który 
nie jest transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Puchar 
Polski kobiet, może samodzielnie przeprowadzać z niego transmisję – np. w telewizji klubowej lub 
na swojej stronie internetowej, tylko pod warunkiem uzyskania na to uprzedniej zgody PZPN). 
5. W ramach Praw Marketingowych PZPN przysługuje w szczególności prawo do: 
• użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodniczek oraz 
przedstawicieli klubów w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową 



zgodę na wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności 
media, nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów – wizerunków zawodniczek oraz 
przedstawicieli klubów w strojach klubowych, którą kluby są zobowiązane zapewnić od swoich 
przedstawicieli i zawodniczek), jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla 
komercyjnych  celów w ramach rozgrywek o Puchar Polski kobiet. Polski Związek Piłki Nożnej jest 
upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych materiałów, które mogą być 
udostępniane mediom, nadawcom telewizyjnym, Partnerom/Sponsorom w celu ich wykorzystania 
(np. publikacji lub rozpowszechniania w inny sposób), 
• wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek mediów, nadawców 
telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek 
zawodniczek w stroju klubowym i wizerunek trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny  
w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich 
wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, 
nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów), 
• wykorzystania wszystkich herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach jako Klubów 
gających w rozgrywkach o Puchar Polski kobiet, na wszelkich produktach oraz podczas działań 
sprzedażowych, marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za 
granicą na rzecz Pucharu Polski kobiet, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek; 
• łącznego lub samodzielnego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia  
i nazwiska oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodniczek i trenerów wszystkich Klubów (co 
obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez PZPN i podmioty 
przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców telewizyjnych, 
Partnerów/Sponsorów); 
• organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym 
odbywają się Rozgrywki, przez PZPN oraz Partnerów/Sponsorów. 
6. W związku z identyfikacją wizualną kluby uczestniczące w rozgrywkach od 1/4 finału rozgrywek 
zobowiązane są do umieszczenia naszywek z logotypem Pucharu Polski kobiet i/lub logotypem 
wskazanego przez PZPN Partnera/Sponsora Rozgrywek Pucharu Polski kobiet na zewnętrznej 
części prawego rękawka koszulek meczowych zawodniczek, na powierzchni max. 81 cm2 (np. pole 
90 mm x 90 mm.) – zgodnie z wytycznymi PZPN, 
7. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem meczów 1/4 finału Pucharu Polski PZPN dostarczy 
wszystkim klubom uczestniczącym w tej fazie rozgrywek naszywki na koszulki meczowe  
(z logotypem Rozgrywek o Puchar Polski kobiet i/lub logotypem wskazanego przez PZPN 
Partnera/Sponsora Rozgrywek Pucharu Polski kobiet) – po 50 szt. stosownych naszywek na 
rękaw. Klub jest zobowiązany do ich umieszczenia na koszulkach meczowych wszystkich swoich 
zawodniczek, w sposób wskazany przez PZPN, podczas wszystkich meczów w ramach rozgrywek 
o Puchar Polski kobiet od 1/4 finału rozgrywek (tj. zarówno meczów transmitowanych przez 
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski kobiet, jak  
i pozostałych). 
8. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania dalej idących niż 
przewidziane w Regulaminie i szczegółowych wytycznych dot. uprawnień Partnerów/Sponsorów 
Rozgrywek o Puchar Polski kobiet, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania transmisji  
z meczów (z tytułu Praw Telewizyjnych), uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów  
w zakresie praw, o których mowa w ust. 1-3 powyżej. 
9. Księga znaku Rozgrywek o Puchar Polski kobiet – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń 
tych rozgrywek jest dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby są 
zobowiązane do posługiwania się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi 
Rozgrywek o Puchar Polski kobiet określonymi w ww. Księdze znaku Rozgrywek o Puchar Polski 
kobiet oraz wyłącznie na określonych w niej warunkach i zasadach. 
10. W przypadku pozyskania przez PZPN dostawcy oficjalnych piłek dla rozgrywek o Puchar Polski 
kobiet kluby zobowiązane są do posługiwania się w trakcie zawodów o Puchar Polski kobiet 
wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o Puchar Polski kobiet wskazanymi przez PZPN  
i w kolorystyce ustalonej przez PZPN. 
  



 
  

58  
Uchwała nr V/58 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu PZPN w sprawie zwolnienia klubów 

uczestniczących w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych w sezonie 2020/2021 
z obowiązku wniesienia zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki  

Nożnej z tytułu udziału w rozgrywkach w sezonie 2020/2021, o której mowa w Uchwale nr 
V/75 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie zryczałtowanej opłaty na rzecz 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby uczestniczące w 
rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020  

 
 
 
I. Na podstawie Art. 36 § 1 pkt. 11) i 25) Statutu PZPN, w ramach realizacji programu wsparcia 
polskich klubów piłkarskich, w związku z ich wyjątkową sytuacją organizacyjno-ekonomiczną 
wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 
i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium 
Polski, postanawia się, co następuje: 

 
Art. 1 

 
Zwalnia się kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych w sezonie 
2020/2021 z obowiązku wniesienia zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki 
Nożnej, o której mowa w Uchwale nr V/75 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie 
zryczałtowanej opłaty na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby 
uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020. 
 

Art. 2 
 
W związku ze zmniejszeniem przychodów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej w sezonie 
2020/2021, Polski Związek Piłki Nożnej przekaże: 
-  każdemu z 4 Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej prowadzących rozgrywki III ligi 
dofinansowanie w wysokości stanowiącej iloczyn liczby klubów uczestniczących w rozgrywkach III 
ligi w prowadzonych przez dany WZPN rozgrywkach w sezonie 2020/2021 i wysokości opłaty 
ryczałtowej przyjętej dla III ligi oraz  
- wszystkim Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej  dofinansowanie w wysokości stanowiącej 
iloczyn liczby drużyn klubów - członków danego Wojewódzkiego ZPN uczestniczących w 
rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych w sezonie 2020/2021 i wysokości opłaty 
ryczałtowej przyjętej dla danej klasy rozgrywkowej, zgodnie z postanowieniami Art. 1 ust. 2 
Uchwały nr V/75 z dnia 23 maja 2019 roku Zarządu PZPN w sprawie zryczałtowanej opłaty   na 
rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej dokonywanej przez kluby uczestniczące w 
rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych od sezonu 2019/2020. 
 
 

Art. 3 
 

Środki, o których mowa w Art. 2 winny być przeznaczone na działalność administracyjną i 
statutową, w szczególności na organizację szkoleń i zgrupowań reprezentacji WZPN, zakup 
sprzętu sportowego, działalność promocyjną na rzecz popularyzacji piłki nożnej w regionie. 

 
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy sezonu 2020/2021. 
 
                                                                                                           Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr V/59 z dnia 24 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I.Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną: 
 
1. Pkt a) w § 2 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
seniorzy III liga –Wojewódzkie ZPN prowadzą rozgrywki przemiennie, a od sezonu 2021/2022 
rozgrywki III ligi będą prowadzone przez PZPN; 
 
2. Ust. 6-8 w § 2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 
6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą posiadać jedną lub więcej drużyn w 
klasach rozgrywek seniorów, niższych od tej, w której uczestniczy pierwszy zespół danego klubu. 
Zasada ta może być zmieniona przez Zarządy Wojewódzkich ZPN w odniesieniu do rozgrywek 
prowadzonych przez dany Związek.  
7. Dwie drużyny tego samego klubu nie mogą uczestniczyć w rozgrywkach tej samej klasy. 
8. We wszystkich przypadkach spadku pierwszej drużyny klubu do klasy niższej lub awansu 
drużyny rezerw do klasy wyższej, drużyna rezerw tego klubu musi być automatycznie przeniesiona 
do rozgrywek o klasę niższą, jeżeli pozostanie jej w dotychczasowej klasie rozgrywkowej lub awans 
do klasy wyższej byłyby sprzeczne z postanowieniami ust. 7. 
 
3. Dotychczasowe ust. 8 i ust. 9 w § 2 otrzymują numerację odpowiednio ust. 9 i ust. 10 
 
4. § 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
1. O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w kilku 
klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry zgodnie z następującymi 
zasadami:  
a) Jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 

nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym 
wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji 
bramkarza);  

b) Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek 
obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze 
nieprzekraczającym połowy czasu gry; 

c) Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy 
zawodników występujących na pozycji bramkarza); 

 
2. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny, z których przynajmniej jedna uczestniczy w 
rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi: 

a) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu 
rozgrywkowego kończy 22 rok życia lub młodszy, może bez ograniczeń uczestniczyć w 
meczach z udziałem drużyny klasy niższej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i ust. 2 pkt d; 

b) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu 
rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, w okresie od 



1 lipca do 31 grudnia 5 meczów z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej 
(mistrzowskich lub pucharowych) nie może występować w tym okresie w meczach z 
udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych); 

c) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu 
rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, w okresie po 
1 stycznia 3 mecze z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej (mistrzowskie lub 
pucharowe), nie może występować w meczach z udziałem drużyny klasy niższej 
(mistrzowskich lub pucharowych); 

d) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach z 
udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych), o ile w danym sezonie 
rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych meczów z udziałem 
drużyny niższej klasy (mistrzowskich lub pucharowych), z zastrzeżeniem postanowień, 
odpowiednio pkt b) lub c) - przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w 
rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów 
należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do 
klubu. 

 
3. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych 
klas rozgrywkowych lub klubów uczestniczących w rozgrywkach kobiet:  
 
a) Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych meczów 

z udziałem drużyny klasy wyższej (mistrzowskich lub pucharowych) w danym sezonie (przepis 
ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych). Przy określeniu 
liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie 
po potwierdzeniu zawodnika do klubu; 

b) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach z udziałem 
drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych)., o ile w danym sezonie rozgrywkowym 
wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych meczów z udziałem drużyny niższej klasy 
(mistrzowskich lub pucharowych) - przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w 
rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów należy 
uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu. 

 
4. Zasady określone w ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku klubów posiadających trzy 
lub więcej drużyn. 
 
 
5. § 7 ust. 6 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
drużyny, która nie staje do zawodów w terminie wskazanym w terminarzu rozgrywek lub spóźni się 
więcej niż 15 minut; 
 
6. Pkt 2-4 w § 9 ust. 5 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

2) w rozgrywkach I i II ligi, Pucharu Polski na szczeblu centralnym, Superpucharu, Centralnej 
Ligi Juniorów U-18, Centralnej Ligi Juniorów U-17, Centralnej Ligi Juniorów U-15, Ekstraligi, 
I i II ligi kobiet, Pucharu Polski kobiet na szczeblu centralnym, Centralnej Ligi Juniorek U-
17, Centralnej Ligi Juniorek U-15 na szczeblu centralnym, I Polskiej Ligi Futsalu, Halowego 
Pucharu Polski, Ekstraligi i I ligi Futsalu kobiet pierwszą instancją jest Komisja ds. 
Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa Komisja 
Odwoławcza PZPN; 

3) w rozgrywkach III ligi i III ligi kobiet prowadzonych przez Wojewódzkie ZPN pierwszą 
instancją jest właściwy organ danego Wojewódzkiego ZPN, a drugą instancją Komisja ds. 
Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN; 

4) w rozgrywkach innych niż wymienione w pkt 3 prowadzonych przez Wojewódzkie ZPN 
pierwszą instancją jest właściwy organ danego Wojewódzkiego ZPN, a drugą instancją 
związkowa komisja odwoławcza; 

 
7. § 16 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 



W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.  
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują:  
1) Przy dwóch zespołach:  

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

bramkami w spotkaniach tych drużyn,  
c. przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są 

podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn,  

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach  
w danym sezonie,  

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach  
w danym sezonie,  

f. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w danym sezonie, 
g. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w danym 

sezonie. 
2) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie 

między zainteresowanymi drużynami. 
3) postanowienia ust. 3 pkt 1) lit. a-c mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji rozegrania 

wszystkich zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 
 
8. Skreśla się dotychczasowy ust. 4 w § 16. 
 
9. W § 16 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu: 
4. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi 
po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę po 
ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek, 
które nie odbyły się w terminach wcześniejszych, uznaje się za nierozegrane bez przyznawania 
punktów.  
5. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi 
po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów 
będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona.  
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z tytułu 
poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych 
rozgrywkach. 
 
II. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

(tekst jednolity) 

 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

 

PRZEPISY W SPRAWIE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Spotkania piłki nożnej rozgrywane są według obowiązujących Przepisów Gry, niniejszych 

postanowień oraz regulaminów wydanych przez PZPN, ligę zawodową i Wojewódzkie ZPN.  

2. Każdy klub biorący udział w zawodach mistrzowskich i pucharowych obowiązany  

jest wystawić najlepszą drużynę będącą do jego dyspozycji w danej klasie.  

3. Kluby piłkarskie będące członkami właściwego Wojewódzkiego ZPN oraz PZPN uczestniczące 

we współzawodnictwie sportowym zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Sporcie muszą posiadać 

formę osób prawnych.  

4. Dopuszcza się przejściowo uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich zespołów nie będących 

członkami PZPN, a posiadających inną formę organizacyjną niż określona w ust. 3. Decyzję w 

tym przedmiocie podejmuje właściwy związek piłki nożnej.  

 

 



 

§ 2 

 

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:  

a) seniorzy: I, II liga, Puchar Polski jako rozgrywki szczebla centralnego, Superpuchar; 

b) juniorzy Centralna Liga Juniorów U-18; 

c) juniorzy młodsi – Centralna Liga Juniorów U-17; 

d) trampkarze – Centralna Liga Juniorów U-15; 

e) młodzieżowe reprezentacje Wojewódzkich ZPN.  

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa 

w ust. 1 pkt b) – e) właściwym Wojewódzkim ZPN.  

3. Wojewódzkie ZPN prowadzą rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:  

a) seniorzy III liga –Wojewódzkie ZPN prowadzą rozgrywki przemiennie, a od sezonu 

2021/2022 rozgrywki III ligi będą prowadzone przez PZPN; 

b) seniorzy IV liga, klasa okręgowa, klasa A, klasa B, klasa C;  

c) Puchar Polski na szczeblu ZPN; 

d) juniorzy: klubowe mistrzostwa Wojewódzkiego ZPN wg odrębnego regulaminu. 

4. Ekstraklasa SA prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn Ekstraklasy oraz jest upoważniona 

do prowadzenia rozgrywek o Puchar Ekstraklasy. 

5. Wiek zawodników w rozgrywkach młodzieżowych określają regulaminy poszczególnych 

rozgrywek i zawodów, zgodnie z kategoriami wiekowymi ustalonymi przez UEFA.  

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą posiadać jedną lub więcej 

drużyn w klasach rozgrywek seniorów, niższych od tej, w której uczestniczy pierwszy 

zespół danego klubu. Zasada ta może być zmieniona przez Zarządy Wojewódzkich ZPN 

w odniesieniu do rozgrywek prowadzonych przez dany Związek.  

7. Dwie drużyny tego samego klubu nie mogą uczestniczyć w rozgrywkach tej samej klasy. 

8. We wszystkich przypadkach spadku pierwszej drużyny klubu do klasy niższej lub 

awansu drużyny rezerw do klasy wyższej, drużyna rezerw tego klubu musi być 

automatycznie przeniesiona do rozgrywek o klasę niższą, jeżeli pozostanie jej w 

dotychczasowej klasie rozgrywkowej lub awans do klasy wyższej byłyby sprzeczne z 

postanowieniami ust. 7. 

9. Zarząd PZPN, uwzględniając stosowne przepisy licencyjne, ustala liczbę zespołów 
młodzieżowych dla klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN  
i Wojewódzkie ZPN.  

10. Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą mieć dowolną liczbę 
drużyn w rozgrywkach Pucharu Polski oraz rozgrywkach juniorów wszystkich kategorii 
wiekowych.  

 

§ 2 a 

 

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej kobiet w następujących klasach:  

a) Ekstraliga,  

b) I liga,  

c) II liga,  

d) Puchar Polski na szczeblu centralnym, 

e) rozgrywki młodzieżowe zgodnie z decyzją Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa 

w ust. 1 a)-e) właściwym organom Wojewódzkich ZPN.  

 

 

 



§ 2 b 

 

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki futsalu w następujących klasach:  

a) I liga,  

b) II liga, 

c) Halowy Puchar Polski, 

d) rozgrywki młodzieżowe zgodnie z decyzją Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa 

w ust. 1 a) -d) właściwym organom Wojewódzkich ZPN.  

3. Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. prowadzi rozgrywki Ekstraklasy Futsalu. 

 

§ 2 c 

 

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej plażowej.  

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek piłki nożnej 

plażowej właściwym organom Wojewódzkich ZPN.  

 

§ 3 

 

1. W zawodach mistrzowskich i pucharowych mogą reprezentować klub wyłącznie piłkarze 

potwierdzeni do klubu i uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki w systemie 

Extranet.  

2. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki może uprawnić do gry w 
zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych 
warunków: 
a) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej 

lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w 
rozgrywkach seniorów; 

3. Zasady występów juniorek w zespołach seniorskich określają szczegółowo regulaminy 

poszczególnych rozgrywek. 

4.1.  Dopuszcza się możliwość udziału dziewcząt (zarówno pojedynczych zawodniczek, jak i 

drużyny) w rozgrywkach chłopców do kategorii Orlik U-11 włącznie z zachowaniem poniższych 

zasad: 

a) w rozgrywkach chłopców w kategorii Skrzat U-7 i Skrzat U-6 mogą uczestniczyć 

dziewczęta, odpowiednio z kategorii Żak U-9 i Żak U-8; 

b) w rozgrywkach chłopców w kategorii Żak U-9 i Żak U-8 mogą uczestniczyć dziewczęta, 

odpowiednio z kategorii Orlik U-11 i Orlik U-10; 

c) w rozgrywkach chłopców w kategorii Orlik U-11 i Orlik U-10 mogą uczestniczyć 

dziewczęta, odpowiednio z kategorii Młodzik U-13 i Młodzik U-12. 

 
4.2. W rozgrywkach prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, za zgodą organu 

prowadzącego rozgrywki, dopuszcza się możliwość udziału dziewcząt (zarówno pojedynczych 

zawodniczek, jak i drużyny) w kategorii od Młodzik U-12 do Trampkarz U-15 w rozgrywkach tej 

samej lub niższej kategorii wiekowej chłopców, jednakże z zachowaniem poniższych zasad: 

a) w rozgrywkach chłopców w kategorii Młodzik U-12 mogą uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio 
z kategorii Młodziczka U-12, maksymalnie do kategorii Trampkarka U-14; 
  
 
b) w rozgrywkach chłopców Młodzik U-13 mogą uczestniczyć dziewczęta, odpowiednio  
z kategorii Młodziczka U-13, maksymalnie do Trampkarka U-15; 



 
c) w rozgrywkach chłopców w kategorii Trampkarz U-14 mogą uczestniczyć dziewczęta, 
odpowiednio z kategorii Trampkarka U-14, maksymalnie do Trampkarka U-15; 
 
d) w rozgrywkach chłopców w kategorii Trampkarz U-15 mogą uczestniczyć dziewczęta, 
odpowiednio maksymalnie do kategorii Trampkarka U-15. 
 

4.3. Do udziału dziewcząt w rozgrywkach WZPN chłopców w kategorii wiekowej od Młodzik U-12 

do Trampkarz U-15, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. 

 
§ 4 

 

1. O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w 

kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry zgodnie z 

następującymi zasadami:  

a) Jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 

nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny 

swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w 

pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na 

pozycji bramkarza);  

b) Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek 

obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w 

wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry; 

c) Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 

przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny 

swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie 

dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza); 

 

2. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny, z których przynajmniej jedna 

uczestniczy w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi: 

a) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego 

sezonu rozgrywkowego kończy 22 rok życia lub młodszy, może bez ograniczeń 

uczestniczyć w meczach z udziałem drużyny klasy niższej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 

1 i ust. 2 pkt d; 

b) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego 

sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, 

w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 5 meczów z udziałem drużyny wyższej klasy 

rozgrywkowej (mistrzowskich lub pucharowych) nie może występować w tym 

okresie w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub 

pucharowych); 

c) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego 

sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, 

w okresie po 1 stycznia 3 mecze z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej 

(mistrzowskie lub pucharowe)., nie może występować w meczach z udziałem 

drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych); 

d) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach 

z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych), o ile w danym 

sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych meczów 

z udziałem drużyny niższej klasy (mistrzowskich lub pucharowych), z zastrzeżeniem 

postanowień, odpowiednio pkt b) lub c) - przepis ten nie dotyczy zawodników 

uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby rozegranych 



oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po 

potwierdzeniu zawodnika do klubu. 

 

3. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny uczestniczące w rozgrywkach III ligi i 

niższych klas rozgrywkowych lub klubów uczestniczących w rozgrywkach kobiet:  

 

a) Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych 

meczów z udziałem drużyny klasy wyższej (mistrzowskich lub pucharowych) w danym 

sezonie (przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach 

młodzieżowych). Przy określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów należy 

uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu; 

b) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w meczach z 

udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych)., o ile w danym 

sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych meczów z 

udziałem drużyny niższej klasy (mistrzowskich lub pucharowych) - przepis ten nie 

dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu 

liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym 

sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu. 

 

4. Zasady określone w ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku klubów posiadających 

trzy lub więcej drużyn. 

 

§ 5 

 

1. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić  

na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 

fotografią.  

2. Brak okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem meczu czyni 

zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów.  

3. Okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje 

sędziego do opisania spornej sytuacji w sprawozdaniu, a decyzje, co do ewentualnej weryfikacji 

spotkania, wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości 

podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki.  

 

§ 6 

 

1. Organy Wojewódzkich ZPN, właściwe do spraw gier i ewidencji, prowadzą wykazy boisk  

i kwalifikują ich przydatność do gier mistrzowskich poszczególnych klas.  

2. Protokoły weryfikacji boisk do rozgrywek są przechowywane w dokumentacji właściwych 

Wojewódzkich ZPN. W protokołach należy uwzględnić dane techniczne obiektu, w tym 

dotyczące elektrycznego oświetlenia boiska.  

3. Spotkania mistrzowskie i pucharowe mogą być rozgrywane wyłącznie na boiskach 

zweryfikowanych dla danej lub wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu określonym 

w jego statucie lub wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon rozgrywkowy.  

4. Klub – gospodarz spotkania ma obowiązek powiadomienia przeciwnika o terminie, miejscu i 

rodzaju nawierzchni boiska, na którym zostaną rozegrane zawody, zgodnie z regulaminem 

danych rozgrywek oraz przygotowania wskazanego boiska, zgodnie z Przepisami Gry.  

5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej 

rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inne 

boisko odpowiadające warunkom podanym w ust. 3. Drużyna gości każdorazowo zobowiązana 



jest do uwzględniania możliwości rozegrania meczu na boisku innym niż wskazane w 

powiadomieniu, o którym mowa w ust. 4. 

6. W spotkaniach rozgrywanych na neutralnym boisku obowiązki gospodarza przejmuje 

organizator, wyznaczony przez właściwe wydziały w sprawach gier i ewidencji odpowiednio 

PZPN, Wojewódzkiego ZPN lub innego organu prowadzącego rozgrywki. Za boiska neutralne 

uważa się:  

a) dla drużyn z tej samej miejscowości: boisko innego klubu w tej miejscowości  

(z zachowaniem przepisu ust. 2 niniejszego paragrafu), a w przypadku braku 

odpowiedniego boiska – uzgodnione lub wylosowane w obecności przedstawiciela organu 

prowadzącego rozgrywki – boisko jednego z zainteresowanych klubów;  

b) dla drużyn z różnych miejscowości: boisko w innej miejscowości, możliwe w równej 

odległości od siedzib obu zainteresowanych klubów.  

7. Mecze piłki nożnej nie mogą odbywać się na boiskach zamkniętych na mocy decyzji organu 

dyscyplinarnego PZPN, właściwego Wojewódzkiego ZPN, państwowej lub samorządowej 

władzy administracyjnej.  

8. Przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy i delegaci mają obowiązek sprawdzenia 

dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.  

9. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego  

lub związkowego, właściwy organ prowadzący rozgrywki może podjąć decyzję o zmianie 

terminu zawodów piłkarskich lub uznaniu ich za nieodbyte bez przyznawania punktów.  

 

§ 7 

 

I. Zawody nierozegrane lub zawody przerwane przed upływem regulaminowego czasu gry:  

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

regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych  

od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas spotkanie  

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

rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku,  

gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska 

atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, 

itp.) należy, gdy pozwalają na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym 

przy świetle dziennym.  

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

zasady, organ prowadzący dane rozgrywki. W drodze wyjątku, o ile przepisy szczególne nie 

stanowią inaczej, decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje 

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

nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

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

(rozegrania) spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym.”  

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

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

spotkania.  

4. W przypadku podjęcia przez organ prowadzący rozgrywki decyzji o rozegraniu w nowym 

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

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

się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.  

5. W przypadku podjęcia przez organ prowadzący rozgrywki decyzji o dokończeniu zawodów 

przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym 

terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:  



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

wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów, 

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

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych, 

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

w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  

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

czerwonej kartki lub w wyniku wymiany,  

▪ którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego 

barwach występują w chwili dokańczania zawodów,  

▪ którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu liczby 

kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  

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

kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono 

obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć  

tej kary w dokończonych zawodach”.  

 
II. Zawody weryfikowane jako walkower: 

6. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 (0:5 w rozgrywkach Futsalu) na niekorzyść:  

1) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa  

w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22; 

2) drużyny, która nie staje do zawodów w terminie wskazanym w terminarzu rozgrywek 

lub spóźni się więcej niż 15 minut;  

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

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

nie zastąpi jej w ciągu 10 min inną przepisową piłką;  

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

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

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

zgodnie z przepisami;  

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

lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;  

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

lekarskiej, o których mowa w § 24;  

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

zawodników będzie mniejsza niż 7;  

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

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

przerwane;  

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

któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały 

przerwane;  

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

przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;  

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

2 minut;  

14) drużyny, która nie dostarczy sędziemu protokołu, zawierającego listę zawodników i osób 

funkcyjnych; 

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

pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;  



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

narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również  

z uwzględnieniem postanowień § 20; 

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

powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu 

gry; 

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

od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych;  

19) drużyny gospodarza, który nie dokona przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania 

sędziów, obserwatorów i delegatów, a z tego powodu zawody zostaną odwołane -  

w przypadku, jeśli regulamin rozgrywek nakłada na klub obowiązek dokonania takiej 

opłaty. 

7. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 18, od uznania winy klubu należy odstąpić  

w sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego  

na innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu wymian) bądź  

w przypadku, gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą 

liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym.  

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

walkowerem.  

9. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower – 

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

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

tej decyzji.  

11. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, etyki 

sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy 

rozgrywkowej lub o puchar, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie  

jak najlepszego wyniku – spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora  

lub innego przedstawiciela PZPN lub ZPN wszczęcie przez właściwy organ prowadzący 

postępowania dyscyplinarnego i wymierzenie kar określonych w regulaminie dyscyplinarnym 

PZPN.  

12. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od zweryfikowania zawodów  

jako przegranych 0:3 na niekorzyść drużyny gospodarza z przyczyn wiążących  

się z naruszeniem zasad bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.  

 

§ 8 

 

W przypadku, gdy drużyna gości naruszy przepisy § 7 ust. 6 pkt 2 lub 9, organ prowadzący 

rozgrywki może jej nakazać zwrócenie wydatków poniesionych przez gospodarza  

oraz odszkodowania za utracony udokumentowany dochód z nieodbytych zawodów.  

 

§ 9 

 

1. Zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry mogą być wnoszone do sędziego przed zawodami oraz 

w ich trakcie. Zastrzeżenia te muszą być przez sędziego zbadane, a w uzasadnionych 

przypadkach musi on – poprzez kapitana drużyny gospodarzy – wyznaczyć organizatorom 

czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia zawiera w sprawozdaniu z zawodów treść 

tych zastrzeżeń i wydane zarządzenia, tylko jeśli miało to praktyczne znaczenie (np. 

opóźnione rozpoczęcie meczu). 

2. Protesty dotyczące tożsamości zawodników drużyny przeciwnej mogą być wnoszone – 

najpóźniej do momentu zakończenia zawodów – przez kapitana drużyny. Sprawdzenia 



tożsamości zawodników dokonuje sędzia przed zawodami, w czasie przerwy między 

częściami gry lub po zawodach (zależnie od tego, kiedy wpłynął protest), zawsze w obecności 

kapitanów obu drużyn (w zawodach drużyn młodzieżowych kapitanowi może towarzyszyć 

jedna z wpisanych do protokołu osób funkcyjnych). Przekazana przez sędziego kapitanowi 

informacja o pomeczowym sprawdzaniu tożsamości zobowiązuje wskazanych zawodników, 

uczestniczących w meczu w chwili zgłaszania protestu, do pozostania w miejscu rozgrywania 

zawodów do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu. Jeżeli opinia 

sędziego dotycząca protestu nie satysfakcjonuje wnoszącego kapitana, sędzia musi umieścić 

w sprawozdaniu z zawodów treść jego protestu, wraz z podpisem wnoszącego kapitana (w 

zawodach drużyn młodzieżowych – kierownika drużyny). 

3. Protesty w sprawie zawodów muszą być dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki w 

terminie 48 godzin od zakończenia meczu, przy czym kopie protestów powinny być 

przekazane stronie przeciwnej. 

4. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują protokoły z 

wypisanymi imionami nazwiskami zawodników zgłoszonych do zawodów oraz osób 

funkcyjnych zajmujących miejsca w strefie technicznej. Po zakończeniu zawodów kierownicy 

drużyn podpisują sporządzoną przez sędziego informację (załącznik do sprawozdania) o 

karach indywidualnych i innych zdarzeniach dyscyplinarnych – bez względu na to, że wnoszą 

do tych opisów uwagi. 

5. W sprawach dot. weryfikacji meczów oraz przy rozpatrywaniu protestów w sprawie zawodów 

obowiązuje zasada dwuinstancyjności: 

1) w rozgrywkach Ekstraklasy i Pucharu Ekstraklasy pierwszą instancją jest Komisja Ligi 

Ekstraklasy SA, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN; 

2) w rozgrywkach I i II ligi, Pucharu Polski na szczeblu centralnym, Superpucharu, 

Centralnej Ligi Juniorów U-18, Centralnej Ligi Juniorów U-17, Centralnej Ligi 

Juniorów U-15, Ekstraligi, I i II ligi kobiet, Pucharu Polski kobiet na szczeblu 

centralnym, Centralnej Ligi Juniorek U-17, Centralnej Ligi Juniorek U-15 na 

szczeblu centralnym, I Polskiej Ligi Futsalu, Halowego Pucharu Polski, Ekstraligi 

i I ligi Futsalu kobiet pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN; 

3) w rozgrywkach III ligi i III ligi kobiet prowadzonych przez Wojewódzkie ZPN 

pierwszą instancją jest właściwy organ danego Wojewódzkiego ZPN, a drugą 

instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN; 

4) w rozgrywkach innych niż wymienione w pkt 3 prowadzonych przez Wojewódzkie 

ZPN pierwszą instancją jest właściwy organ danego Wojewódzkiego ZPN, a drugą 

instancją związkowa komisja odwoławcza; 

5) w rozgrywkach młodzieżowych reprezentacji Wojewódzkich ZPN, prowadzonych z 

upoważnienia przez wyznaczone Wojewódzkie ZPN, pierwszą instancją jest wydział 

właściwy w sprawie gier i ewidencji danego Wojewódzkiego ZPN, a drugą instancją 

Komisja ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN; 

6) w młodzieżowych rozgrywkach piłki nożnej kobiet organizowanych przez Komisję ds. 

Piłkarstwa Kobiecego PZPN, innych niż wymienione w pkt 2, pierwszą instancją jest 

Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN; 

7) w rozgrywkach Ekstraklasy futsalu pierwszą instancją jest Komisja Ligi Futsal 

Ekstraklasy, drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN; 

8) w młodzieżowych rozgrywkach futsalu organizowanych przez Komisję ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN, pierwszą instancją jest Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, a 

drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

 



6. W sprawach dyscyplinarnych stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

we wszystkich rodzajach rozgrywek. 

7. Odwołania od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 5, mogą być 

wnoszone w terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji  

za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

8. W przypadku nierozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie 

zainteresowanej służy prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji, 

składanej bezpośrednio organu do drugiej instancji. 

9. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 

10. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

 

§ 10 

 

1. Zawody o mistrzostwo prowadzą sędziowie wyznaczeni przez właściwe organy PZPN lub 

Wojewódzkich ZPN. 

 

2. W rozgrywkach prowadzonych przez Wojewódzki ZPN, dopuszcza się możliwość prowadzenia 

zawodów przez sędziów klubowych, na zasadach opracowanych przez dany Wojewódzki ZPN. 

 

3. Podczas meczów rozgrywanych w ramach rozgrywek, o których mowa w § 2 ust 1 i 4 oraz w § 

2a ust. 1 pkt a), b) i d) może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). Decyzje 

w zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo podejmuje 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

4. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne 
i nie mogą być zmienione.  
 
5. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem 
systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub 
finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu. 

 

§ 11 

 

1. Jeżeli żaden z wyznaczonych sędziów związkowych z jakichkolwiek powodów nie stawi się na 

zawody, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną 

rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do 

przedstawienia kandydata do prowadzenia spotkania.  

2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego. 

W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo 

prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie, 

przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.  

3. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów 

własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania  

z tych zawodów odpowiedzialny jest gospodarz lub organizator zawodów. Sprawozdanie 

powinno być dostarczone właściwym władzom w określonym terminie.  

4. Jeżeli wyznaczony na dane zawody sędzia z jakichkolwiek powodów nie stawi  

się na nie, nie może ich rozpocząć lub kontynuować, jego funkcję przejmuje: 

• Sędzia Asystent nr 1 – jeśli na zawody wyznaczono dwóch lub trzech sędziów 

związkowych; 

• Sędzia Techniczny – jeśli na zawody wyznaczono czterech sędziów związkowych (chyba 

że Kolegium Sędziów zdecyduje inaczej dla danych zawodów); 



• Dodatkowy Sędzia Asystent nr 1 – jeśli na zawody zostali wyznaczeni dodatkowi 

sędziowie asystenci. Prowadzenie zawodów z jednym sędzią asystentem jest 

niedopuszczalne.  

5. W przypadku niestawienia się jednego ze związkowych sędziów asystentów, kapitan drużyny 

gospodarzy obowiązany jest przedstawić sędziemu kandydata na sędziego asystenta.  

6. Każde zawody wyznaczone jako mistrzowskie lub pucharowe, niezależnie od zaistniałych 

opóźnień lub niezgodności, muszą być rozegrane jako mistrzowskie lub pucharowe,  

pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako 

towarzyskie, jest nieważna.  

 
§ 12 

 

1. Przed zawodami kierownik drużyny obowiązany jest do wypełnienia protokołu zawierającego 

skład zespołu, wpisując czytelnie imiona, nazwiska, numery kart i koszulek zawodników. 

Protokół podpisują kapitan i kierownik drużyny. 

2. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie 

zawodnikom stałych numerów. Zawodnicy muszą mieć ponumerowane koszulki, zgodnie z 

zapisem w protokole sędziowskim. W rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi drużyna winna mieć 

przygotowaną (na ławce rezerwowych) koszulkę meczową bez numeru – na wypadek 

konieczności czasowego zastąpienia zniszczonej (niezdatnej do dalszego użycia) koszulki 

jednego z grających zawodników.  

3. W rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi, II ligi i Pucharu Polski na szczeblu centralnym, na ławce 

rezerwowych, poza nie więcej niż 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, 

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

których mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli 

klubowych, spośród osób pełniących następujące funkcje:  

a) Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi,  

o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych, 

b) Lekarz, posiadający licencję PZPN, 

c) Trener bramkarzy, 

d) Trener przygotowania fizycznego, 

e) Drugi asystent trenera, 

f) Kierownik drużyny, 

g) Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia, 

h) Masażysta, 

i) Drugi masażysta, 

j) Sprzętowy.  

 

Jeżeli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego może otrzymać dodatkowe trzy 

miejsca dla swego sztabu, na których mogą zasiadać wyłącznie osoby wskazane w pkt. a) - 

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

dodatkowe miejsca muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej pięciu 

metrów za lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni. Imiona i nazwiska 

wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w sprawozdaniu 

sędziego lub w arkuszu dodatkowym. Do weryfikacji tożsamości i uprawnień wskazanych osób 

do pełnienia określonej funkcji upoważnieni są delegat meczowy i/lub sędzia techniczny 

zawodów. 

4. W rozgrywkach innych niż wskazane w ust. 3, na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami 

rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli 



klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska 

tych osób winny być wpisane do protokołu. 

5. Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce rezerwowych.  

6. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11, jednak nie mniejszą niż 

7, to skład drużyny może być uzupełniony jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do protokołu.  

7. Liczbę dopuszczalnych wymian zawodników określają regulaminy poszczególnych rozgrywek, 

z zastrzeżeniem zasad określonych w Przepisach Gry i Postanowieniach PZPN do Przepisów 

Gry.  

8. Wymiana zawodników powinna być sygnalizowana za pomocą tablic z numerami zawodnika 

wchodzącego do gry i zawodnika schodzącego z boiska (dotyczy szczebla centralnego).  

9. W rozgrywkach futsalu oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 12 ust. 1)-8) 

będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące rozgrywki.  

 

§ 13 

 

1. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach 

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

powinien poinformować przeciwnika o strojach, w jakich zamierza wystąpić. Drużyna gości jest 

zobowiązana uwzględnić otrzymaną informację, przy doborze strojów meczowych. 

2. Jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, 

drużyna gospodarzy ma obowiązek – na polecenie sędziego – zmienić ubiór. 

Odpowiedzialność dyscyplinarną za kolizję strojów ponosi drużyna gości (w przypadku 

prawidłowego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1). 

3. Jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn – 

zmiany koszulki musi dokonać bramkarz.  

 

§ 14 

 

1. Każdy klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, zawodników i osób 

funkcyjnych oraz za utrzymanie porządku i spokoju w obrębie obiektu sportowego przed 

rozpoczęciem zawodów, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu.  

2. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa polega na:  

1) zapewnieniu pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej sędziom, trenerom, 

działaczom i zawodnikom; 

2) wyznaczeniu odpowiedniej liczby porządkowych z opaskami o wyraźnych numerach, którzy 

mają czuwać nad zachowaniem się publiczności; 

3) w przypadku klubu Ekstraklasy, I i II ligi wyznaczeniu kierownika ds. bezpieczeństwa; 

4) umieszczeniu przy wejściu na obiekt sportowy na trybunach regulaminu obiektu sportowego 

zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych; 

5) zapewnieniu odpowiednich warunków do pracy dziennikarzom, sprawozdawcom radiowym 

i telewizyjnym, fotoreporterom i ich obsłudze technicznej, a także przedstawicielom policji;  

6) zapewnieniu odpowiednich miejsc dla osób towarzyszących oficjalnie drużynom, 

delegatom, obserwatorom oficjalnie skierowanym na zawody oraz innym uprawnionym 

osobom; 

7) zapewnieniu ochrony pojazdów osób, wymienionych w ust. 6.  

3. W przypadku rozgrywania meczów Ekstraklasy, I i II ligi na boiskach z nawierzchnią naturalną 

obowiązują następujące zasady koszenia trawy: 

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

szerokości, 



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

szerokości, 

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

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

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

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

tym drużynę przeciwną i sędziów na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym.  

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

odbywać się tylko w następujących okresach: 

• do 60 minut przed meczem,  

• między 10 a 5 minutą przed meczem, 

• w przerwie meczu (maksymalnie 5 minut). 

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

5. W przypadku meczów rozgrywanych w całości lub częściowo przy sztucznym oświetleniu, 

sędzia na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym decyduje, kiedy i w jakiej formie ma być 

włączone to oświetlenie (o ile regulamin danych rozgrywek nie reguluje tej kwestii). 

Niedopuszczalne jest włączanie sztucznego oświetlenia w czasie gry. 

 

§ 15 

 

1. Organ prowadzący rozgrywki może z własnej inicjatywy lub na prośbę zainteresowanego klubu 

delegować na zawody swojego przedstawiciela.  

2. Pisemne sprawozdanie delegowanego przedstawiciela może stanowić podstawę  

do podjęcia postępowania dyscyplinarnego.  

 

§ 16 

 

O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, stosuje się następujące zasady:  
1. Zawody w rozgrywkach mistrzowskich rozgrywane są systemem mecz i rewanż (każda 

drużyna rozgrywa z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość).  
2. W rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli i kategorii wiekowych stosuje  

się następującą punktację: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za mecz 
nierozstrzygnięty – jeden punkt, a za przegraną – zero punktów.  

3. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych 
punktów.  
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym 
miejscu decydują:  
4) Przy dwóch zespołach:  

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

utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,  
c. przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe 

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

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach  
w danym sezonie,  

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach  
w danym sezonie,  

f. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w danym sezonie, 
g. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w 

danym sezonie. 
5) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) 

wyłącznie między zainteresowanymi drużynami. 



6) postanowienia ust. 3 pkt 1) lit. a-c mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji 
rozegrania wszystkich zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi 
drużynami. 

4. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która 
nastąpi po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową 
przyjmuje się tabelę po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle 
mecze tej i poprzednich kolejek, które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje 
się za nierozegrane bez przyznawania punktów.  

5. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która 
nastąpi po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas 
rozegranych meczów będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie 
zostanie ustalona.  

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki 
Nożnej z tytułu poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej 
zakończonych lub anulowanych rozgrywkach. 

 
 

§ 17 

 

1. Klub zgłaszający się do PZPN rozpoczyna rozgrywki mistrzowskie od najniższej klasy  
w danym Wojewódzkim ZPN. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwego Wojewódzkiego ZPN 
prowadzącego dane rozgrywki, klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający do rozgrywek 
drużynę w kategorii seniorów może rozpocząć rozgrywki mistrzowskie od klasy A, klasy 
okręgowej lub IV ligi. 

3. Zasady określone w ust. 2 nie dotyczą klubów, których drużyna uczestniczyła wcześniej  
w rozgrywkach w kategorii seniorów, za wyjątkiem zgłoszenia drużyny rezerw.  

 

§ 18 

 

1. W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna 

drużyna tego samego klubu.  

2. Drużyny rezerwowe klubu uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich niższych klas noszą 

nazwę klubu z dodatkiem kolejnych cyfr, np.: Orkan II, itp.  

3. W rozgrywkach futsalu oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 18 ust. 1-2 będą 

określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące rozgrywki.  

 

§ 19 

 

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

klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi być przesunięta w następnym cyklu rozgrywek 

niżej o dwie klasy rozgrywkowe.  

2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań z własnej 

winy, zostanie automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych przesunięta niżej o dwie 

klasy rozgrywkowe bez względu na liczbę zdobytych punktów.  

3. Weryfikacje spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco:  

a. w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań należy anulować wyniki dotychczasowych 

meczów,  

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

na boisku, natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery dla przeciwnika.  

4. W przypadku zawodów rozgrywanych na zasadzie dwumeczu (mecz i rewanż), rezygnacja z 

udziału w jednym meczu oznacza rezygnację z udziału w dwumeczu. 



 

§ 20 

 

1. ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, powołanie do pierwszej reprezentacji, 

reprezentacji młodzieżowej bądź na mecze eliminacyjne i turniej finałowy juniorów U-17  

i U-19, a także na zgrupowania poprzedzające ww. imprezy, co najmniej trzech zawodników 

jednego klubu bądź co najmniej dwóch zawodników młodzieżowców uprawnionych do gry  

w klubie do rozgrywek seniorów, w których odrębne przepisy związkowe wprowadzają 

obowiązek udziału w meczach takich zawodników, może stanowić podstawę do złożenia przez 

zainteresowany klub wniosku o przełożenie terminu zawodów na inny, wyznaczony  

z urzędu przez organ prowadzący rozgrywki. Organ prowadzący rozgrywki  

przy podejmowaniu decyzji uwzględnia właściwe przepisy oraz terminy FIFA w tym zakresie.  

2. Zawodnik powołany do jednego z zespołów, o których mowa w ustępie 1 lub na zgrupowanie 

kadry tych zespołów, zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym czasie na zgrupowanie. 

3.  Klub, z którego zawodnik został powołany do kadry, nie jest uprawniony do podejmowania 

decyzji o zwolnieniu zawodnika ze zgrupowania kadry.  

4. W przypadku, gdy zawodnik jest kontuzjowany, a może chodzić, zobowiązany jest  

do stawienia się na miejsce zbiórki, a o dalszym ewentualnym zwolnieniu zadecyduje lekarz 

kadry.  

5. Zawodnik, który na skutek kontuzji lub choroby nie może stawić się na wezwanie PZPN, 

zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza 

klubowego. O zwolnieniu zadecyduje lekarz kadry.  

6. Zawodnik powołany na zgrupowanie reprezentacji narodowych, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, ale w nich nieuczestniczący bez zgody PZPN lub lekarza kadry, nie jest 

uprawniony do udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich i pucharowych. 

 

§ 21 

 

1. Kluby są zobowiązane uzyskać zgodę organów prowadzących rozgrywki na udział  

w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich  

i/lub pucharowych. Bez zgody organu prowadzącego rozgrywki kluby nie mogą uczestniczyć 

w jakichkolwiek towarzyskich spotkaniach międzynarodowych, jeżeli kolidują one z terminami 

spotkań mistrzowskich i/lub pucharowych.  

2. Kluby mogą występować do organu prowadzącego rozgrywki o zmianę terminów spotkań 

mistrzowskich i pucharowych kolidujących z oficjalnymi międzynarodowymi imprezami 

piłkarskimi.  

 

§ 22 

 

1. Kluby zawieszone w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach  

i zawodach nie mogą brać udziału w żadnych spotkaniach piłki nożnej, a rozgrywanie spotkań 

z ich drużynami będzie karane.  

2. Spotkania mistrzowskie wyznaczane w okresowym zawieszeniu klubu należy zweryfikować 

jako walkowery dla przeciwnika, natomiast w przypadku zawieszenia klubu do końca rozgrywek 

obowiązuje stosowanie zasad § 19 ust.3.  

 

 

 

 

OPIEKA ZDROWOTNA 



 

§ 23 

 

1. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia 

lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy 

czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez: 

a) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; 

b) lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego 

certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny 

sportowej. 

2. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi oraz zawodnicy 

profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub 

pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza 

specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny 

udział we współzawodnictwie sportowym. 

3. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub 

pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w 

nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.  

4. Niezależnie od postanowień ust. 3, klub III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych może 

zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie 

medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we 

współzawodnictwie sportowym. 

5. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz 

przeprowadzania badań określają: 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy 

uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz 

zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych 

orzeczeń (z późn. zm.); 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o 

zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku 

życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.). 

 

§ 24 

 

1. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 23 jest ważne przez okres nie dłuższy niż 

dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem 

dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim 

miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało 

wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli 

orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 

23:59,59). 

2. W przypadku, gdy regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt 

posiadania przez zawodnika orzeczenia, o którym mowa w § 23 ust. 1 i 2 lub oświadczenia, 

o którym mowa w § 23 ust. 3 potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener 

drużyny. 

 

 

 

§ 25 



 

1. Upoważnieni przez PZPN i Wojewódzkie ZPN lekarze mogą uczestniczyć w badaniach 

próbki B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych 

Instytutu Sportu.  

2. Kluby Ekstraklasy, I i II ligi mają obowiązek posiadać stałego lekarza klubowego, zgodnie z 

właściwymi przepisami licencyjnymi PZPN.  

3. Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu 

przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:  

a) lekarza z licencją PZPN – na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi,  

b) lekarza lub ratownika medycznego – na zawodach III ligi, 

lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki 

przedmedycznej – w pozostałych klasach rozgrywkowych.  

4. Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej 

apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.  

5. Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli 

zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby. 

§ 26 

 

1. Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej.  

2. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust. 1 spoczywa na klubie,  

który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez drużynę tego klubu. 

Odpowiednio, obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust 1 spoczywa  

na właściwym Wojewódzkim ZPN, który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych 

przez reprezentację tego Wojewódzkiego ZPN.  

3. PZPN i Wojewódzkie ZPN nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w 

czasie i po zawodach organizowanych przez kluby.  

 

 

PRZEPISY FINANSOWE 

 

§ 27 

 

1. Wszystkie umowy między członkami PZPN, w szczególności dotyczące zmiany przynależności 

klubowej zawodników wszystkich kategorii wiekowych, muszą być zawierane w postaci 

pisemnego dokumentu podpisanego przez statutowych przedstawicieli obu stron, ujawnionych 

we właściwych rejestrach sądowych.  

2. Umowy, o których mowa w ust. 1 nie mogą być sprzeczne z przepisami państwowymi  

i związkowymi, obowiązującymi członków PZPN.  

 

§ 28 

 

Rozgrywki mistrzowskie i pucharowe prowadzone są według następujących zasad finansowych:  

1. W rozgrywkach dwurundowych (mecz i rewanż) gospodarz pokrywa pełne koszty organizacji 

spotkania, a drużyna przeciwnika – koszty uczestnictwa w meczu.  

2. W przypadku rozgrywania jednego meczu, kluby rozliczają całość kosztów i dochodów, 

uczestnicząc solidarnie w zyskach lub stratach, z uwzględnieniem następujących zasad 

naliczania kosztów:  



1) w koszty organizacji spotkania nie mogą wchodzić wydatki związane z korzystaniem  

z obiektu sportowego, jeżeli mecz odbywa się na boisku jednej z tych drużyn,  

2) wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniu przysługują jedynie klubom, które mają 

siedzibę poza miejscem zawodów; koszty uczestnictwa mogą obejmować tylko wydatki za 

przejazdy oraz zakwaterowanie i wyżywienie w danej miejscowości, według 

obowiązujących przepisów.  

3. Wszelkie odstępstwa od postanowień, określonych w ust. 1 i 2 są dopuszczalne za zgodą 

organu prowadzącego rozgrywki na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między 

zainteresowanymi klubami.  

§ 29 

 

W przypadku gdy wyznaczone lub uzgodnione spotkanie nie odbędzie się, względnie mecz 

zostanie przerwany przed upływem czasu gry, zobowiązanie finansowe klubów ustala się  

w następujący sposób:  

1. Zainteresowane kluby nie mogą wzajemnie rościć pretensji finansowych, jeśli przyczyna była 

od nich niezależna (katastrofy, klęski żywiołowe, itp.). Decyzja odnośnie zakwalifikowania 

przyczyny należy do organów prowadzących rozgrywki.  

2. Gospodarz spotkania ma prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów organizacji spotkania, 

jeśli winę ponosi drużyna przeciwnika.  

3. Drużynie przyjezdnej przysługuje zwrot poniesionych kosztów, jeśli winę ponosi gospodarz 

spotkania.  

 

§ 30 

 

W sprawach dotyczących kosztów poniesionych w zakresie nierozgranych zawodów, o których 

mowa w § 29 rozstrzygają organy prowadzące rozgrywki.  

 

§ 31 

 

1. Wynikające z niniejszej uchwały uprawnienia Wojewódzkich ZPN nie mogą być przekazane 

innym podmiotom, z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr IV/62 z dnia 24 kwietnia 2019 

roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie podmiotów upoważnionych do 

prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.  

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do organów prowadzących rozgrywki 

piłki nożnej kobiet, futsalu oraz piłki nożnej plażowej.  

 

§ 32 

 

Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

§ 33 

 

Traci moc uchwała Zarządu PZPN z 29 września 2000 roku „Przepisy w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną”. 

 

 

§ 34 

 

Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do wszystkich rozgrywek, chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej.  



 

§ 35 

 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

   

  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 

60 
Uchwała nr V/60 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmiany Uchwały nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN - Minimalne 

Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki 
nożnej 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 
I.W Uchwale nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN - Minimalne Wymagania dla 
standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1. W Definicjach po definicji Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych dodaje się definicję 
Piłkarskiego Sądu Polubownego w brzmieniu: 
 
PSP oznacza Piłkarski Sąd Polubowny PZPN, będący organem jurysdykcyjnym 
PZPN; 

2. W Art. 8 ust. 4 lit. d. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

d. Zawodnik co najmniej trzykrotnie w okresie następujących po sobie sześciu miesięcy 
(niezależnie czy w roku kalendarzowym czy w Sezonie rozgrywkowym) bez przedstawienia 
Klubowi pisemnego usprawiedliwienia w terminie 7 dni od nieobecności, nie był obecny na 
zajęciach treningowych, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie 
złożone odpowiednio do dnia 10 stycznia lub do 10 dnia po zakończeniu danego sezonu 
rozgrywkowego w zależności od tego, czy nieobecność Zawodnika miała miejsce w 
okresie sześciu miesięcy zakończonym przed upływem jednej z wyżej wymienionych dat; 
 

3. W Art. 8 ust. 5 lit. b. i c. otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

b. Zawodnik z powodu kontuzji lub choroby, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, nie 
wystąpił w oficjalnych meczach rozegranych przez Klub w rozgrywkach mistrzowskich i 
pucharowych przez okres dłuższy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub w Sezonie 
rozgrywkowym, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone 
odpowiednio do dnia 10 stycznia lub do 10 dnia po zakończeniu danego sezonu 
rozgrywkowego; 

 
c. po spadku Klubu do niższej klasy rozgrywkowej na skutek rywalizacji sportowej, pod 
warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone do 10 dnia po 
zakończeniu danego sezonu rozgrywkowego, a Klub nie będzie posiadać wobec 
Zawodnika żadnych zaległości w wypłacie wynagrodzenia kontraktowego oraz Klub 
wypłaci Zawodnikowi odszkodowanie w wysokości stanowiącej równowartość 
jednomiesięcznego wynagrodzenia indywidualnego należnego Zawodnikowi z tytułu 
profesjonalnego uprawiania piłki nożnej, chyba że strony uzgodnią zmianę warunków 
Kontraktu. 
 

4. W Art. 8 ust. 8-13 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

8.Stronom przysługuje prawo złożenia pozwu o ustalenie bezskuteczności oświadczeń, o 
których mowa w ust. 3-5 lub o ustalenie prawa do odszkodowania za złożenie oświadczeń 
z naruszeniem przepisów Uchwały. Pozwy takie składa się do PSP w terminie 7 dni od 
dnia doręczenia oświadczenia, w rozumieniu ust. 6.  



 
9.Oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5, wywołują skutki prawne w nich wyrażone z 
dniem upływu terminu na złożenie pozwów, o których mowa w ust. 8. W przypadku 
złożenia takich pozwów we wskazanym w ust. 8 terminie, skutki prawne oświadczeń, o 
których mowa w ust. 3-5 powstają z dniem wydania przez PSP orzeczenia w I instancji o 
oddaleniu powództwa. W przypadku uznania zasadności pozwu na etapie postępowania 
odwoławczego, PSP może ustalić jedynie prawo do odszkodowania. Jeżeli PSP oddali 
pozew dopiero na etapie postępowania odwoławczego, oświadczenia, o których mowa w 
ust. 3-5, wywołują skutki prawne dopiero z dniem wydania tego orzeczenia.  
 
10.Każdej ze Stron przysługuje prawo skierowania pozwu do PSP o rozwiązanie Kontraktu 
z winy jednej ze Stron lub z przyczyn niezawinionych przez Strony, w innych przypadkach 
niż wskazane w ust 3-5. Rozpoznając sprawę PSP w każdym przypadku indywidualnie 
ocenia czy w danej sprawie doszło do rażącego naruszenia przez Klub lub Zawodnika 
obowiązków kontraktowych. Rozwiązanie kontraktu następuje z dniem prawomocnego 
rozstrzygnięcia PSP, chyba że orzeczeniu wydanemu w pierwszej instancji zostanie 
nadany rygor natychmiastowej wykonalności.  
 
11.Pozew, o którym mowa w ust. 10 może być złożony w szczególności przez Zawodnika: 

a. którego Klub zobowiązuje do treningów indywidualnych w sytuacji, gdy takie 
treningi nie są uzasadnione względami medycznymi lub obiektywnymi względami 
szkoleniowymi; 

b. powyżej 23 roku życia, gdy Zawodnik ten wziął udział w mniej niż 10% oficjalnych 
meczów rozegranych przez Klub w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych w 
pierwszej drużynie seniorów w całym sezonie; powyższe uprawnienie nie 
przysługuje bramkarzowi. 
 

12.Każdej ze Stron Kontraktu przysługuje prawo złożenia do PSP pozwu o ustalenie treści 
Kontraktu lub stwierdzenie jego nieważności w całości lub w części. Prawomocne 
orzeczenie PSP jest wiążące dla Stron, chyba że orzeczeniu wydanemu w pierwszej 
instancji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 
 
13.W przypadku złożenia przez Zawodnika lub Klub pozwu do PSP o rozwiązanie 
Kontraktu z winy drugiej strony lub z przyczyn niezawinionych i stwierdzenia braku podstaw 
do takiego rozwiązania Kontraktu, PSP może rozwiązać Kontrakt bez orzekania o winie, 
jeżeli żadna ze stron nie zgadza się na kontynuację Kontraktu, a z całokształtu okoliczności 
faktycznych sprawy wynika, iż dalsze obowiązywanie Kontraktu byłoby sprzeczne z celami 
i zasadami uprawiania sportu profesjonalnego oraz celami i zasadami podejmowania 
działalności w zakresie kultury fizycznej. Rozwiązanie Kontraktu jest jednak 
niedopuszczalne, jeżeli wskutek rozwiązania ucierpiałoby dobro Zawodnika lub Klubu, albo 
rozwiązanie Kontraktu naruszałoby zasady słuszności, dobrej wiary, dobrych obyczajów 
oraz ducha sportu. 
 

5. W art. 9 ust. 4-6 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 
 
4.W przypadku złożenia przez Zawodnika bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym 
rozwiązaniu Kontraktu z winy Klubu, gdy fakt ten zostanie stwierdzony orzeczeniem PSP, 
na wniosek Klubu, zostaną wobec Zawodnika zastosowane sankcje sportowe, a Zawodnik 
zobowiązany będzie ponadto do zapłaty odszkodowania.  
 
5.O sankcjach sportowych oraz o ustaleniu obowiązku zapłaty odszkodowania orzeka PSP.  
 
6.Uwzględniając w szczególności skalę naruszenia przepisów, stosunek Zawodnika do 
naruszenia przepisów, wysokość osiąganych dochodów z profesjonalnego uprawiania piłki 
nożnej, właściwości i warunki osobiste Zawodnika oraz sposób jego postępowania po 
naruszeniu przepisów, PSP może orzec wobec Zawodnika sankcje sportowe w postaci: 

a. kary pieniężnej od kwoty 100 zł. do kwoty 100.000 zł.; 



b. dyskwalifikacji w okresie od 3 do 12 miesięcy; 
 

6. W Art. 10 ust. 1-2 otrzymują nowe, następujące brzmienie: 

1.W przypadku rozwiązania Kontraktu z winy Klubu, uwzględniając w szczególności 
sposób naruszenia przepisów, stosunek Klubu do naruszenia przepisów oraz sposób 
postępowania po naruszeniu przepisów, PSP może nałożyć na Klub sankcje sportowe w 
postaci: 

a. kary pieniężnej od kwoty 1.000 zł. do kwoty 500.000 zł.; 
b. zakazu transferu do Klubu na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy; 
c. ograniczenia możliwości uprawniania nowych Zawodników na czas nie dłuższy niż 

12 miesięcy.  
2.W przypadku złożenia przez Klub bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym 
rozwiązaniu Kontraktu, gdy fakt ten zostanie stwierdzony orzeczeniem PSP, na wniosek 
Zawodnika, zostaną wobec Klubu zastosowane sankcje sportowe, o których mowa w ust. 
1.  
 

7.W Art. 13 ust. 11 wyraz: „Izbę” zastępuje się wyrazem: „PSP”. 
 

8. W Art. 14 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
6.Wszelkie sprawy sporne dotyczące ważności, istnienia lub rozwiązania Kontraktu są 
rozstrzygane przez Piłkarski Sąd Polubowny PZPN. Postępowanie przed PSP PZPN jest 
dwuinstancyjne 

 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w stosunku do spraw dotyczących 
stabilności kontraktowej z mocą obowiązującą od daty zarejestrowania w Krajowym Rejestrze 
Sądowym zmian do Statutu PZPN uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym 
Delegatów PZPN w dniu 17.10.2019 roku oraz Zarządzie PZPN w dniu 21.02.2020 roku, tj. od daty 
17.04.2020 roku. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
  



 
t.j. U nr III/54 z 27.03.2015 r. 
zm. U nr V/60 z 25.06.2020 r. 
 

Uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej -
Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej 

piłki nożnej 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN uchwala się następujące przepisy regulujące stosunki 
pomiędzy klubem piłkarskim a zawodnikiem profesjonalnym: 
 

MINIMALNE WYMAGANIA DLA STANDARDOWYCH KONTRAKTÓW ZAWODNIKÓW W 
SEKTORZE ZAWODOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 1 

 
Art. 1. – CEL 
Celem niniejszej Uchwały jest ustanowienie minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów 
zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, grających w Polsce.  
 
Art. 2. – ZASADY OGÓLNE 

1. Wszelkie postanowienia Kontraktu sprzeczne z treścią niniejszej Uchwały lub z celami i 
zasadami uprawiania piłki nożnej są nieważne. Jeżeli nieważnością dotknięta jest tylko 
część Kontraktu, Kontrakt pozostaje w mocy co do pozostałej części, chyba że z 
okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Kontrakt nie zostałby 
zawarty.  

2. Postanowienia Kontraktu oraz Regulaminu wewnątrzklubowego nie mogą być mniej 
korzystne niż przepisy niniejszej Uchwały. Niniejsze przepisy zawierają minimalne wymogi, 
jakim powinien odpowiadać Kontrakt. 

3. Jeżeli przepisy Uchwały mówią o formie pisemnej (również pod rygorem nieważności) 
rozumie się przez to także zeskanowany, podpisany dokument, przesłany pocztą 
elektroniczną. 

4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale zastosowanie mają   obowiązujące 
przepisy FIFA i PZPN. 

 
Art. 3. – DEFINICJE 
W rozumieniu niniejszych przepisów: 
Zawodnik oznacza osobę fizyczną profesjonalnie uprawiającą piłkę nożną na podstawie 
Kontraktu; 
Kontrakt oznacza umowę zawartą pomiędzy Klubem a Zawodnikiem w sektorze zawodowej piłki 
nożnej; 
Kontrakt U18 oznacza Kontrakt pomiędzy Klubem a Zawodnikiem, który na dzień jego zawarcia 
ukończył 15 rok życia, a nie ukończył 18 roku życia; 
Izba oznacza Izbę ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, będącą organem jurysdykcyjnym 
PZPN; 
PSP oznacza Piłkarski Sąd Polubowny PZPN, będący organem jurysdykcyjnym PZPN; 
Klub oznacza podmiot, będący członkiem PZPN, który posiada sekcję piłki nożnej uczestniczącą 
we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZPN; 
Klub odstępujący oznacza Klub, z którego Zawodnik zmienił lub zamierza zmienić przynależność 
klubową na Klub pozyskujący; 

 
1 Niniejsza uchwała stanowi implementację przez Polski Związek Piłki Nożnej Porozumienia dotyczącego 

minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej na terenie 

Unii Europejskiej oraz pozostałym terytorium UEFA podpisanego w Brukseli dnia 19 kwietnia 2012 roku 

pomiędzy The Union des Associations Européennes de Football z siedzibą w Nyon (UEFA), The European 

Professional Football Leagues z siedzibą w Nyon (EPFL), The European Club Association z siedzibą w Nyon 

(ECA) oraz The Federation Internationale de Footballeurs Professionels Division Europe z siedzibą w Brukseli 

oraz głównym miejsce prowadzenia działalności w Hoofddorp (FIFProDivision Europe) 



Klub pozyskujący oznacza Klub, na który Zawodnik zmieni lub zamierza zmienić przynależność 
klubową z Klubu odstępującego; 
Opcja oznacza klauzulę zawartą w Kontrakcie, zgodną z postanowieniami Uchwały, przewidującą 
możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Kontraktu na czas oznaczony; 
Sezon rozgrywkowy oznacza okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego, 
chyba że decyzją Zarządu PZPN postanowiono inaczej; 
Uchwała oznacza Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze 
zawodowej piłki nożnej przyjęte uchwałą Zarządu PZPN.  
 
ART. 4. – DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA KONTRAKTU 

1. W określonym czasie Zawodnik może być związany z Klubem tylko jednym obowiązującym 
Kontraktem, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego artykułu.  

2. Zawodnik może zawrzeć Kontrakt z Klubem: 
a. jeżeli nie jest związany Kontraktem z innym Klubem; 
b. jeżeli dotychczasowy Kontrakt z Klubem odstępującym zawiera klauzulę 

odstępnego, na podstawie której, w przypadku zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej 
Kontrakt ulega automatycznemu rozwiązaniu, zaś Klub odstępujący został 
powiadomiony pisemnie o zamiarze skorzystania z tej klauzuli i kwota odstępnego 
została zapłacona; 

c. jeżeli dotychczasowy Kontrakt Zawodnika wygaśnie w ciągu 6 miesięcy; 
d. jeżeli Klub odstępujący zawrze z Klubem pozyskującym umowę transferu 

czasowego – na czas trwania transferu czasowego;  
3. Skuteczność Kontraktu jest zawieszona do chwili uprawnienia Zawodnika do Klubu, z 

którym zawarł Kontrakt. Zasady uprawnienia Zawodnika do Klubu oraz wzajemne 
rozliczenia między Klubami z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie i rozwój reguluje odrębna 
uchwała PZPN.  

4. W przypadku zawarcia przez Zawodnika Kontraktu z Klubem pozyskującym na czas 
trwania transferu czasowego, Kontrakt Zawodnika z Klubem odstępującym ulega na ten 
okres zawieszeniu. W okresie obowiązywania transferu czasowego wszelkie zobowiązania 
kontraktowe wobec Zawodnika ciążą na Klubie pozyskującym, chyba że umowa transferu 
czasowego stanowi inaczej.  

5. W przypadku gdy umowa transferu czasowego daje Klubowi pozyskującemu prawo do 
transferu definitywnego, bezpośrednio po zakończeniu okresu obowiązywania transferu 
czasowego, Zawodnik może zawrzeć z Klubem pozyskującym Kontrakt na okres dłuższy 
niż okres transferu czasowego, jednakże skuteczność tego Kontraktu po zakończeniu 
okresu obowiązywania umowy transferu czasowego jest uzależniona od skorzystania 
przez Klub pozyskujący z prawa do transferu definitywnego Zawodnika. W przypadku 
skorzystania przez Klub pozyskujący z prawa do transferu definitywnego Zawodnika, 
zawieszony Kontrakt Zawodnika z Klubem odstępującym automatycznie wygasa.  

6. Wszelkie naruszenia postanowień niniejszego artykułu stanowią naruszenie dyscypliny 
związkowej i podlegają karze dyscyplinarnej, orzekanej według właściwych przepisów 
związkowych.  
 

ART. 5. – OBOWIĄZKI STRON PRZED PODPISANIEM KONTRAKTU 
Przed podpisaniem Kontraktu: 

1. Klub powinien udostępnić Zawodnikowi przepisy Uchwały;  
2. Klub powinien udostępnić Zawodnikowi obowiązujące Regulaminy wewnątrzklubowe, w 

szczególności dotyczące wewnętrznych przepisów dyscyplinarnych. Zawodnik powinien 
potwierdzić w formie pisemnej zapoznanie się z tymi dokumentami;  

3. Klub powinien przeprowadzić badania lekarskie Zawodnika. Ważność Kontraktu nie może 
być uzależniona od wyników późniejszych badań lekarskich. 

4. Zawodnik powinien poinformować Klub o wszelkich umowach, których jest stroną, lub które 
go dotyczą, a są związane z wykonywaniem przez niego obowiązków Zawodnika. Brak 
uprzedniej informacji zwalnia Klub z obowiązku respektowania zobowiązań Zawodnika 
wynikających z wyżej wymienionych umów, bez względu na wynikające z nich 
konsekwencje cywilnoprawne dla Zawodnika.  
 



Art. 6. - KONTRAKT  
1. Kontrakt określa wszelkie prawa i obowiązki ustalone pomiędzy Klubem a Zawodnikiem 

związane z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej przez Zawodnika, w tym: 
a. wynagrodzenie indywidualne Zawodnika należne z tytułu profesjonalnego 

uprawiania piłki nożnej na rzecz Klubu; 
b. wynagrodzenie dodatkowe Zawodnika, w tym wynagrodzenie uzależnione od 

wyniku sportowego osiągniętego przez Klub; 
c. inne świadczenia Klubu na rzecz Zawodnika o charakterze niepieniężnym; 
d. świadczenia Zawodnika na rzecz Klubu. 

2. Pod rygorem nieważności Kontrakt musi zawierać: 
a. datę rozpoczęcia (dzień/miesiąc/rok), jak również datę zakończenia 

(dzień/miesiąc/rok) Kontraktu, przy czym Kontrakt nie może zostać zawarty na 
okres krótszy niż do dnia zakończenia Sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 
lat, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Uchwały dotyczących 
okresu obowiązywania Kontraktu zawieranego z Klubem pozyskującym Zawodnika 
w przypadku transferu czasowego oraz maksymalnego okresu obowiązywania 
Kontraktu U18; 

b. wynagrodzenie indywidualne Zawodnika za cały okres obowiązywania Kontraktu, 
odrębnie za każdy Sezon rozgrywkowy, podane w kwocie brutto, z jednoczesnym 
określeniem waluty i terminu wypłaty tego wynagrodzenia oraz sposobu płatności; 
jeżeli wynagrodzenie indywidualne Zawodnika nie obejmuje całości okresu 
obowiązywania Kontraktu, Kontrakt jest ważny tylko w Sezonach rozgrywkowych, 
w odniesieniu, do których to wynagrodzenie zostało wyraźnie określone. 

3. Kontrakt musi ponadto zawierać: 
a. dane dotyczące imienia i nazwiska, daty urodzenia, narodowości oraz stałego 

adresu zamieszkania Zawodnika; w przypadku zawodnika niepełnoletniego 
również dane dotyczące imienia i nazwiska, narodowości oraz stałego adresu 
zamieszkania jego przedstawicieli ustawowych; 

b. dane dotyczące firmy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego 
rejestru/ewidencji prowadzonych na podstawie przepisów prawa powszechnego, 
adresu Klubu oraz imienia i nazwiska osób reprezentujących Klub wraz ze 
wskazaniem podstawy reprezentacji; 

c. dane dotyczące imienia i nazwiska osób uczestniczących w negocjacjach lub 
będących przy podpisaniu Kontraktu (np. tłumacz, doradca prawny Zawodnika, 
pośrednik transakcyjny), oraz podpis tych osób; 

d. określenie wysokości wynagrodzenia pośrednika transakcyjnego reprezentującego 
Zawodnika, jeżeli to wynagrodzenie ma zostać zapłacone przez Klub; 

e. wskazanie innego poza językiem polskim, języka obcego stosowanego przy 
czynnościach prawnych oraz wymianie informacji pomiędzy Klubem a 
Zawodnikiem nie władającym językiem polskim, przy czym w takim wypadku 
Kontrakt musi być dwujęzyczny i określać która wersja językowa Kontraktu jest 
wiążąca na wypadek rozbieżności w treści; 

f. wskazanie prawa, któremu Kontrakt podlega oraz jurysdykcji zgodnej z 
obowiązującymi przepisami FIFA i PZPN; 

g. określenie zasady zachowania poufności Kontraktu; 
h. wskazania adresów mailowych Stron, na które doręczana może być 

korespondencja związana z Kontraktem, wywołująca skutki prawne.  
4. Kontrakt powinien zawierać (zobowiązania Klubu): 

a. wskazanie zasad ustalania wynagrodzenia dodatkowego Zawodnika, w tym 
poprzez odesłanie do Regulaminów wewnątrzklubowych; 

b. wszelkie świadczenia Klubu na rzecz Zawodnika o charakterze niepieniężnym; 
c. zapewnienie Zawodnikowi warunków do podnoszenia kwalifikacji sportowych, w 

szczególności poprzez umożliwienie mu uczestniczenia w treningach zespołowych, 
chyba że odmienny sposób podnoszenia kwalifikacji sportowych Zawodnika byłby 
podyktowany uzasadnionymi obiektywnymi przyczynami sportowymi; 

d. określenie czasu wykonywania obowiązków kontraktowych przez Zawodnika 
uwzględniającego rozmiar jego zadań wynikających z Kontraktu; 



e. określenie zasad korzystania przez Klub z wizerunku Zawodnika, przy czym w 
przypadku uprzedniego zawarcia przez Zawodnika umowy przenoszącej prawa do 
wykorzystania wizerunku Zawodnika na inny podmiot, okoliczność ta powinna być 
w Kontrakcie wskazana; 

f. określenie sposobu uczestnictwa w edukacji szkolnej dla Zawodników 
kontynuujących edukację; 

g. określenie okresu wypoczynku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia 
indywidualnego Zawodnika, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 4 
tygodnie w każdym 12 miesięcznym okresie obowiązywania Kontraktu, w tym 
minimum 14 dni kalendarzowych w okresie ciągłym uzgodnionym przez Strony;  

h. zobowiązanie Klubu do przestrzegania przepisów dotyczących praw człowieka, w 
tym prawa do swobodnej wypowiedzi Zawodnika w zakresie nie wykraczającym 
poza ochronę swojego słusznego interesu oraz zakazu dyskryminacji Zawodnika;  

i. zobowiązanie Klubu do zwalniania Zawodnika w przypadku powołania go do gry w 
reprezentacji narodowej, w terminach FIFA; 

j. zobowiązanie Klubu do ubezpieczenia Zawodnika od następstw nieszczęśliwych 
wypadków wynikłych z uprawiania sportu piłki nożnej zgodnie z przepisami prawa 
powszechnego oraz przepisami FIFA; 

k. informacje dotyczące zakresu świadczeń Klubu wobec Zawodnika z tytułu 
ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, osobowego i majątkowego oraz 
sposobu rozliczania obciążeń podatkowych; 

l. informacje dotyczące zasad i warunków prowadzenia i przechowywania oraz 
dostępu Zawodnika do odpowiednich rejestrów dotyczących stanu zdrowia 
Zawodnika związanego z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej, przy 
uwzględnieniu zasad ochrony danych osobowych. 

5. Kontrakt powinien zawierać (zobowiązania Zawodnika): 
a. zobowiązanie Zawodnika do reprezentowania Klubu w krajowych i 

międzynarodowych zawodach piłkarskich na najwyższym możliwym poziomie oraz 
do przestrzegania Przepisów gry w piłkę nożną; 

b. zobowiązanie Zawodnika do aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym i 
współzawodnictwie sportowym, zgodnie z instrukcjami sztabu szkoleniowego 
Klubu; 

c. zobowiązanie Zawodnika do prowadzenia zdrowego trybu życia i zachowywania 
wysokiej sprawności fizycznej; 

d. zobowiązanie Zawodnika do uczestniczenia w wydarzeniach sportowych i 
społecznych, w tym marketingowych, reklamowych i promocyjnych wskazanych 
przez Klub; 

e. zobowiązanie Zawodnika do regularnego poddawania się badaniom lekarskim 
zalecanym przez lekarza klubowego oraz do stosowania wyłącznie środków 
farmakologicznych przypisanych przez lekarza klubowego lub z nim uzgodnionych; 

f. zobowiązanie Zawodnika do przestrzegania przepisów antydopingowych; 
g. zobowiązanie Zawodnika do niezwłocznego powiadomienia Klubu o wypadku lub 

chorobie wraz z dostarczeniem stosownego zaświadczenia lekarskiego oraz do 
stosowania się do poleceń sztabu medycznego Klubu w związku z niezdolnością 
do wykonywania obowiązków kontraktowych;  

h. zobowiązanie Zawodnika do dbania o mienie Klubu i przyjęcie przez Zawodnika 
odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt sportowy; 

i. zobowiązanie Zawodnika do nie podejmowania działań mogących narazić dobre 
imię Klubu, jego właścicieli, sponsorów oraz osób z nim bezpośrednio związanych, 
a także organizatorów lub podmiotów prowadzących rozgrywki; 

j. zobowiązanie Zawodnika do przestrzegania w rozsądnych granicach poleceń 
władz Klubu w zakresie dotyczącym aktywności pozapiłkarskiej (lokalizacja miejsca 
zamieszkania w okresie obowiązywania Kontraktu, sposób spędzania wolnego 
czasu, wyłączenie określonego rodzaju aktywności sportowej, ograniczenie 
dopuszczalności prowadzenia czasochłonnej aktywności pozasportowej); 

k. zobowiązanie Zawodnika do przestrzegania zakazu udziału w zakładach 
bukmacherskich dotyczących jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich. 



6. Obligatoryjnym postanowieniem Kontraktu lub załącznikiem do Kontraktu jest podpisane 
przez Zawodnika oświadczenie o następującej treści: 
„Jako zawodnik profesjonalny i członek wielkiej piłkarskiej społeczności zobowiązuję się do 
respektowania obowiązujących w piłce nożnej zasad oraz przestrzegania reguł fair play. 
Wszystkie swoje umiejętności, talent i siłę woli poświęcę osiągnięciu najlepszych wyników 
sportowych, szanując jednocześnie takie same dążenia przeciwników we 
współzawodnictwie sportowym. Moim celem zawsze będzie zwycięstwo, ale tylko 
odniesione w duchu szlachetnej i uczciwej rywalizacji sportowej. W przypadku 
dopuszczenia się przeze mnie przekupstwa sportowego stwierdzonego prawomocnym 
wyrokiem sądu karnego zobowiązuję się wpłacić na konto PZPN kwotę odpowiadającą 
moim rocznym zarobkom otrzymanym od klubu na podstawie umowy kontraktowej w 
sezonie, w którym stwierdzono popełnienie przekupstwa sportowego tytułem 
zryczałtowanego odszkodowania za popełniony przeze mnie występek. Jednocześnie w 
przypadku skierowania do Sądu aktu oskarżenia o czyn w postaci przekupstwa 
sportowego, upoważniam Klub do potrącania z mojego wynagrodzenia kwoty w wysokości 
50% i przekazywanie tej kwoty na rachunek PZPN w celu zabezpieczenia roszczeń PZPN 
z tytułu zryczałtowanego odszkodowania.  

7. Kontrakt musi być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz powinien 
być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Klubu oraz Zawodnika lub 
jego przedstawicieli ustawowych. Wszelkie zmiany Kontraktu pod rygorem nieważności 
muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.  

8. Kontrakt musi być sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej z jego stron oraz dla podmiotu prowadzącego rozgrywki piłkarskie w celu rejestracji 
zgodnie z właściwymi przepisami PZPN.  
 

ART. 7. – PRZEDŁUŻENIE KONTRAKTU NA CZAS OZNACZONY 
1. Strony mogą przedłużyć okres obowiązywania Kontraktu na czas oznaczony za 

porozumieniem stron.  
2. Kontrakt może zawierać Opcję jednostronnego przedłużenia Kontraktu na poniżej 

wskazanych, dookreślonych jednoznacznie w Kontrakcie i spełnionych łącznie warunkach: 
a. okres przedłużenia nie będzie dłuższy niż okres obowiązywania Kontraktu, z 

zachowaniem zasad określonych w art. 6 ust 2 lit a Uchwały, chyba że Zawodnik w 
drodze odrębnego, pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik do 
Kontraktu, złoży wniosek o dłuższy okres przedłużenia Kontraktu; 

b. pisemne oświadczenie Klub o skorzystaniu z Opcji zostanie doręczone 
Zawodnikowi najpóźniej w terminie 3 miesięcy przed zakończeniem pierwotnego 
okresu obowiązywania Kontraktu, w przypadku Kontraktu zawartego na okres 
powyżej 12 miesięcy albo najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed zakończeniem 
pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu, w przypadku Kontraktu zawartego 
na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy włącznie; 

c. za okres przedłużonego Kontraktu w drodze Opcji, Zawodnik otrzyma 
wynagrodzenie indywidualne należne z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki 
nożnej w wysokości nie niższej niż 120% tego wynagrodzenia za ostatni rok 
pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu oraz inne świadczenia pieniężne i 
niepieniężne - na warunkach nie gorszych od obowiązujących za ostatni rok 
pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu; 

d. Zawodnik zrzeknie się uprawnienia do zawarcia przyszłego Kontraktu z innym 
klubem piłkarskim na 6 miesięcy przed wygaśnięciem dotychczasowego Kontraktu, 
w okresie poprzedzającym możliwość skorzystania przez Klub z Opcji albo 
zobowiąże się do zapłaty kary umownej na rzecz Klubu, nie wyższej niż 50% 
wynagrodzenia indywidualnego należnego Zawodnikowi z tytułu profesjonalnego 
uprawiania piłki nożnej ustalonego zgodnie z ust. 2c powyżej, płatnej w przypadku 
podpisania przez Zawodnika przyszłego Kontraktu z innym Klubem przed 
złożeniem oświadczenia przez Klub wynikającego z Opcji. Wyklucza się możliwości 
zastrzeżenia w Kontakcie odszkodowania przewyższającego wysokość kary 
umownej.  



3. Opcja niezgodna z postanowieniami ust. 2 jest nieważna, a skorzystanie z Opcji z 
naruszeniem postanowień ust. 2 jest bezskuteczne.  
 

ART. 8. – STABILNOŚĆ KONTRAKTOWA 
1. Kontrakt może być w każdej chwili rozwiązany na podstawie porozumienia stron, 

sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Stronom Kontraktu nie przysługuje prawo do wypowiedzenia lub jednostronnego 

rozwiązania Kontraktu, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszym 
artykule.  

3. Zawodnikowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy 
Klubu poprzez oświadczenie złożone Klubowi w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, wyłącznie w następujących przypadkach: 

a. Klub opóźnia się z zapłatą na rzecz Zawodnika wynagrodzenia 
indywidualnego należnego mu z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki 
nożnej za okres co najmniej dwóch miesięcy, pod warunkiem, iż po upływie 
tego okresu Zawodnik wyznaczy pisemnie Klubowi dodatkowy termin 
zapłaty, nie krótszy niż 14 dni, z zastrzeżeniem, iż brak zapłaty zaległości 
w pełnej wysokości spowoduje możliwość skorzystania z prawa do 
jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy Klubu; 

b. Klub ze swojej winy zaniechał zgłoszenia Zawodnika do rozgrywek 
ligowych, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu 
zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty zamknięcia okresu 
zmiany przynależności klubowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
PZPN;  

c. Klub ze swojej winy zaniechał obowiązkowego ubezpieczenia Zawodnika 
od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie i na skutek czego 
Zawodnik nie otrzymał należnego mu świadczenia ubezpieczeniowego lub 
jego równowartości od Klubu albo Klub nie przedstawił dowodu zawarcia 
umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia 
takiego żądania przez Zawodnika, pod warunkiem, iż oświadczenie o 
rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od 
daty wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń; 

d. Klub nie zapewnia Zawodnikowi leczenia lub rehabilitacji po kontuzji 
doznanej  czasie gry w ramach współzawodnictwa sportowego lub treningu 
lub odmawia pokrycia kosztów leczenia lub rehabilitacji poniesionych przez 
Zawodnika, na które Zawodnik uprzednio otrzymał od Klubu pisemną 
zgodę, w ramach której Klub zaakceptował szacowane koszty leczenia lub 
rehabilitacji, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu 
zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia 
któregokolwiek ze zdarzeń; 

e. Klub został przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych 
zdarzeń niż rywalizacja sportowa, na podstawie prawomocnego orzeczenia 
wydanego przez właściwy organ dyscyplinarny PZPN, pod warunkiem, iż 
oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone w terminie jednego 
miesiąca od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego. 

4. Klubowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy 
Zawodnika poprzez oświadczenie złożone Zawodnikowi w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności, wyłącznie w następujących przypadkach: 

a. Zawodnik został skazany prawomocnym wyrokiem wydanym przez sąd 
powszechny za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu, pod warunkiem, 
iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone w terminie 
jednego miesiąca od daty uzyskania potwierdzonej urzędowo informacji o 
tym fakcie; 

b. Zawodnik został ukarany karą dyskwalifikacji nie krótszą niż 3 miesiące, 
orzeczoną przez właściwy organ dyscyplinarny, pod warunkiem, iż 
oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone w terminie jednego 
miesiąca od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego; 



c. Wobec Zawodnika obowiązuje przez okres co najmniej 3 miesięcy środek 
zapobiegawczy w postaci zakazu uczestnictwa w rozgrywkach 
mistrzowskich i pucharowych, który został zastosowany na podstawie 
orzeczenia właściwego organu dyscyplinarnego, które stało się 
prawomocne; 

d. Zawodnik co najmniej trzykrotnie w okresie następujących po sobie 
sześciu miesięcy (niezależnie czy w roku kalendarzowym czy w 
Sezonie rozgrywkowym) bez przedstawienia Klubowi pisemnego 
usprawiedliwienia w terminie 7 dni od nieobecności, nie był obecny 
na zajęciach treningowych, pod warunkiem, iż oświadczenie o 
rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone odpowiednio do dnia 10 
stycznia lub do 10 dnia po zakończeniu danego sezonu 
rozgrywkowego w zależności od tego, czy nieobecność Zawodnika 
miała miejsce w okresie sześciu miesięcy zakończonym przed 
upływem jednej z wyżej wymienionych dat; 

e. Zawodnik co najmniej trzykrotnie w okresie następujących po sobie sześciu 
miesięcy (niezależnie czy w roku kalendarzowym czy w Sezonie 
rozgrywkowym) bez przedstawienia Klubowi pisemnego usprawiedliwienia 
w terminie 7 dni od nieobecności, nie był obecny na zajęciach 
treningowych, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu 
zostanie złożone odpowiednio do dnia 10 stycznia lub 10 lipca w zależności 
od tego, czy nieobecność Zawodnika miała miejsce w okresie sześciu 
miesięcy zakończonym przed upływem jednej z wyżej wymienionych dat; 

f. Zawodnik brał udział w jakichkolwiek zakładach bukmacherskich 
dotyczących jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich, pod warunkiem, iż 
oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone terminie jednego 
miesiąca od daty uzyskania potwierdzonej informacji o tym fakcie. 

5. Klubowi przysługuje prawo do jednostronnego oświadczenia o rozwiązaniu 
Kontraktu bez winy Zawodnika poprzez oświadczenie złożone Zawodnikowi w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie w następujących 
przypadkach: 

a. Zawodnik, za wyjątkiem bramkarza, wystąpił w mniej niż 10% oficjalnych 
meczów rozegranych przez Klub w rozgrywkach mistrzowskich i 
pucharowych w pierwszej drużynie seniorów w całym sezonie 
poprzedzającym sezon, w którym Klub składa oświadczenie o 
jednostronnym rozwiązaniu Kontraktu, pod warunkiem złożenia takiego 
oświadczenia w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia okresu zmiany 
przynależności klubowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN; 

b. Zawodnik z powodu kontuzji lub choroby, stwierdzonej 
zaświadczeniem lekarskim, nie wystąpił w oficjalnych meczach 
rozegranych przez Klub w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych 
przez okres dłuższy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub w 
Sezonie rozgrywkowym, pod warunkiem, iż oświadczenie o 
rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone odpowiednio do dnia 10 
stycznia lub do 10 dnia po zakończeniu danego sezonu 
rozgrywkowego; 

c. Po spadku Klubu do niższej klasy rozgrywkowej na skutek rywalizacji 
sportowej, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu 
zostanie złożone do 10 dnia po zakończeniu danego sezonu 
rozgrywkowego, a Klub nie będzie posiadać wobec Zawodnika 
żadnych zaległości w wypłacie wynagrodzenia kontraktowego oraz 
Klub wypłaci Zawodnikowi odszkodowanie w wysokości stanowiącej 
równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia indywidualnego 
należnego Zawodnikowi z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki 
nożnej, chyba że strony uzgodnią zmianę warunków Kontraktu. 

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5 uważa się za złożone drugiej Stronie z 
chwilą doręczenia pisma za potwierdzeniem odbioru lub w terminie 3 dni od daty 



przesłania adresatowi na wskazany w Kontrakcie adres e-mail zeskanowanego 
dokumentu opatrzonego podpisami upoważnionych osób.  

7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5 powinny być jednocześnie przedłożone 
organowi prowadzącemu rozgrywki. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.  

8. Stronom przysługuje prawo złożenia pozwu o ustalenie bezskuteczności 
oświadczeń, o których mowa w ust. 3-5 lub o ustalenie prawa do 
odszkodowania za złożenie oświadczeń z naruszeniem przepisów Uchwały. 
Pozwy takie składa się do PSP w terminie 7 dni od dnia doręczenia 
oświadczenia, w rozumieniu ust. 6.  

9. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5, wywołują skutki prawne w nich 
wyrażone z dniem upływu terminu na złożenie pozwów, o których mowa w 
ust. 8. W przypadku złożenia takich pozwów we wskazanym w ust. 8 terminie, 
skutki prawne oświadczeń, o których mowa w ust. 3-5 powstają z dniem 
wydania przez PSP orzeczenia w I instancji o oddaleniu powództwa. W 
przypadku uznania zasadności pozwu na etapie postępowania 
odwoławczego, PSP może ustalić jedynie prawo do odszkodowania. Jeżeli 
PSP oddali pozew dopiero na etapie postępowania odwoławczego, 
oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5, wywołują skutki prawne dopiero z 
dniem wydania tego orzeczenia.  

10. Każdej ze Stron przysługuje prawo skierowania pozwu do PSP o rozwiązanie 
Kontraktu z winy jednej ze Stron lub z przyczyn niezawinionych przez Strony, 
w innych przypadkach niż wskazane w ust 3-5. Rozpoznając sprawę PSP w 
każdym przypadku indywidualnie ocenia czy w danej sprawie doszło do 
rażącego naruszenia przez Klub lub Zawodnika obowiązków kontraktowych. 
Rozwiązanie kontraktu następuje z dniem prawomocnego rozstrzygnięcia 
PSP, chyba że orzeczeniu wydanemu w pierwszej instancji zostanie nadany 
rygor natychmiastowej wykonalności.  

11. Pozew, o którym mowa w ust. 10 może być złożony w szczególności przez 
Zawodnika: 

a. którego Klub zobowiązuje do treningów indywidualnych w sytuacji, 
gdy takie treningi nie są uzasadnione względami medycznymi lub 
obiektywnymi względami szkoleniowymi; 

b. powyżej 23 roku życia, gdy Zawodnik ten wziął udział w mniej niż 10% 
oficjalnych meczów rozegranych przez Klub w rozgrywkach 
mistrzowskich i pucharowych w pierwszej drużynie seniorów w całym 
sezonie; powyższe uprawnienie nie przysługuje bramkarzowi. 

12. Każdej ze Stron Kontraktu przysługuje prawo złożenia do PSP pozwu o 
ustalenie treści Kontraktu lub stwierdzenie jego nieważności w całości lub w 
części. Prawomocne orzeczenie PSP jest wiążące dla Stron, chyba że 
orzeczeniu wydanemu w pierwszej instancji zostanie nadany rygor 
natychmiastowej wykonalności. 

13. W przypadku złożenia przez Zawodnika lub Klub pozwu do PSP o rozwiązanie 
Kontraktu z winy drugiej strony lub z przyczyn niezawinionych i stwierdzenia 
braku podstaw do takiego rozwiązania Kontraktu, PSP może rozwiązać 
Kontrakt bez orzekania o winie, jeżeli żadna ze stron nie zgadza się na 
kontynuację Kontraktu, a z całokształtu okoliczności faktycznych sprawy 
wynika, iż dalsze obowiązywanie Kontraktu byłoby sprzeczne z celami i 
zasadami uprawiania sportu profesjonalnego oraz celami i zasadami 
podejmowania działalności w zakresie kultury fizycznej. Rozwiązanie 
Kontraktu jest jednak niedopuszczalne, jeżeli wskutek rozwiązania 
ucierpiałoby dobro Zawodnika lub Klubu, albo rozwiązanie Kontraktu 
naruszałoby zasady słuszności, dobrej wiary, dobrych obyczajów oraz ducha 
sportu. 
 
 
 
 



ART. 9. – SANKCJE PRAWNE ZA NIEUZSADNIONE NARUSZENIE STABILNOŚCI  
      KONTRAKTOWEJ PRZEZ ZAWODNIKA 

1. W przypadku, gdy rozwiązanie Kontraktu podpisanego przed ukończeniem przez 
Zawodnika 28 roku życia nastąpi z winy Zawodnika w ciągu pierwszych trzech lat jego 
obowiązywania, zostaną wobec Zawodnika zastosowane sankcje sportowe, a 
Zawodnik zobowiązany będzie ponadto do zapłaty odszkodowania.  

2. Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy rozwiązanie 
Kontraktu podpisanego po ukończeniu przez Zawodnika 28 roku życia nastąpi z 
winy Zawodnika w ciągu pierwszych dwóch lat jego obowiązywania.  

3. W przypadku rozwiązania Kontraktu z winy Zawodnika w innych terminach niż 
wskazane w ust. 1 i 2, nie będą miały zastosowania sankcje sportowe.  

4. W przypadku złożenia przez Zawodnika bezpodstawnego oświadczenia o 
jednostronnym rozwiązaniu Kontraktu z winy Klubu, gdy fakt ten zostanie 
stwierdzony orzeczeniem PSP, na wniosek Klubu, zostaną wobec Zawodnika 
zastosowane sankcje sportowe, a Zawodnik zobowiązany będzie ponadto do 
zapłaty odszkodowania.  

5. O sankcjach sportowych oraz o ustaleniu obowiązku zapłaty odszkodowania 
orzeka PSP.  

6. Uwzględniając w szczególności skalę naruszenia przepisów, stosunek 
Zawodnika do naruszenia przepisów, wysokość osiąganych dochodów z 
profesjonalnego uprawiania piłki nożnej, właściwości i warunki osobiste 
Zawodnika oraz sposób jego postępowania po naruszeniu przepisów, PSP 
może orzec wobec Zawodnika sankcje sportowe w postaci: 

a.            kary pieniężnej od kwoty 100 zł. do kwoty 100.000 zł.; 
b. dyskwalifikacji w okresie od 3 do 12 miesięcy; 

7. Wykonanie sankcji sportowej wobec Zawodnika może zostać zawieszone na okres 
próby nieprzekraczający trzech lat, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy. 
Wykonanie co najmniej 1/3 kary dyskwalifikacji może spowodować jej darowanie 
lub złagodzenie, na skutek zmiany okoliczności.  

8. Wysokość odszkodowania jest określana przy uwzględnieniu okresu 
obowiązywania Kontraktu, stopnia jego wykonania, kosztów i wydatków 
związanych z pozyskaniem Zawodnika obejmujących kwotę transferową i 
wynagrodzenie wypłacone pośrednikowi transakcyjnemu działającemu w imieniu 
Zawodnika, które nie zostały zamortyzowane przez okres obowiązywania 
Kontraktu. Odszkodowanie może zostać obniżone, jeżeli przemawia za tym 
niewielki stopień naruszenia obowiązków przez Zawodnika lub jego sytuacja 
osobista lub majątkowa.  
 

ART. 10. – SANKCJE PRAWNE ZA NIEUZSADNIONE NARUSZENIE STABILNOŚCI  
KONTRAKTOWEJ PRZEZ KLUB  

1. W przypadku rozwiązania Kontraktu z winy Klubu, uwzględniając w szczególności 
sposób naruszenia przepisów, stosunek Klubu do naruszenia przepisów oraz 
sposób postępowania po naruszeniu przepisów, PSP może nałożyć na Klub sankcje 
sportowe w postaci: 

a. kary pieniężnej od kwoty 1.000 zł. do kwoty 500.000 zł.; 
b. zakazu transferu do Klubu na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy; 
c. ograniczenia możliwości uprawniania nowych Zawodników na czas nie 

dłuższy niż 12 miesięcy.  
2. W przypadku złożenia przez Klub bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym 

rozwiązaniu Kontraktu, gdy fakt ten zostanie stwierdzony orzeczeniem PSP, na 
wniosek Zawodnika, zostaną wobec Klubu zastosowane sankcje sportowe, o 
których mowa w ust. 1.  

3. Wykonanie sankcji sportowej wobec Klubu może zostać zawieszone na okres próby 
nieprzekraczający trzech lat, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy. Wykonanie 
co najmniej 1/3 kary innej niż pieniężna może spowodować jej darowanie lub złagodzenie, 
na skutek zmiany okoliczności.  



4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Klubowi ponadto nie przysługuje prawo do 
ekwiwalentu za wyszkolenie i rozwój za Zawodnika, z którym Kontrakt został rozwiązany, 
ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.  

5. Klub jest zobowiązany także do zapłaty Zawodnikowi odszkodowania w wysokości 
utraconego przez niego wynagrodzenia należnego za okres, na który został zawarty 
Kontrakt, pomniejszonego o dochody uzyskane z uprawiania piłki nożnej w innym Klubie.  
 

ART. 11. – ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKA W CZASIE NIEZDOLNOŚCI DO GRY 
1. W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie Zawodnikowi w 

rozgrywkach przez okres krótszy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub w Sezonie 
rozgrywkowym, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, Zawodnikowi kontuzjowanemu lub 
choremu przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości określonej w Kontrakcie.  

2. W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie Zawodnikowi w 
rozgrywkach przez okres dłuższy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub w Sezonie 
rozgrywkowym, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, jeżeli Klub nie zamierza skorzystać 
z prawa do jednostronnego rozwiązania Kontraktu, przysługuje mu prawo do ograniczenia 
wypłaty wynagrodzenia przysługującego Zawodnikowi do kwoty 50% wynagrodzenia 
indywidualnego należnego z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej na rzecz Klubu, 
nie później niż do dnia uzyskania przez Zawodnika zdolności do gry.  

3. W przypadku ukarania Zawodnika karą dyskwalifikacji nie krótszą niż 3 miesiące lub 
stosowania wobec Zawodnika środka zapobiegawczego w postaci zakazu uczestnictwa w 
rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli Klub nie 
zamierza skorzystać z prawa do jednostronnego  rozwiązania Kontraktu, przysługuje mu 
prawo do ograniczenia wypłaty wynagrodzenia przysługującego Zawodnikowi do kwoty 50% 
wynagrodzenia indywidualnego należnego z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej 
na rzecz Klubu, nie później niż do chwili ustania przyczyny uniemożliwiającej Zawodnikowi 
występowanie w rozgrywkach.  

 
ART. 12. – REGULAMINY WEWNĄTRZKLUBOWE 

1. Klub może ustanowić wewnętrzne przepisy dyscyplinarne wraz z sankcjami 
dyscyplinarnymi za ich naruszenie.  

2. W związku z naruszeniem przez Zawodnika przepisów, o których mowa w ust. 1, Klub jako 
organ dyscyplinarny może nałożyć następujące sankcje: 

a. ostrzeżenie; 
b. upomnienie; 
c. nagana; 
d. kara pieniężna do wysokości nieprzekraczającej trzykrotności wynagrodzenia 

indywidualnego Zawodnika; 
e. kara odsunięcia Zawodnika od zajęć z pierwszym zespołem lub przesunięcia 

Zawodnika do zespołu rezerw na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące.  
3. W przypadku nałożenia kary pieniężnej Klub nie ma prawa potrącić tej kary z wymagalnymi 

zobowiązaniami z tytułu wynagrodzenia Zawodnika przed uprawomocnieniem się 
wydanego wobec Zawodnika orzeczenia dyscyplinarnego.  

4. Postępowanie dyscyplinarne jest przeprowadzane zgodnie z przepisami Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN z zachowaniem prawa Zawodnika do obrony i zaskarżenia 
wydanego orzeczenia do właściwego organu dyscyplinarnego prowadzącego rozgrywki. 
Zawodnik ma prawo do skorzystania w toku postępowania dyscyplinarnego z pomocy 
obrońcy.  

5. W związku z naruszeniem przez Zawodnika zobowiązań wobec Klubu, Klub może 
wnioskować do właściwego organu dyscyplinarnego prowadzącego rozgrywki i nałożenie 
na Zawodnika kar dyscyplinarnych wykraczających poza sankcje określone w ust. 2. 

6. Każda zmiana Regulaminu wewnątrzklubowego wymaga przedstawienia na piśmie treści 
zmian Zawodnikom związanym Kontraktem z Klubem.    

 
ART. 13.  – KONTRAKT U18 

1. Kontrakt U18 może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego 
podpisania ukończył 15 rok życia, a nie ukończył 18 roku życia, na okres nie dłuższy niż 3 



lata. Wszelkie postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania Kontraktu U18 
są nieważne. 

2. Każdy Kontrakt U18 z Zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia może być zawarty 
wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych, których 
podpisy powinny znajdować się na Kontrakcie U18, obok podpisu Zawodnika. Powyższa 
zgoda może zostać także wyrażona w formie odrębnego oświadczenia przedstawicieli 
ustawowych lub innych opiekunów prawnych z poświadczonymi notarialnie podpisami tych 
osób. 

3. W razie braku zgody, o której mowa w ust. 2, Zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia, 
może wystąpić do właściwego sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na podpisanie 
Kontraktu U18. 

4. Kontrakt U18, o którym mowa w ust. 1, jest jedyną umową regulującą stosunki prawne w 
zakresie uprawiania sportu piłki nożnej zawieraną pomiędzy Klubem a Zawodnikiem, który 
nie ukończył 18 roku życia. Inne umowy w tym zakresie są bezwzględnie nieważne. 

5. Kontrakt U18 obowiązujący w dniu ukończenia przez Zawodnika 18 roku życia zachowuje 
w pełni ważność do upływu okresu jego obowiązywania, bez względu na osiągnięcie przez 
Zawodnika pełnoletności. 

6. Każdy Kontrakt U18 z Zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia, powinien, pod 
rygorem nieważności, co najmniej: 

1) formułować prawa i obowiązki stron Kontraktu U18, ze szczególnym 
uwzględnieniem wieku Zawodnika i terminu obowiązywania Kontraktu U18, 

2) określać zasadnicze, miesięczne wynagrodzenie Zawodnika przez cały okres 
obowiązywania Kontraktu U18, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie 
brutto. 

3) formułować obowiązek Klubu w zakresie zapewnienia Zawodnikowi 
podlegającemu ustawowemu obowiązkowi nauki w okresie obowiązywania 
kontraktu, którego miejsce stałego pobytu (w rozumieniu przepisów kodeksu 
cywilnego) znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, miejsca zamieszkania w 
trakcie roku szkolnego, w bliskim jej sąsiedztwie. 

4) zawierać podpisy Zawodnika, jego przedstawicieli ustawowych oraz 
upełnomocnionych przedstawicieli Klubu. 

7. Kontrakt U18 może określać zasady zwrotu kosztów podróży poniesionych przez 
Zawodnika w związku z udziałem w meczach, a także zwrotu kosztów na wydatki na sprzęt 
piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie. 

8. Oferta podpisania pierwszego Kontraktu U18 może zostać złożona Zawodnikowi 
najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 roku życia. Ofertę uznaje się za 
prawidłowo doręczoną w dniu jej przedstawienia Zawodnikowi oraz jego przedstawicielom 
ustawowym (za potwierdzeniem jej doręczenia na piśmie) lub z upływem terminu do 
podjęcia przesyłki nadanej listem poleconym (zawierającego ofertę) na ostatnio znane 
Klubowi adresy zamieszkania Zawodnika i znanych klubowi przedstawicieli ustawowych. 

9. Oferta, o której mowa w ust. 8, powinna zawierać, pod rygorem nieważności: 
1) imię, nazwisko Zawodnika; 
2) określenie okresu obowiązywania Kontraktu; 
3) propozycję zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia Zawodnika przez cały 

okres obowiązywania Kontraktu; 
4) podpis upoważnionych przedstawicieli Klubu. 

10. Zawodnik jest zobowiązany pisemnie, pod rygorem nieważności, ustosunkować się do 
złożonej oferty, o której mowa w ust. 8, w terminie 14 dni od jej otrzymania lub uznania 
przesyłki za doręczonej. W przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18, 
Zawodnik zachowuje status amatora, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami 
prawnymi. 

11. Stronom Kontraktu U18 nie przysługuje prawo do jego jednostronnego wypowiedzenia, ani 
też odstąpienia od kontraktu. Stronom Kontraktu U18 nie przysługuje prawo do 
jednostronnego rozwiązania Kontraktu na podstawie art. 8 ust. 3-5 Uchwały. Kontrakt U18 
może zostać rozwiązany przez PSP w trybie określonym w art. 8. ust. 10 Uchwały. 
Przeciwne postanowienia Kontraktu U18 są nieważne. 



12. Kontrakt U18 może być rozwiązany w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia 
stron wyrażonego – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej. 
 

ART. 14. – NADZÓR I KONTROLA NAD ZAWIERANIEM KONTRAKTÓW. WŁAŚCIWOŚĆ 
ORGANÓW PZPN. 

1. Kontrakt powinien być dostarczony przez Klub do organu prowadzącego rozrywki w 
terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia. Obowiązek powyższy dotyczy również 
wszelkich zmian w Kontrakcie.  

2. Uprawniony do rozgrywek może być wyłącznie Zawodnik, którego Kontrakt został 
dostarczony przez Klub do organu prowadzącego rozgrywki.   

3. Zawodnik oraz Klub są uprawnieni do wglądu w Kontrakt, który został dostarczony do 
organu prowadzącego rozgrywki.   

4. Zawodnik ma prawo złożenia do organu prowadzącego rozgrywki każdego dokumentu, 
który dotyczy Kontraktu w Klubie.  

5. Prawo wglądu do Kontraktu przysługuje organowi prowadzącemu rozgrywki, organowi 
jurysdykcyjnemu, rozstrzygającemu spór pomiędzy Klubem a Zawodnikiem oraz organowi 
licencyjnemu i dyscyplinarnemu.  

6. Wszelkie sprawy sporne dotyczące ważności, istnienia lub rozwiązania Kontraktu są 
rozstrzygane przez Piłkarski Sąd Polubowny PZPN. Postępowanie przed PSP PZPN 
jest dwuinstancyjne.  

7. Wszelkie spory o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe, mogące być przedmiotem 
ugody, wynikające z Kontraktu, strony poddają kompetencji Piłkarskiego Sądu 
Polubownego PZPN, chyba że przepisy prawa powszechnego stanowią inną właściwość 
sądową.  

 
ART. 15. – POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Traci moc uchwała nr II/12 Zarządu PZPN z dnia 19 maja 2002 roku – Zasady regulujące 
stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
3. Kontrakty o uprawianie piłki nożnej zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszych 

przepisów zachowują swoja ważność do dnia ich rozwiązania lub wygaśnięcia.  
4. Art. 8 - 11 Uchwały mają zastosowanie do kontraktów, o których mowa w ust. 3.  
5. Kluby są zobowiązane do dostosowania swoich Regulaminów wewnątrzklubowych nie 

później niż do rozpoczęcia rozgrywek w sezonie 2015/2016.  
6. Zobowiązuje się Komisję Dialogu Społecznego do przygotowania na bazie Uchwały 

projektu wzorcowego rekomendowanego Kontraktu do dnia 31 maja 2015 roku, celem 
opublikowania na stronie internetowej www.pzpn.pl 

 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

61 
Uchwała nr V/61 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek 

młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I. Przyjmuje się „Tabelę ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek 

młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN”, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

II. W uzasadnionych przypadkach uwzględniając indywidualne, lokalne uwarunkowania 

(możliwości logistyczne sędziów, wielkość województwa, lokalizacja klubów, pokonywane 

odległości i inne) dopuszcza się możliwość ustalenia wysokości ryczałtów w wysokości innej niż 

określona w Załączniku nr 1, przy czym nie może być ona niższa lub wyższa o 10% w stosunku do 

kwoty bazowej określonej w Załączniku nr 1. Waloryzacji kwoty bazowej co 2 lata dokonuje Zarząd 

PZPN. 



III. W przypadkach stawek sędziowskich nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają 

odpowiednie postanowienia Uchwały nr XII/187 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do 

niższych klas rozgrywkowych. 

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od sezonu 

2020/2021. 

                            Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

  



 

Załącznik nr 1 

Tabela ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych  
oraz rozgrywek młodzieżowych na szczeblu Wojewódzkich ZPN 

 

Lp. Rozgrywki Sędzia główny Sędzia asystent 

1. IV liga  260 215 

2. Klasa Okręgowa 210 180 

3. Klasa „A” 160 135 

4. Klasa „B” 140 115 

5. Wojewódzka Liga Juniorów Starszych 160 135 

6. Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych 150 130 

7. I kl. Junior Starszy 115 95 

8. I kl. Junior Młodszy 100 85 

9. II kl. Junior 100 85 

10. Wojewódzka Liga Trampkarzy 

Wojewódzka Liga Młodzików 
90 75 

11. Trampkarz 80 65 

12. Młodzik 70 55 

13. III liga kobiet 105 85 

 
 
 

62 
Uchwała nr V/62 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Systemu Extranet PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Zarząd PZPN przyjmuje Regulamin Systemu Extranet PZPN, stanowiący załącznik do niniejszej 
Uchwały. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 31 lipca 
2020 roku. Ustala się następujący harmonogram wdrożenia postanowień Regulaminu Systemu 
Extranet: 

dla Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej – do 30 września 2020 roku, 

dla klubów piłkarskich – do 31 marca 2021 roku. 

 
                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
  



 

REGULAMIN SYSTEMU EXTRANET 

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin Systemu Extranet (dalej: „Regulamin”) określa zasady 
funkcjonowania i korzystania z Systemu Extranet (dalej: „System” 
lub „Extranet”), prowadzonego i administrowanego przez Polski Związek Piłki 
Nożnej z siedzibą w Warszawie (dalej: „Administrator Extranet”, „PZPN”, 
„Administrator” lub „Związek”). 

2. Warunkiem przystąpienia przez Użytkownika do korzystania z całości lub 
poszczególnych elementów Systemu Extranet jest uprzednie zapoznanie się 
z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacja jego postanowień. Fakt 
korzystania przez Użytkownika ze wszystkich lub poszczególnych elementów 
Systemu Extranet poczytuje się jako potwierdzenie zapoznania się przez 
danego Użytkownika z treścią Regulaminu, akceptację wszystkich jego 
postanowień, a także postanowień zawartych w regulaminach szczególnych 
odnoszących się do wskazanych elementów Systemu, w tym poszczególnych 
Funkcji lub Ról, o ile taki regulamin dla danego elementu został ustanowiony 
przez Administratora.  

3. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z Systemu, 
w szczególności zasady i procedury uzyskiwania dostępu do Extranetu, w tym 
zasady nadawania upoważnień poszczególnym Użytkownikom oraz metody 
weryfikacji i aktualizacji danych.  

4. Polski Związek Piłki Nożnej wykorzystuje System Extranet w ramach realizacji 
celów statutowych, w szczególności w związku z koniecznością 
administrowania bieżącą działalnością, w tym organizowania i przeprowadzania 
szeroko rozumianych rozgrywek piłki nożnej oraz innych wydarzeń i działań 
związanych z promocją i popularyzacją tej dyscypliny sportowej. Za pomocą 
Systemu, we wskazanych powyżej celach, PZPN wraz z poszczególnymi 
WZPN, Klubami Sportowymi i Szkółkami Piłkarskimi, a także innymi członkami 
Związku, gromadzi dane osób i podmiotów pełniących określone funkcje 
w ramach działalności PZPN, WZPN, Klubów Sportowych i Szkółek Piłkarskich, 
w tym w ramach wydarzeń i rozgrywek organizowanych przez te podmioty 
(np. sędziów, trenerów, pośredników transakcyjnych, lekarzy etc.). W Systemie 
Extranet gromadzone i przetwarzane są także dane osób fizycznych będących 
pracownikami lub współpracownikami PZPN, WZPN, Klubów Sportowych oraz 
Szkółek Piłkarskich i mających dostęp do Systemu w związku z powierzonymi 
im obowiązkami lub zadaniami (np. pracownicy i współpracownicy 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, pracownicy i współpracownicy Klubów 
Sportowych, Administratorzy Szkółek Sportowych). 

5. System Extranet, prowadzony i administrowany przez Polski Związek Piłki 
Nożnej, służy także poszczególnym członkom Związku, w tym Wojewódzkim 
Związkom Piłki Nożnej i Klubom Sportowym, do wykonywania ich zadań, 
uprawnień oraz obowiązków statutowych, wynikających zarówno ze Statutu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak i statutów poszczególnych Wojewódzkich 
Związków Piłki Nożnej lub Klubów Sportowych. System Extranet służy 
w/w podmiotom w szczególności do administrowania swoją działalnością, 



a także do organizowania rozgrywek i podejmowania wszelkich działań z tym 
związanych (m.in. dotyczących zapewniania i ustalania obsad meczowych, 
płatności diet etc.) oraz do administrowania zasobami ludzkimi lub 
podejmowania innych czynności związanych z prowadzoną działalnością 
(np. przeprowadzania transferów zawodników). 

6. System Extranet umożliwia osobom fizycznym aktywnie funkcjonującym 
w strukturach PZPN, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej lub Klubów 
Sportowych, oraz pełniącym określone Role w organizowanych przez 
te podmioty rozgrywkach i wydarzeniach, dostęp do swoich danych oraz 
uzyskanie informacji na temat przypisanych im Ról, Funkcji i zadań, zarówno 
w strukturze PZPN, jak i strukturach WZPN, Klubów Sportowych lub Szkółek 
Piłkarskich, a także w poszczególnych rozgrywkach.  

7. Uzyskanie dostępu do Systemu Extranet lub jego poszczególnych elementów 
jest zarezerwowane wyłącznie dla określonych kategorii Użytkowników, a także 
– w razie potrzeby – uzależnione od uprzedniego spełnienia warunków 
i wymagań dodatkowych, w szczególności przekazania przez Użytkownika 
dodatkowych danych i informacji, czy też od uzyskania upoważnienia nadanego 
przez odpowiednie władze PZPN, Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, Klubu 
Sportowego lub Szkółek Piłkarskich. 

8. Administrator może także uzależnić udzielenie dostępu do Systemu Extranet 
od uprzedniego założenia Profilu SSO w Ekosystemie Łączy Nas Piłka, 
wyrażenia przez Użytkownika określonych zgód, akceptacji regulaminów, 
a także pomyślnego przejścia procesu weryfikacji. 

9. System Extranet obejmuje wszystkie wchodzące w jego skład struktury 
bazodanowe oraz moduły, o których mowa w dalszej części Regulaminu. 
Użytkownik może mieć dostęp do poszczególnych struktur bazodanowych, 
w sytuacji, gdy jego dane znajdują się w danej strukturze (wyłącznie w zakresie 
swoich danych) lub gdy uprawnienia dostępu do danej struktury lub modułu 
zostaną mu nadane przez uprawnionego administratora, na podstawie 
właściwego upoważnienia nadanego przez właściwe władze PZPN, WZPN, 
Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej. Szczegółowe zasady nadawania 
upoważnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, określa niniejszy 
Regulamin. 

10. Podstawowy dostęp Użytkownika do Systemu Extranet obejmuje – co do 
zasady – jego dane znajdujące się w poszczególnych strukturach 
bazodanowych, tj. Użytkownik pełniący Rolę trenera będzie miał dostęp 
do swoich danych znajdujących się w strukturze bazodanowej trenerów, 
Użytkownik będący zawodnikiem i trenerem będzie miał dostęp do swoich 
danych jako zawodnika, jak i trenera. Uzyskanie przez Użytkownika dostępu 
do jego danych znajdujących się w Systemie Extranet, w ramach 
poszczególnych Ról jest uzależnione od uprzedniego zweryfikowania danego 
Użytkownika. 

11. W przypadku nadania Użytkownikowi dodatkowych uprawnień w ramach 
Systemu Extranet, w tym uprawnień wynikających z zakresu jego obowiązków 
związanych ze stanowiskiem lub zadaniami wykonywanymi w strukturze PZPN, 
Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, 
Użytkownik może uzyskać dostęp do modułów odpowiadających jego 
zadaniom i obowiązkom służbowym, z tym zastrzeżeniem, że nadanie 
w/w uprawnień odbywa się na podstawie oddzielnego, pisemnego 
upoważnienia, wydanego zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu 



przez odpowiedniego członka lub członków władz PZPN, Wojewódzkiego 
Związku Piłki Nożnej Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej. 
W upoważnieniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nadający 
upoważnienie określa zakres danych i modułów, do których osoba 
upoważniona ma mieć dostęp w ramach Systemu Extranet. 

12. Administrator ogranicza dostęp do Systemu poszczególnych członków Związku 
do danych bezpośrednio związanych z działalnością danego WZPN, Klubu 
Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, a także danych, których przetwarzanie 
przez danego członka Związku jest konieczne do realizacji innych zadań, 
powierzonych danemu WZPN lub Klubowi przez PZPN. Ograniczenie, o którym 
mowa powyżej, może dotyczyć zarówno poszczególnych struktur 
bazodanowych, jak i modułów dostępnych dla danych podmiotów.   

13. Administrator Systemu Extranet jest uprawniony do wprowadzenia 
regulaminów szczególnych precyzujących zasady i procedury nabywania przez 
Użytkowników poszczególnych Funkcji lub Ról w ramach Systemu Extranet, 
w szczególności określających zakres danych wymaganych przez 
Administratora przy rejestracji Funkcji lub Roli, a także określającej cel i zakres 
ich przetwarzania. 

14. W przypadku rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami 
Regulaminu Systemu Extranet, a postanowieniami regulaminów szczególnych, 
zastosowanie znajdują w pierwszej kolejności postanowienia danego 
regulaminu szczególnego.  

15. Dostęp do Systemu Extranet możliwy jest za pośrednictwem serwisów 
prowadzonych i administrowanych przez PZPN, a to w szczególności: 

1) aplikacji Extranet.NET; 
2) serwisu PZPN24, dostępnego pod adresem: [https://pzpn24.pzpn.pl/], 

tj. serwisu internetowego, w którym dostępny jest formularz rejestracyjny 
konta w Systemie Extranet; 

3) serwisu Extranet24, dostępnego pod adresem: [https://ex24.pzpn.pl/], 
tj. aplikacji dla Administratorów WZPN lub Pracowników WZPN służącej 
do wykonywania czynności administracyjnych; 

4) serwisu KlubyMVC, dostępnego pod adresem: [https://kluby.pzpn.pl/], 
tj. aplikacji dla Administratorów Klubowych lub Pracowników Klubowych, 
służącej do wykonywania czynności administracyjnych; 

5) Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w ramach Programu Certyfikacji 
PZPN, dostępnego pod adresem: [https://certyfikacja.laczynaspilka.pl/], 
tj. aplikacji dla Administratorów Szkółek Piłkarskich, służącej 
do wykonywania czynności administracyjnych związanych 
z funkcjonowaniem Szkółek Piłkarskich oraz Oddziałów Szkółek 
Piłkarskich w ramach Programu Certyfikacji PZPN. 

16.  Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu Systemu Extranet jest mowa o: 
1) „Administratorze Systemu Extranet”, „Administratorze”, „PZPN” 

lub „Związku” oznacza to Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą 
w Warszawie, adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7 (02-366), 
wpisany do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000091546, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – 
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5261727123, REGON: 000866550, 
tel. 732 122 222. 



2) „Współadministratorze Systemu Extranet” lub „Współadministratorze 
Systemu” lub „Współadministratorze” oznacza to Wojewódzki Związek 
Piłki Nożnej lub Klub Sportowy, a w określonych przypadkach także 
Szkółkę Piłkarską lub podmiot trzeci zaangażowany w organizację 
rozgrywek na podstawie odrębnych umów lub porozumień zawartych ze 
Związkiem, które w ramach swojej działalności i obowiązków oraz 
uprawnień wynikających ze Statutu PZPN lub innych aktów 
wewnętrznych Związku, a także ze statutu lub aktów wewnętrznych 
danego WZPN lub Klubu Sportowego samodzielnie lub wspólnie 
z innymi ustalają cele i sposoby przetwarzania danych znajdujących się 
w Systemie Extranet. Zastrzega się, że dany WZPN, Klub Sportowy, 
Szkółka Piłkarska lub podmiot trzeci są współadministratorami Systemu 
jedynie w zakresie tych danych, które wprowadzają do Extranet 
w związku ze swoją działalnością i co do których są uprawnione do 
podejmowania decyzji w przedmiocie sposobu oraz celu ich 
przetwarzania. 

3) „Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej” lub „WZPN” oznacza to organizację 
członkowską Polskiego Związku Piłki Nożnej, która zarządza szeroko 
rozumianymi sprawami piłki nożnej na terenie danego województwa. 
Członkami PZPN są następujące Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej: 

1. Dolnośląski Związek Piłki Nożnej, 

2. Kujawsko - Pomorski Związek Piłki Nożnej, 

3. Lubelski Związek Piłki Nożnej, 

4. Lubuski Związek Piłki Nożnej, 

5. Łódzki Związek Piłki Nożnej, 

6. Małopolski Związek Piłki Nożnej, 

7. Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, 

8. Opolski Związek Piłki Nożnej, 

9. Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, 

10. Podlaski Związek Piłki Nożnej, 

11. Pomorski Związek Piłki Nożnej, 

12. Śląski Związek Piłki Nożnej, 

13. Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej, 

14. Warmińsko – Mazurski Związek Piłki Nożnej, 

15. Wielkopolski Związek Piłki Nożnej, 

16. Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej; 



4) „Klubie Sportowym” lub „Klubie” oznacza to podstawową jednostkę 
organizacyjną realizującą cele i zadania z zakresu szeroko rozumianej 
piłki nożnej, posiadającą osobowość prawną lub której na mocy 
stosownych przepisów przyznano zdolność prawną, której jednym 
z podstawowych celów jest udział w rozgrywkach piłki nożnej oraz 
popularyzowanie tej dyscypliny sportowej. Klub Sportowy jest członkiem 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, a także Wojewódzkiego Związku Piłki 
Nożnej, na którego terenie ma swoją siedzibę.   

5) „Systemie Extranet”, „Extranet” lub „Systemie” oznacza to zbiór 
wszystkich struktur bazodanowych i modułów, których przeznaczeniem 
jest zarządzanie i administrowanie bieżącą działalnością Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, a także 
Klubów Sportowych, w szczególności w zakresie działalności statutowej 
w/w podmiotów, organizacji rozgrywek, a także organizacji innych 
wydarzeń związanych z propagowaniem i popularyzowaniem szeroko 
rozumianej dyscypliny piłki nożnej. System umożliwia 
m.in. ewidencjonowanie członków PZPN, WZPN lub Klubów Sportowych 
lub osób współpracujących z tymi podmiotami ze względu na pełnione 
przez nich Role w strukturach w/w organizacji (np. Sędziów, Trenerów, 
Zawodników, Lekarzy etc.), a także zarządzenie tak ustalonymi 
zasobami kadrowymi w ramach bieżącej działalności klubowej 
lub związkowej (np. organizacji rozgrywek, prowadzenia transferów 
zawodników). 

6) „Elemencie Systemu Extranet” lub „składniku Extranet” oznacza 
to poszczególne struktury bazodanowe lub części struktur 
bazodanowych, a także moduły w/w Systemu, do których Użytkownicy 
uzyskują dostęp ze względu na Rolę pełnioną w strukturach PZPN, 
WZPN, Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, lub na podstawie 
stosownego upoważnienia nadanego przez właściwe władze PZPN, 
WZPN lub Klubu Sportowego. 

7)  „Regulaminie szczególnym” oznacza to regulamin precyzujący zasady 
uzyskiwania dostępu oraz warunki funkcjonowania i korzystania 
z danego elementu Systemu Extranet w stosunku do zasad określonych 
w niniejszym Regulaminie (np. zasady uzyskiwania dostępu 
do poszczególnych Ról lub Funkcji w Systemie). 

8) „Użytkowniku” lub „Użytkowniku Systemu Extranet” oznacza to każdą 
osobę fizyczną korzystającą z Systemu Extranet lub jego 
poszczególnych elementów, na zasadach i zgodnie z warunkami 
określonymi w niniejszym Regulaminie i regulaminach szczególnych. 
Użytkownik Systemu Extranet musi posiadać lub posiada Profil Single 
Sign On (tj. Profil SSO) w Ekosystemie Łączy Nas Piłka, 
administrowanym przez PZPN. Użytkownicy Systemu dzielą się na 
Użytkowników indywidualnych i Użytkowników instytucjonalnych.  

9) „Użytkowniku indywidualnym” oznacza to Użytkownika, który korzysta 
z Systemu Extranet w celach indywidualnych, czyli w imieniu własnym, 
w związku z Rolami i zadaniami pełnionymi przez siebie w ramach 



PZPN, WZPN, Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, w tym 
w organizowanych przez te podmioty rozgrywkach i wydarzeniach. 

10) „Użytkowniku instytucjonalnym” oznacza to Użytkownika, pracownika 
lub współpracownika PZPN, WZPN, Klubu Sportowego lub Szkółki 
Piłkarskiej, który korzysta z Systemu Extranet w imieniu w/w podmiotów, 
w ramach wykonywania obowiązków i realizacji zadań powierzonych mu 
w ich strukturach. Użytkownicy instytucjonalni, z uwagi na zakres 
uprawnień i zadań powierzonych im w ramach Extranet, a także z uwagi 
na typ podmiotu, w ramach którego wykonują te zadania, mogą pełnić 
w Systemie następujące funkcje (dalej: „Funkcje”): 

i. Administratora PZPN; 

ii. Pracownika PZPN; 

iii. Administratora WZPN; 

iv. Pracownika WZPN; 

v. Administratora Klubowego; 

vi. Pracownika Klubowego; 

vii. Administratora Szkółki Piłkarskiej, w tym: 

1. Administratora Głównego Szkółki Piłkarskiej 
(dalej: Administratora GSP); 

2. Administratora Oddziału Szkółki Piłkarskiej 
(dalej: Administratora OSP); 

3. Administratora Finansowego Szkółki Piłkarskiej 
(dalej: Administratora FSP); 

4. Administratora Finansowego Oddziału Szkółki Piłkarskiej 
(dalej: Administratora FOSP); 

11) „Profilu SSO Ekosystemu Łączy Nas Piłka” lub „Profilu SSO” oznacza 
to profil typu Single Sign On, który umożliwia Użytkownikowi dostęp do 
serwisów, platform i systemów wchodzących w skład Ekosystemu Łączy 
Nas Piłka, a także informacji, treści i funkcjonalności udostępnianych za 
ich pośrednictwem, bez konieczności logowania się do każdego 
z elementów Ekosystemu oddzielnie. 

12) „Ekosystemie Łączy Nas Piłka” oznacza to zbiór wszystkich stron, 
serwisów, platform internetowych i systemów, prowadzonych 
i administrowanych przez PZPN, których przeznaczeniem jest 
propagowanie i popularyzowanie szeroko rozumianej dyscypliny piłki 
nożnej lub organizowanie rozgrywek, w tym administrowanie 
działalnością Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków 
Piłki Nożnej, a także – w ograniczonym zakresie – Klubów Sportowych 
i Szkółek Piłkarskich. 



13)  „Roli Użytkownika Systemu Extranet” lub „Roli Użytkownika” oznacza 
to status Użytkownika w Systemie, w tym zadania przypisane danemu 
Użytkownikowi w strukturze PZPN, WZPN, Klubu Sportowego lub 
Szkółki Piłkarskiej. Każdy użytkownik ma możliwość kumulowania Ról 
w ramach Extranetu, w szczególności pełnienia różnych Ról 
w zależności od potrzeb i charakteru danego działania, a także zadań 
powierzonych danemu Użytkownikowi w rozgrywkach lub strukturach 
PZPN, WZPN, Klubów Sportowych lub Szkółek Piłkarskich. 

14) „Usługach Systemu Extranet” lub „Usługach” lub „Usłudze” oznacza 
to wszystkie usługi świadczone przez Administratora lub 
Współadministratorów za pośrednictwem Systemu, w tym umożliwiające 
w szczególności: 

i. korzystanie z funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem 
Extranet, w tym z funkcjonalności przypisanych do 
poszczególnych Funkcji lub Ról, do których Użytkownik może 
uzyskać dostęp za pośrednictwem Systemu;  

ii. korzystanie z struktur bazodanowych udostępnianych przez 
Administratora poprzez System;   

iii. otrzymywanie od Administratora lub Współadministratorów 
Systemu informacji i wiadomości w formie newsletter’a, SMS’ów 
lub e-maili, w związku z funkcjonowaniem użytkownika 
w strukturach PZPN, WZPN lub Klubu Sportowego, w tym 
w związku z wydarzeniami i rozgrywkami organizowanymi przez 
w/w podmioty, a także w związku z działalnością statutową 
w/w podmiotów, z zastrzeżeniem konieczności wyrażenia w tym 
zakresie odrębnej i wyraźnej zgody przez Użytkownika; 

iv. otrzymywanie od Administratora Systemu Ekstranet newsletter’a, 
SMS-ów lub e-maili z informacjami marketingowymi dotyczącymi 
działalności PZPN oraz Partnerów Związku, z zastrzeżeniem 
konieczności wyrażenia przez Użytkownika odrębnej, wyraźnej 
i dobrowolnej zgody na otrzymywanie tego rodzaju materiałów 
marketingowych lub handlowych; 

15) „Partnerze” oznacza to podmiot współpracujący z Administratorem 
w ramach prowadzonej przez niego działalności, w tym w związku 
z działalnością i funkcjonowaniem Ekosystemu Łączy Nas Piłka 
lub serwisów, platform i systemów wchodzących w jego skład. 

16) „Treściach” oznacza wszelkie informacje publikowane i udostępniane 
za pośrednictwem Systemu, w szczególności dane dotyczące 
organizacji rozrywek, działalności PZPN, WZPN lub Klubu Sportowego, 
oraz poszczególnych Funkcji i Ról pełnionych przez Użytkownika, 
a także inne informacje, w tym publikacje stanowiące utwór w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.). 



17) „Turnieju Z Podwórka na Stadion” lub „Turnieju ZPNS” lub „ZPNS” 
oznacza turniej, organizowany przez PZPN wraz z Partnerem 
tytularnym, którego celem jest m.in. promowanie wśród dzieci dyscypliny 
piłki nożnej, zasad fair play, oraz programu Respect, a także 
wychowanie poprzez sport, kształtowanie zdrowego stylu życia 
i aktywizacja lokalnych środowisk sportowych. ZPNS przeznaczony jest 
dla dzieci, zarówno dziewczynek jak i chłopców, w kategoriach 
wiekowych U-8, U-10 oraz U-12. Szczegółowe zasady rozgrywania 
i przeprowadzenia kolejnych edycji Turnieju ZPNS określa właściwy 
regulamin dostępny na stronach internetowych Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. Niniejszy regulamin określa natomiast rodzaje oraz zasady 
i warunki nabywania Ról związanych z organizacją i przeprowadzaniem 
ZPNS na różnych poziomach tych rozgrywek, w tym zakres danych, 
do których Użytkownicy pełniący w/w Role związane z ZPNS mają 
dostęp w Systemie. 

 

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA SYSTEMU EXTRANET 

1. System Extranet przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych. Osoby 
ubezwłasnowolnione częściowo lub niepełnoletnie, które ukończyły 13. rok 
życia mogą korzystać z Extranetu wyłącznie za zgodą i pod nadzorem 
uprawnionych rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Osoby poniżej 
13. roku życia lub ubezwłasnowolnione całkowicie mogą korzystać z Systemu 
jedynie za pośrednictwem uprawnionych rodziców lub opiekuna prawnego. 

2. W przypadku korzystania z Systemu Extranet przez osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębne przepisy 
przyznają zdolność prawną (np. Wojewódzki Związku Piłki Nożnej lub Kluby 
Sportowe), działanie takie może być podejmowane wyłącznie w określonych 
przypadkach, przez osoby fizyczne, spełniające wymogi określone w ust. 1 
powyżej, działające na podstawie upoważniania nadanego przez właściwe 
władze danego podmiotu. Osoby fizyczne, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, są obowiązane do okazania stosownego upoważnienia 
w procesie rejestracji w Systemie, a także do przestrzegania wszelkich zasad 
funkcjonowania Systemu obowiązujących Użytkowników indywidualnych, 
jak i tych zastrzeżonych wyłącznie dla Użytkowników instytucjonalnych. 

3. Użytkownicy instytucjonalni korzystając z Systemu Extranet, działają w imieniu 
i na rzecz podmiotów, które nadały im upoważnienia do Systemu, co oznacza, 
że podmioty upoważniające ponoszą odpowiedzialność za działania tych osób, 
w szczególności za ewentualne szkody i krzywdy wyrządzone przez 
w/w Użytkowników instytucjonalnych w związku z nieprawidłowym 
lub sprzecznym z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego korzystaniem z Systemu Extranet. Oznacza to m.in. 
odpowiedzialność odszkodowawczą podmiotów, w imieniu których działają 
Użytkownicy instytucjonalni, zarówno względem Administratora, jak i osób 
trzecich poszkodowanych lub pokrzywdzonych działaniem danego Użytkownika 
instytucjonalnego. 



4. Dane udostępniane, publikowane i w inny sposób przetwarzane 
za pośrednictwem Systemu Extranet, poza przypadkami wyraźnie wskazanymi 
w treści regulaminów szczególnych, przeznaczone są wyłącznie do osobistego, 
niekomercyjnego użytku osób fizycznych (Użytkownicy indywidualni) lub 
do użytku bezpośrednio związanego z działalnością PZPN, WZPN, Klubu 
Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, które udzieliły upoważnienia do Systemu 
danemu Użytkownikowi instytucjonalnemu. 

5. Zakres danych, do których Użytkownik instytucjonalny uzyskuje dostęp 
w Systemie Extranet, na podstawie upoważnienia udzielonego przez właściwe 
władze PZPN, WZPN, Klubu Sportowego lub Szkółki Piłarskiej, powinien być 
dostosowany do stanowiska osoby upoważnionej w strukturach podmiotu 
upoważniającego, w szczególności musi być niezbędny i optymalny 
do wykonywania przez daną osobę zleconych jej obowiązków i zadań. 

6. System Extranet może być użytkowany wyłącznie na warunkach i zasadach 
określonych w Regulaminie, a w określonych przypadkach także 
w regulaminach szczególnych, z poszanowaniem przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, a także dobrych obyczajów, norm społecznych 
i obyczajowych oraz szeroko rozumianych zasad współżycia społecznego. 

7. Administrator w przypadku powzięcia wątpliwości co do sposobu korzystania 
przez danego Użytkownika z Systemu Extranet lub jego poszczególnych 
elementów, w szczególności podejrzeń, że Użytkownik korzysta z Systemu 
w sposób sprzeczny z Regulaminem, regulaminami szczególnymi, przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, czy też dobrymi obyczajami lub zasadami 
współżycia społecznego albo w sytuacji, gdy korzystanie przez Użytkownika 
z Extranetu mogłoby zmierzać do naruszenia wyżej wskazanych zasad, a także 
do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, może w każdym czasie pozbawić 
takiego Użytkownika dostępu do Systemu lub jego poszczególnych elementów 
czy też taki dostęp ograniczyć lub zawiesić.  

8. Treści uzyskiwane za pośrednictwem Systemu Extranet mogą być 
wykorzystywane w sposób inny niż wskazany w Regulaminie lub regulaminach 
szczególnych wyłącznie w sytuacjach, w których Użytkownik uzyska w tym 
zakresie uprzednią, wyraźną i pisemną zgodę Administratora czy też prawo do 
takiego wykorzystania danych Treści wynika bezpośrednio z przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego lub przepisów wewnętrznych PZPN. 

9. Użytkownik, w związku z korzystaniem z Systemu Extranet, może otrzymywać 
od Administratora informacje o usługach, ogłoszenia administracyjne, a także 
inne informacje związane z funkcjonowaniem Extranetu lub jego 
poszczególnych elementów, w tym informacje dotyczące poszczególnych 
Funkcji przypisanych Użytkownikowi w Systemie, w szczególności komunikaty 
o nowych usługach, funkcjonalnościach, jak i o nowych serwisach lub usługach 
oferowanych przez PZPN. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania 
niektórych z powyżej wskazanych treści poprzez zgłoszenie sprzeciwu w tym 
zakresie lub skierowanie stosownego żądania bezpośrednio do Administratora. 

10. Administrator może także prezentować oraz przesyłać Użytkownikowi treści 
reklamowe lub marketingowe dotyczące zarówno działalności Administratora, 
jak i jego Partnerów, o ile uzyskał w tym zakresie stosowną zgodę Użytkownika. 



11. Korzystanie z Systemu Extranet przez Użytkownika jest bezpłatne.   

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA SYSTEMU EXTRANET 

1. Użytkownik jest obowiązany do korzystania z Systemu Extranet w sposób 
zapewniający poszanowanie postanowień Regulaminu, regulaminów 
szczególnych, przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a także dobrych 
obyczajów, norm społecznych i obyczajowych oraz szeroko rozumianych zasad 
współżycia społecznego. 

2. Użytkownikowi zabrania się podejmowania działań, które nawet pośrednio 
mogą nosić znamiona ingerowania w struktury Systemu Extranet lub jego 
poszczególnych Elementów, do których Użytkownik na mocy niniejszego 
Regulaminu nie ma dostępu lub nie jest wyraźnie uprawniony bądź też innych 
działań destabilizujących funkcjonowanie Extranetu, bez względu na sposób ich 
podejmowania i wykorzystywane do tego środki techniczne. Użytkownik 
oświadcza w szczególności, że nie będzie obchodził, usuwał, modyfikował lub 
dezaktywował ani w żaden inny sposób osłabiał lub unicestwiał zabezpieczeń 
stosowanych w Systemie Extranet, w tym nie będzie stosował oprogramowania 
lub innych automatycznych środków uzyskiwania nieuprawnionego dostępu 
do Systemu lub jego poszczególnych Elementów, a także nie będzie stosował 
innych środków służących do jakiegokolwiek zakłócania funkcjonowania 
Extranetu, zarówno w całości jak i w części. 

3. Użytkownik indywidualny korzysta z Systemu Extranet w związku ze swoją 
działalnością podejmowaną w strukturach PZPN, WZPN, Klubu Sportowego 
lub Szkółki Piłkarskiej, w tym w ramach wydarzeń i rozgrywek organizowanych 
przez w/w podmioty (np. Sędziowie, Trenerzy, Zawodnicy, Lekarze, Masażyści 
etc.). W związku z powyższym, Administrator i Współadministratorzy 
przetwarzają dane Użytkownika indywidualnego w ramach Extranetu, a także 
w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 
na Administratorze lub Współadministratorach oraz w innych celach 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora lub Współadministratorów. 

4. Mając na uwadze postanowienia ust. 3 powyżej, samo korzystanie przez 
Użytkownika indywidualnego z Systemu Extranet za pośrednictwem sieci 
Internet nie stanowi odrębnej podstawy prawnej przetwarzania jego danych 
w ramach Systemu, a w konsekwencji zaprzestanie korzystania z tej możliwości 
nie skutkuje utratą przez Administratora lub Współadministratora podstaw 
prawnych do przetwarzania danych takiego Użytkownika w ramach Systemu 
Extranet, w tym nie prowadzi do automatycznego usunięcia jego danych 
z Systemu. Szczegółowe regulacje dotyczące przetwarzania danych 
osobowych Użytkowników indywidualnych w ramach Systemu zawarte są 
w dalszej części niniejszego Regulaminu lub regulaminach szczególnych.  

5. Użytkownik indywidualny może być zobowiązany do osobistej rejestracji 
w ramach Systemu Extranet na podstawie aktów wewnętrznych PZPN lub 
WZPN, a także uchwał władz danego Klubu Sportowego, szczegółowo 
regulujących zasady pełnienia poszczególnych Ról lub Funkcji w ramach w/w 
podmiotów.  



6. Użytkownik instytucjonalny korzysta z Systemu Extranet, w imieniu i na rzecz 
PZPN, WZPN, Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, na podstawie 
upoważnienia udzielonego przez odpowiednie władze danego podmiotu. 
Szczegółowe zasady korzystania z Systemu Extranet przez Użytkownika 
instytucjonalnego, upoważnionego przez WZPN lub Klub Sportowy, określa 
niniejszy Regulamin oraz umowa zawarta pomiędzy Polskim Związkiem Piłki 
Nożnej a danym WZPN, a także porozumienia zawarte przez dany WZPN 
z Klubem sportowym lub Szkółką Piłkarską (jeżeli nie działa ona w strukturze 
Klubu Sportowego), których przedmiotem są m.in. zasady, zakres oraz 
podstawy przetwarzania danych osobowych przez w/w podmioty w ramach 
wzajemnej współpracy.  

7. Użytkownik Systemu Extranet uzyskuje dostęp do Systemu Extranet, poprzez 
Profil SSO Ekosystemu Łączy Nas Piłka, po uprzednim utworzeniu takiego 
profilu, a także po wypełnieniu formularza rejestracyjnego w serwisie PZPN 24 
i pomyślnym przejściu procesu weryfikacji. Powyższe postanowienie stosuje się 
odpowiednio do uzyskiwania przez Użytkownika już zarejestrowanego 
w Systemie dostępu do nowych Funkcji lub Ról. 

8. Użytkownik indywidualny w związku z akceptacją Regulaminu i korzystaniem 
z Systemu Extranet nie uzyskuje żadnych praw, uprawnień, tytułów własności 
czy też roszczeń względem Administratora, Współadministratora lub osób 
trzecich, z wyjątkiem praw i uprawnień wyraźnie przyznanych na mocy 
niniejszego Regulaminu lub regulaminów szczególnych. W szczególności 
Użytkownik nie nabywa żadnych praw własności intelektualnej, praw autorskich 
lub licencji, a także prawa do wykorzystywania danych, znaków towarowych, 
logotypów oraz innych podobnych treści udostępnianych za pośrednictwem 
Extranetu. 

9. Użytkownik Systemu Extranet nie jest uprawniony do wykorzystywania żadnych 
jego elementów, w tym danych, usług i Treści udostępnianych 
za pośrednictwem Systemu, w innych celach niż wyraźnie wskazane 
w Regulaminie, regulaminach szczególnych lub – w przypadku Użytkowników 
instytucjonalnych – w umowach lub porozumieniach łączących podmiot 
upoważniający z PZPN lub WZPN, w szczególności w celach komercyjnych, 
marketingowych i reklamowych. 

10. Użytkownik indywidualny ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób 
korzystania przez siebie z Extranetu i jego poszczególnych elementów, 
w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenia jakichkolwiek 
praw lub dóbr, także dóbr osobistych, Administratora, Współadministratora 
lub osób trzecich, a ponadto za wszelkie szkody lub krzywdy powstałe wskutek 
korzystania przez niego z Systemu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu 
lub regulaminów szczególnych.  

11. Użytkownik instytucjonalny i podmiot, który udzielił takiemu użytkownikowi 
upoważnienia do korzystania z Systemu, ponoszą solidarną odpowiedzialność  
za sposób korzystania przez tego Użytkownika z Systemu Extranet i jego 
poszczególnych elementów, w szczególności odpowiedzialność za ewentualne 
naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr, także dóbr osobistych, Administratora 
lub osób trzecich, a ponadto za wszelkie inne szkody lub krzywdy powstałe 
wskutek korzystania przez Użytkownika instytucjonalnego z Systemu. 



Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także 
odpowiedzialność względem Administratora z tytułu wszelkich szkód 
poniesionych przez Związek w związku z korzystaniem przez Użytkownika 
instytucjonalnego z Sytemu niezgodnie z Regulaminem, regulaminami 
szczególnymi, regulacjami wewnętrznymi PZPN, a także umową lub 
porozumieniem w przedmiocie przetwarzania danych osobowych, które łączą 
PZPN lub WZPN i podmiot, który udzielił danemu Użytkownikowi upoważnienia 
do Extranetu. 

12. Współpracownicy PZPN pełniący w Systemie Funkcje Administratorów PZPN 
lub Pracowników PZPN ponoszą pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych 
szkód lub krzywd wyrządzonych Związkowi lub osobom trzecim, w związku 
z korzystaniem z Systemu lub danych uzyskanych za jego pośrednictwem 
w sposób niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
Regulaminu, regulaminów szczególnych, czy też innych regulacji PZPN, 
do których przestrzegania dany współpracownik jest obowiązany na mocy 
odrębnej umowy lub porozumienia.     

13. Użytkownik w celu korzystania z Systemu Extranet jest obowiązany 
do zapewnienia sobie dostępu do Internetu, a także posiadania odpowiedniego 
sprzętu komputerowego lub teleinformatycznego, w szczególności 
wyposażonego w przeglądarkę zasobów internetowych umożliwiającą 
wyświetlanie stron WWW. Wszelkie koszty zakupu sprzętu i dostępu 
do Internetu, o których mowa powyżej, obciążają wyłącznie Użytkownika. 
W przypadku Użytkowników instytucjonalnych zasady zapewnienia w/w sprzętu 
i warunków technicznych są wewnętrzną sprawą podmiotów, w imieniu których 
Użytkownik instytucjonalny korzysta z Systemu, w szczególności koszty ich 
zapewnienia w żadnym zakresie nie obciążają Administratora. 

14. Użytkownik indywidualny, jak i Użytkownik instytucjonalny jest obowiązany 
do zachowania poufności danych umożliwiających mu logowanie się do Profilu 
SSO, w tym do Systemu Extranet, w szczególności loginu i hasła, oraz do ich 
nieudostępniania osobom trzecim w sposób umożliwiający tym podmiotom 
korzystanie z Systemu Extranet zamiast lub obok Użytkownika, któremu dany 
Profil jest dedykowany. Użytkownik jest także obowiązany do niepodejmowania 
działań mogących narazić go na zagrożenia ze strony złośliwego 
oprogramowania lub cyberprzestępczości, w szczególności do nieotwierania 
korespondencji niewiadomego pochodzenia, niezidentyfikowanych 
załączników, a także niepodawania danych umożliwiających założenie 
Profilu SSO lub logowanie do niego niezidentyfikowanym podmiotom. W celu 
zapewnienia ochrony antywirusowej, Użytkownik powinien we własnym 
zakresie wyposażyć się we właściwe oprogramowanie. Wszelkie koszty działań 
i oprogramowania, o których mowa powyżej, ponosi Użytkownik. W przypadku 
Użytkowników instytucjonalnych zasady zapewnienia i finansowania 
w/w oprogramowania są wewnętrzną sprawą podmiotów, w imieniu których 
Użytkownik instytucjonalny korzysta z Systemu, w szczególności koszty ich 
zapewnienia przez WZPN, Klub Sportowy lub Szkółkę Piłkarską w żadnym 
zakresie nie obciążają Administratora. 

15. Użytkownik, w przypadku wprowadzania jakichkolwiek danych do Systemu 
Extranet, obowiązany jest do działania z najwyższą starannością, 



w szczególności gwarantuje, że wprowadzane dane są zgodne 
z rzeczywistością i że jest uprawniony do ich wprowadzenia, a także uznaje 
swoją pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnych naruszeń praw 
Administratora lub osób trzecich związanych z wprowadzeniem danych 
nieprawdziwych lub danych, do których wprowadzenia do Systemu dany 
Użytkownik nie był uprawniony. 

16. Dostęp Użytkownika do Systemu Extranet, uzyskany poprzez pomyślne 
przejście procesu rejestracji (zarówno, jeżeli chodzi o pierwszą rejestrację, jak 
i rejestrację do poszczególnych Funkcji lub Ról), ma charakter czasowy. 
Administrator lub Współadministrator w toku procesu rejestracji, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym, poinformuje Użytkownika o okresie ważności 
przypisanej mu Funkcji lub Roli. Po upływie okresu ważności danej Funkcji lub 
Roli, w celu jej przedłużenia, Użytkownik będzie obowiązany do ponowienia 
procesu weryfikacji na zasadach określonych w Regulaminie. 

17. Użytkownik jest obowiązany do bezzwłocznego poinformowania Administratora 
o utracie uprawnień dostępu do Systemu, określonej Funkcji lub Roli, w celu 
dezaktywowania danego konta, Funkcji lub Roli. Obowiązek, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym, obciąża także WZPN, Klub Sportowy lub Szkółkę 
Piłkarską, w sytuacji, gdy uzyskają one informację, że Użytkownik podlegający 
danemu podmiotowi utracił uprawnienia dostępu do Systemu, poszczególnych 
Funkcji lub Roli. WZPN, Klub Sportowy lub Szkółka Piłkarska, o ile to możliwe, 
jest także obwiązany, we własnym zakresie, do dezaktywacji konta, Funkcji lub 
Roli przypisanej w/w Użytkownikowi.     

18. Użytkownik indywidualny, z zachowaniem postanowień niniejszego 
Regulaminu lub regulaminów szczególnych, a także przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego oraz regulacji wewnętrznych PZPN, WZPN lub 
Klubu Sportowego, jest uprawniony do zakończenia korzystania z Systemu 
Extranet w każdym czasie. 

§ 4. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA 
SYSTEMU EXTRANET 

1. Administrator zapewnia funkcjonowanie Systemu Extranet pod kątem 
technicznym i administracyjnym, w tym określa cele i sposoby przetwarzania 
danych znajdujących się w Systemie, a także zasady, warunki i procedury 
uzyskiwania dostępu oraz korzystania z Extranetu zarówno przez członków 
PZPN (np. WZPN i Kluby Sportowe), Szkółki Piłkarskie, jak i poszczególnych 
Użytkowników (tj. Użytkowników indywidualnych i Użytkowników 
instytucjonalnych). W treści umowy dotyczącej przetwarzania danych zawartej 
pomiędzy PZPN a WZPN, Strony ustalą szczegółowe warunki przetwarzania 
danych w ramach współpracy. Szczegółowe warunki przetwarzania danych 
przez Kluby Sportowe lub Szkółki Piłkarskie, a także obowiązki i wymogi 
dotyczące takiego przetwarzania, zostaną określone w treści druku 
upoważnienia dla Administratora Klubu Sportowego lub Administratora 
Głównego Szkółki Piłkarskiej. Ustanowienie Administratora Klubu Sportowego 
lub Administratora Głównego Szkółki Piłkarskiej, przez władze uprawnione 
do reprezentowania danego Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, będzie 
uzależnione od jednoczesnego zaakceptowania przez te władze Regulaminu, 
a także warunków, obowiązków i wymogów, określonych w druku 



upoważnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku 
niezaakceptowania przez uprawnione władze Klubu Sportowego lub Szkółki 
Piłkarskiej Regulaminu bądź warunków, obowiązków i wymogów, określonych 
w druku upoważnienia, Użytkownik wskazany w treści danego upoważnienia 
nie uzyska Funkcji Administratora Klubu Sportowego lub Administratora 
Głównego Szkółki Piłkarskiej, a dany Klub Sportowy lub Szkółka Piłkarska nie 
uzyska dostępu do Systemu Extranet. 

2. Administrator w ramach prowadzonej działalności z grona swoich pracowników 
lub współpracowników wyznacza osoby, które w Extranecie będą pełnić 
Funkcje Administratorów PZPN lub Pracowników PZPN. Wyznaczenie, 
o którym mowa w zdaniu poprzedzającym odbywa się na podstawie 
upoważnienia udzielonego danemu Użytkownikowi przez osobę uprawnioną 
do reprezentowania Związku (tj. członka lub członków zarządu Związków 
uprawnionych do jego reprezentacji).  

3. Związek administruje Systemem Extranet zgodnie z posiadaną przez siebie 
wiedzą, najlepszą wolą oraz z dochowaniem zasad staranności, 
w szczególności w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
Regulaminem, regulaminami szczególnymi oraz regulacjami wewnętrznymi 
PZPN. Z uwagi na przedmiot prowadzonej działalności, przetwarzanie danych 
przez Polski Związek Piłki Nożnej, w tym w ramach Systemu Extranet, nie ma 
charakteru profesjonalnego, a Administrator nie składa zobowiązań związanych 
z funkcjonowaniem Extranetu, do których złożenia nie byłby zobowiązany 
na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności 
zobowiązań związanych z niezawodnością Systemu, a także z zaspokajaniem 
innych oczekiwań Użytkowników. 

4. Administrator Systemu Extranet, zgodnie z treścią ust. 1, ust. 2 i ust. 3 powyżej, 
w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, 
wyłącza wszelkie gwarancje związane z działaniem Systemu Extranet. 
W szczególności wskazuje, że zaistnienie jakichkolwiek problemów 
technicznych związanych z funkcjonowaniem Systemu nie rodzi po stronie 
Użytkowników Systemu żadnych roszczeń względem Związku, w tym z tytułu 
odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

5. Administrator, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa powszechnie 
obowiązującego, nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania 
z Systemu Extranet przez Użytkowników, w tym Użytkowników indywidualnych 
oraz Użytkowników instytucjonalnych działających w imieniu i na rzecz 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej,  Klubów Sportowych lub Szkółek 
Piłkarskich, w szczególności za skutki tego korzystania oraz związane z nim 
naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzone w ten sposób szkody lub 
krzywdy. 

6. Administrator, w związku z nieustannym udoskonalaniem i rozwijaniem 
Systemu Extranet, w tym dostosowywaniem go do bieżącej działalności 
Związku, w tym WZPN i Klubów Sportowych, zastrzega sobie możliwość 
modyfikacji lub likwidacji w dowolnym momencie poszczególnych struktur 
bazodanowych lub modułów wchodzących w skład Systemu. Administrator 
Extranetu jest także uprawniony do włączania do Systemu nowych struktur 
bazodanowych, funkcjonalności oraz modułów, a także nowych Ról i Funkcji. 



W przypadku skorzystania przez PZPN z uprawnienia wskazanego w zdaniu 
poprzedzającym, Współadministratorzy oraz Użytkownicy Systemu zostaną 
poinformowani o przebiegu, skutkach oraz szczegółowych warunkach takiego 
dołączenia, modyfikacji lub likwidacji. Skorzystanie przez Administratora 
z uprawnień wskazanych powyżej nie wymaga uprzedniej zgody ani konsultacji 
z Współadministratorami lub Użytkownikami.  

7. Administrator jest uprawniony do zawieszenia korzystania z Systemu Extranet 
jako całości lub jego poszczególnych części w każdym czasie, w szczególności 
wobec stwierdzenia nieprawidłowości w jego dotychczasowym funkcjonowaniu 
lub zagrożeń wynikających z dalszego funkcjonowania. Administrator może 
też zawiesić lub zakończyć korzystanie z Systemu przez Użytkownika, 
w szczególności w związku z podejrzeniem naruszenia przez niego przepisów 
prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminu lub regulaminów 
szczególnych. 

8. Brak natychmiastowej reakcji Administratora na działania Użytkownika 
niezgodne z Regulaminem, regulaminem szczególnym lub przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego nie wyłącza możliwości skorzystania przez 
Administratora z przysługujących mu uprawnień w późniejszym terminie. 

9. Administrator, w każdym czasie, jest uprawniony do wprowadzenia 
dodatkowych ograniczeń lub określenia nowych zasad funkcjonowania 
i warunków korzystania z Systemu Extranet, w szczególności, gdy taka 
potrzeba wynika z faktu zidentyfikowania nowych zagrożeń dla funkcjonowania 
Extranetu lub jego poszczególnych elementów, a także z zagrożeń 
dla Użytkowników czy też zmian prawa powszechnie obowiązującego. 

10. Polski Związek Piłki Nożnej jest uprawniony do udzielenia dostępu do Systemu 
Extranet innym podmiotom niż podmioty wskazane w treści niniejszego 
Regulaminu, w szczególności osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym 
nieposiadającym osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolności 
prawną (tj. podmiotom trzecim), a także osobom fizycznym działającym 
w imieniu lub na rzecz w/w podmiotów. Niniejszy regulamin oraz regulaminy 
szczególne określają minimalne standardy przetwarzania danych przez 
podmioty trzecie w ramach Extranetu i powinny zostać uwzględnione w treści 
umów zawieranych pomiędzy PZPN a tymi podmiotami. Szczegółowe warunki 
dostępu podmiotów trzecich do Systemu Extranet, w tym standardy, zasady 
i zakres ich korzystania z Systemu, a także obowiązki oraz odpowiedzialność 
związane z udzielonym dostępem, mogą zostać sprecyzowane w treści umów 
lub porozumień zawartych pomiędzy PZPN a poszczególnymi podmiotami 
trzecimi. 

11. Udzielenie dostępu podmiotom trzecim do Systemu Extranet i zawarcie umów 
lub porozumień, o których mowa w ust. 10 powyżej, pozostaje w wyłącznej 
kompetencji PZPN, w szczególności Związek nie jest zobowiązany do 
uzyskiwania zgody na zawarcie takiej umowy lub porozumienia, a także 
uzgadniania treści w/w umów lub porozumień z Współadministratorami.    

§ 5. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WSPÓŁADMINISTRATORÓW 
SYSTEMU EXTRANET 



1. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, Kluby Sportowe oraz Szkółki Piłkarskie, 
które nie działają w ramach Klubu Sportowego, są Współadministratorami 
Systemu Extranet, w zakresie w jakim wykorzystują System do swojej bieżącej 
działalności, w tym pozyskują, wprowadzają i przetwarzają w ramach Extranetu 
dane swoich członków lub innych podmiotów działających na obszarze 
funkcjonowania danego WZPN lub w ramach działalności danego Klubu bądź 
Szkółki Piłkarskiej.  

2. Współadministratorzy, w ramach korzystania z Systemu Extranet, pozyskują 
i przetwarzają dane wyłącznie w zakresie przewidzianym przez ten System, 
w szczególności nie są oni uprawnieni do pozyskiwania i wprowadzania 
do Extranetu danych swoich członków i innych osób działających na terenie lub 
w związku z działalnością danego Współadministratora w zakresie 
nieprzewidzianym przez Extranet.    

3. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej uzyskują ograniczony dostęp do Systemu 
Extranet i zawartych w nim danych, tj. ograniczony do danych związanych 
z obszarem działania danego WZPN (ograniczenie geograficzne) lub w celu 
realizacji zadań statutowych   przez dany WZPN, w szczególności prowadzenia 
rozgrywek czy potwierdzania zawodników także na terenach działania innych 
WZPN lub razem z innymi WZPN. 

4. Kluby Sportowe i Szkółki Piłkarskie uzyskują ograniczony dostęp do Systemu 
Extranet i zawartych w nim danych, tj. ograniczony do danych związanych 
z działalnością danego Klubu lub Szkółki Piłkarskiej, w tym niezbędnych do 
realizowania spoczywających na nich obowiązków i zadań, a także niezbędnym 
do udziału w rozgrywkach lub innych wydarzeniach. Kluby Sportowe uzyskują 
także dostęp do Systemu Extranet w zakresie niezbędnym do zarządzania 
prowadzonymi przez siebie Szkółkami Piłkarskimi lub ich poszczególnymi 
oddziałami (tj. poprzez System Zarządzania Szkółkami Piłkarskimi w ramach 
Programu Certyfikacji PZPN). 

5. Szczegółowe zasady korzystania przez Współadministratorów z Systemu 
Extranet, w tym zasady przetwarzania zgromadzonych w nim danych, określają 
odrębne umowy zawarte pomiędzy PZPN a poszczególnymi WZPN oraz 
porozumienia zawarte pomiędzy WZPN a Klubami Sportowymi. 

6. Każdy WZPN jest obowiązany do wyznaczenia przynajmniej jednej osoby, która 
będzie pełniła w jego imieniu Funkcję Administratora WZPN w Systemie 
Extranet oraz do zapewnienia nieprzerwanej ciągłości na tym stanowisku. Wzór 
formularza dotyczącego wyznaczenia Administratora WZPN stanowi załącznik 
numer 1 do Regulaminu. 

7. Rejestracji Administratora WZPN w Systemie Extranet, na wniosek osoby 
zainteresowanej, zgodnie z procedurą opisaną w dalszej części Regulaminu, 
dokonuje Administrator PZPN. 

8. Zadaniem Administratora WZPN jest administrowanie Systemem Extranet 
z ramienia danego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności 
przeprowadzanie procesu rejestracji, weryfikacji i aktualizacji danych 
Pracowników WZPN oraz Administratorów Klubowych, a także 
przeprowadzanie weryfikacji innych Użytkowników Systemu, których 
działalność związana jest z danym WZPN lub która prowadzona jest na terenie 
danego WZPN. Uprawnienia nadane Administratorom WZPN nie wykluczają 
uprawnień PZPN w zakresie kontroli prawidłowości korzystania przez dany 
WZPN z Systemu, w tym kontroli prawidłowego umocowania wszystkich 



Użytkowników mających dostęp do Extranet z ramienia danego WZPN 
oraz aktualności danych wprowadzanych do Systemu przez dany WZPN. 

9. Pracownicy i współpracownicy WZPN będą mogli korzystać z Systemu Extranet 
wyłącznie po uprzednim uzyskaniu statusu (Funkcji) Pracownika WZPN 
w Systemie, tj. po przejściu kompletnej procedury rejestracji i weryfikacji, 
a także uzyskaniu stosownego upoważnienia od władz danego WZPN (członka 
lub członków zarządu WZPN). Zakres upoważnienia dla Pracownika WZPN, 
tj. zakres danych i modułów, do których taki pracownik uzyska dostęp 
w Systemie, musi odpowiadać zakresowi jego obowiązków i zadań 
wykonywanych w ramach danego WZPN. Wzór upoważnienia dla Pracownika 
WZPN stanowi załącznik numer 2 do Regulaminu. 

10. WZPN ponoszą odpowiedzialność za działania swoich Administratorów WZPN 
i Pracowników WZPN, jak za swoje własne działania, w szczególności 
odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowego lub niezgodnego z przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminem, regulaminami 
szczególnymi, umowami zawartymi z PZPN lub innymi regulacjami 
wewnętrznymi Związku, korzystania przez w/w podmioty z Systemu lub danych 
uzyskanych za jego pośrednictwem. Odpowiedzialność, o której mowa 
w zdaniu poprzedzającym obejmuje także odpowiedzialność z tytułu wszelkich 
szkód lub krzywd poniesionych przez PZPN w związku z nieprawidłowym 
lub sprzecznym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
Regulaminem, regulaminami szczególnymi, korzystaniem przez 
Administratorów WZPN lub Pracowników WZPN z Systemu.  

11. Każdy Klub Sportowy jest obowiązany do wyznaczenia przynajmniej jednej 
osoby, która będzie pełniła w jego imieniu funkcję Administratora Klubowego 
w Systemie Extranet oraz do zapewnienia ciągłości na tym stanowisku. Wzór 
formularza dotyczącego wyznaczenia Administratora Klubowego stanowi 
załącznik numer 3 do Regulaminu. 

12. Rejestracji Administratora Klubowego w Systemie Extranet, na wniosek osoby 
zainteresowanej, zgodnie z procedurą opisaną w dalszej części Regulaminu, 
dokonuje Administrator WZPN. 

13. Pracownicy i współpracownicy Klubu Sportowego będą mogli korzystać 
z Systemu Extranet wyłącznie po uprzednim uzyskaniu statusu (Funkcji) 
Pracownika Klubowego w Systemie, tj. po przejściu kompletnej procedury 
rejestracji i weryfikacji, a także uzyskaniu stosownego upoważnienia od władz 
danego Klubu Sportowego (tj. członka lub członków zarządu Klubu 
uprawnionych do jego reprezentacji). Zakres upoważnienia dla Pracownika 
Klubowego, tj. zakres danych i modułów, do których taki pracownik uzyska 
dostęp w Systemie, musi odpowiadać zakresowi jego obowiązków i zadań 
wykonywanych w ramach danego Klubu Sportowego. Wzór upoważnienia dla 
Pracownika Klubowego stanowi załącznik numer 4 do Regulaminu. 

14. Zadaniem Administratora Klubowego jest administrowanie Systemem Extranet 
z ramienia danego Klubu, w szczególności przeprowadzanie procesu rejestracji 
i weryfikacji Pracowników Klubowych, a także przeprowadzanie ich bieżącej 
weryfikacji i aktualizacji udzielonych dostępów. Uprawnienia nadane 
Administratorom Klubowym nie wykluczają uprawnień PZPN i Administratorów 
WZPN w zakresie kontroli prawidłowości umocowania wszystkich 
Użytkowników, który uzyskali dostęp do Systemu w związku z funkcjonowaniem 
danego Klubu, w tym do kontrolowania aktualności wprowadzanych do 
Systemu danych. 



15. Działania Administratorów Klubowych, Pracowników Klubowych są traktowane 
jako działania Klubów. Kluby Sportowe ponoszą odpowiedzialność za działania 
swoich Administratorów Klubowych, Pracowników Klubowych, w szczególności 
nieprawidłowe lub niezgodne z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, Regulaminem, regulaminami szczególnymi, porozumieniami 
zawartymi z WZPN lub innymi regulacjami wewnętrznymi Związku, do których 
przestrzegania Kluby są obowiązane. Odpowiedzialność, o której mowa 
w zdaniu poprzedzającym obejmuje także odpowiedzialność z tytułu wszelkich 
szkód lub krzywd poniesionych przez PZPN w związku z nieprawidłowym lub 
sprzecznym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminem, 
regulaminami szczególnymi, korzystaniem z Systemu przez Administratorów 
Klubowych, Pracowników Klubowych. 

16. Procedury i zasady uzyskiwania przez Szkółki Piłkarskie, Administratorów 
Szkółek Piłkarskich i inne osoby związane z szerokorozumianą działalnością 
Szkółek Piłkarskich dostępu do Systemu Extranet, w szczególności za 
pośrednictwem Systemu Zarządzania Szkółką Piłkarską w ramach Programu 
Certyfikacji PZPN, w tym obowiązki w/w podmiotów i osób, określa Regulamin 
Certyfikacji Szkółek Piłkarskich PZPN dostępny na stronie internetowej: 
[https://www.laczynaspilka.pl/certyfikacja].  

17. Wszelkie uprawnienia Administratorów WZPN, Administratorów Klubowych, 
a także Pracowników WZPN, Pracowników Klubowych i Administratorów 
Szkółek Piłkarskich mają charakter czasowy. Po upływie wskazanego okresu 
dalsze korzystanie z przyznanych uprawnień jest uzależnione od ponownego 
przejścia procesu weryfikacji.  

§ 6. TWORZENIE KONT UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU EXTRANET ORAZ 
NABYWANIE FUNKCJI I RÓL W SYSTEMIE 

1. Użytkownik, w celu przystąpienia do rejestracji konta Użytkownika w Systemie 
Extranet, musi dysponować aktywnym Profilem SSO Ekosystemu Łączy Nas 
Piłka. Szczegółową procedurę oraz zasady tworzenia Profilu SSO określa 
odrębny regulamin. 

2. Użytkownicy działający w imieniu i na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej 
lub Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej w procesie rejestracji w Profilu SSO 
oraz w Systemie Extranet muszą posługiwać się adresem e-mail 
zarejestrowanym w domenie PZPN lub w domenie danego WZPN. 

3. Rejestracja Użytkowników oraz składanie wniosków w Systemie Extranet 
odbywa się za pośrednictwem serwisu PZPN24, znajdującego się pod 
adresem: https://pzpn24.pzpn.pl/ 

4. Użytkownicy, po pozytywnym rozpatrzeniu ich wniosków o przypisanie Funkcji 
Administratora PZPN, Pracownika PZPN, Administratora WZPN 
lub Pracownika WZPN, wykonują czynności administracyjne za pośrednictwem 
serwisu Extranet24. 

5. Użytkownicy, po pozytywnym rozpatrzeniu ich wniosków o przypisanie Funkcji 
Administratora lub Pracownika Klubowego, wykonują czynności 
administracyjne za pośrednictwem serwisu KlubyMVC lub innego serwisu 
wskazanego przez PZPN. 

6. Logowanie do serwisu PZPN24 odbywa się za pośrednictwem Profilu SSO 
Użytkownika. Następnie w celu utworzenia konta Użytkownika w Systemie 
Extranet, Użytkownik proszony jest o wskazanie dodatkowych danych 
umożliwiających przeprowadzenie procesu weryfikacji tożsamości (np. PESEL, 

https://pzpn24.pzpn.pl/


płeć, miejsce urodzenia oraz numer telefonu), a także o wybór Roli lub Funkcji, 
o dostęp do której wnioskuje w ramach Systemu. 

7. W ramach Systemu Extranet, Użytkownik może aplikować o jedną 
z następujących Funkcji: Administrator PZPN; Administrator WZPN; 
Administrator Klubowy; Pracownik PZPN; Pracownik WZPN; Pracownik 
Klubowy lub o dostęp do jednej z następujących Ról: Zawodnik, Lekarz; 
Dietetyk; Fizjoterapeuta; Obserwator; Weryfikator; Masażysta; Ratownik; 
Delegat; Psycholog; Fizjolog; Pośrednik – osoba fizyczna; Osoba fizyczna 
działająca w imieniu Pośrednika – osoby prawnej; Sędzia; Trener; Koordynator 
Programu z Podwórka na Stadion. Administrator zastrzega, że powyższy 
katalog Ról i Funkcji jest katalogiem otwartym, a PZPN jest uprawniony 
do tworzenia nowych Ról i Funkcji w ramach Extranetu, w miarę potrzeb 
wynikających z funkcjonowania Systemu, a także działalności Związku, WZPN 
lub Klubów Sportowych. 

8. Użytkownik aplikujący o przypisanie mu Funkcji jest obowiązany do wskazania 
WZPN, Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, w którego imieniu będzie 
wykonywał Funkcję Administratora lub Pracownika. W przypadku aplikacji 
do Funkcji w strukturach Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej nie 
działającej w ramach Klubu, Użytkownik wskazuje także WZPN, na którego 
terenie dany Klub posiada swoją siedzibę.  

9. Użytkownik aplikujący o przypisanie mu Funkcji Administratora WZPN 
lub Administratora Klubowego, czy też Pracownika WZPN lub Pracownika 
Klubowego, dołącza do wniosku składanego za pośrednictwem serwisu 
PZPN24 skan upoważnienia do danej Funkcji, udzielonego przez członka lub 
członków zarządu WZPN lub Klubu Sportowego, uprawnionego lub 
uprawnionych do reprezentacji danego podmiotu. W przypadku aplikacji 
do Funkcji Pracownika WZPN lub Pracownika Klubu Sportowego, 
upoważnienie, o którym mowa powyżej, musi precyzować zakres struktur 
bazodanowych oraz modułów, do których pracownik ma uzyskać dostęp 
w ramach Systemu Extranet. 

10. Użytkownik, w ramach Systemu Extranet, może kumulować przypisaną mu 
Funkcję i Rolę. Użytkownik może także kumulować różne Funkcje w ramach 
Systemu Extranet (np. Funkcję Pracownika WZPN i Pracownika Klubowego). 
Z tym zastrzeżeniem, że Administrator WZPN pełniący jednocześnie Funkcję 
Administratora Klubowego nie jest uprawniony do osobistego rozpatrywania, 
jako Administrator WZPN, złożonego przez siebie wniosku o przypisanie 
Funkcji Administratora Klubowego. W sytuacji, o której mowa w zdaniu 
poprzedzającym, wniosek o przypisanie Funkcji Administratora Klubowego, 
złożony przez osobę będącą jednocześnie Administratorem WZPN, musi 
zostać rozpatrzony przez innego Administratora WZPN działającego w imieniu 
właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.   

11. W ramach procedury składania wniosku o przypisanie Roli lub Funkcji w ramach 
Systemu Extranet, Użytkownik może być zobowiązany do uprzedniego podania 
danych dodatkowych, a także do akceptacji regulaminu szczególnego 
dotyczących danej Roli lub Funkcji. Dane dodatkowe, o których mowa powyżej, 
mogą obejmować informacje potrzebne do rozpoznania wniosku lub 
do prawidłowego wykonywania zadań i obowiązków wynikających z danej Roli 
(np. numer licencji sędziowskiej). Administrator może także zażądać 
od Użytkownika podania danych koniecznych do prawidłowego wykonania 
obowiązków Administratora wynikających ze stosunku prawnego łączącego 



Związek lub WZPN z osobą wykonującą daną Rolę (np. o wskazanie numeru 
rachunku bankowego, w celu dokonywania wypłaty diet lub wynagrodzeń). 

12. Szczegółowe zasady i regulacje dotyczące przypisywania Użytkownikowi danej 
Roli w Systemie Extranet zostaną określone przez Administratora 
w regulaminie szczególnym. Administrator może też ustanowić regulamin 
szczególny precyzujący szczegółowe zasady i regulacje dotyczące 
poszczególnych Funkcji w Systemie. W przypadku ustanowienia przez 
Administratora regulaminu szczególnego dla danej Roli lub Funkcji, akceptacja 
jego postanowień przez Użytkownika będzie warunkiem pozytywnego 
rozpoznania wniosku o przypisanie danej Roli lub Funkcji w Systemie. 

13. Poprawnie złożony wniosek o przypisanie Funkcji w Systemie Extranet zostaje 
przesłany do Administratora PZPN lub właściwego Administratora WZPN 
w celu dokonania jego weryfikacji. W przypadku wniosków o przypisanie Funkcji 
Pracownika Klubowego, zostają one przesłane do właściwego Administratora 
Klubowego celem weryfikacji. 

14. Wniosek Użytkownika, o którym mowa ustępie poprzedzającym, powinien 
zostać rozpatrzony przez właściwego Administratora w terminie 14 dni od daty 
jego złożenia w Systemie. Po upływie w/w terminu wniosek traci ważność 
i widnieje w Systemie jako przedawniony, a cała procedura wymaga 
powtórzenia przez Użytkownika. W przypadku przedawnienia złożonego 
wniosku, Użytkownik zostanie o tym poinformowany za pośrednictwem 
wiadomości e-mail. 

15. Dokonywana przez właściwego Administratora weryfikacja wniosku, o której 
mowa powyżej, polega w szczególności na jego sprawdzeniu pod względem 
formalnym (tj. posiadania przez Użytkownika stosownych upoważnień, a także 
akceptacji przez niego postanowień regulaminów), a także pod kątem 
tożsamości osoby aplikującej. W razie wątpliwości wskazuje się, że: 

1) weryfikacji wniosków Użytkowników o przypisanie Funkcji Pracownika 
PZPN dokonuje Administrator PZPN; 

2) weryfikacji wniosków Użytkowników o przypisanie Funkcji Administratora 
WZPN dokonuje Administrator PZPN; 

3) weryfikacji wniosków Użytkowników o przypisanie Funkcji Pracownika 
WZPN dokonuje Administrator WZPN, w imieniu i na rzecz którego ma 
działać dany Pracownik WZPN; 

4) weryfikacji wniosków Użytkowników o przypisanie Funkcji Administratora 
Klubowego dokonuje Administrator WZPN, na którego terenie dany Klub 
Sportowy ma siedzibę; 

5) weryfikacji wniosków Użytkowników o przypisanie Funkcji Pracownika 
Klubowego dokonuje Administrator Klubowy danego Klubu; 

16. Właściwy Administrator PZPN lub WZPN lub Klubu Sportowego odrzuca 
wniosek Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że nie spełnia 
on któregokolwiek z wymagań określonych w Regulaminie lub regulaminach 
szczególnych, w szczególności, gdy: 

1) Użytkownik nie załączył stosownego upoważnienia; 
2) załączone upoważnienie nie precyzuje dostatecznie zakresu struktur 

bazodanowych lub modułów, do których Użytkownik ma mieć dostęp 
w Extranecie; 

3) gdy Użytkownik nie wprowadził wszystkich wymaganych danych lub nie 
zaakceptował postanowień stosownych regulaminów bądź nie wyraził 
niezbędnych zgód; 



W przypadku odrzucenia wniosku przez właściwego Administratora, 
Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany za pośrednictwem 
wiadomości e-mail. 

17. Właściwy Administrator PZPN, WZPN w przypadku pozytywnej weryfikacji 
i akceptacji wniosku Użytkownika o przypisanie Funkcji w Systemie Extranet, 
nadaje Użytkownikowi uprawnienia (dostęp do struktur bazodanowych 
i modułów), których szczegółowy zakres określa upoważnienie udzielone przez 
właściwego członka lub członków zarządu PZPN lub WZPN, a także określa 
okres, na których przyznaje Użytkownikowi powyższe uprawnienia. Następnie 
właściwy Administrator dokonuje zapisu zaakceptowanego wniosku 
w Systemie i wyznacza termin na ostateczne potwierdzenie tego wniosku przez 
Użytkownika. W przypadku akceptacji wniosku przez właściwego 
Administratora i konieczności jego potwierdzenia w Systemie, Użytkownik 
zostanie poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem wiadomości 
e-mail. Maksymalny okres ważności uprawnień przyznanych Użytkownikowi 
wynosi dwa lata kalendarzowe i trwa maksymalnie do dnia 31 grudnia roku 
następującego po roku, w którym uprawnienia zostały przyznane.  

18. W przypadku Użytkowników wnioskujących o przypisanie Funkcji w ramach 
WZPN, Użytkownik dokonuje ostatecznego potwierdzenia wniosku, poprzez 
logowanie w serwisie PZPN24 w wyznaczonym przez właściwego 
Administratora terminie. W trakcie logowania, o którym mowa powyżej, nastąpi 
nadanie stosownych certyfikatów i uzyskanie pełnego dostępu do aplikacji 
Extranet24, a w konsekwencji uzyskanie przez Użytkownika postulowanego 
dostępu. Udzielenie powyższego certyfikatu Użytkownikowi może zostać 
uzależnione przez Administratora od uprzedniej akceptacji dodatkowych 
regulaminów lub wyrażenia stosownych zgód. W przypadku akceptacji 
w/w regulaminów lub wrażenia zgód, Użytkownik zostanie powiadomiony 
o aktywacji stosownego certyfikatu (za pomocą wiadomości e-mail). W sytuacji, 
gdy Użytkownik nie zaloguje się w serwisie PZPN24 w wyznaczonym przez 
właściwego Administratora terminie, złożony wniosek ulega przeterminowaniu, 
a Użytkownik w celu uzyskania dostępu do Funkcji będzie musiał powtórzyć 
całą procedurę. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek komplikacji z aktywacją 
stosownego certyfikatu, pomimo akceptacji regulaminów lub wyrażenia zgód, 
Użytkownik zostanie poproszony o kontakt z właściwym Administratorem.   

19. Szczegółowa procedura przypisywania poszczególnych Ról w ramach Systemu 
Extranet, w tym zakres danych potrzebnych do jej przypisania, a także sposób 
aplikowania i podmioty uprawnione do rozpoznania danej aplikacji, zostanie 
określona przez Administratora w ramach regulaminów szczególnych, o których 
mowa § 6 ust. 15 Regulaminu.  

 

 

§ 7. TURNIEJ Z PODWÓRKA NA STADION 

1. W ramach organizacji i prowadzenia rozgrywek turnieju „Z Podwórka 
Na Stadion”, organizator, w tym osoby uprawnione do koordynacji rozgrywek 
na poszczególnych szczeblach, a także osoby biorące udział w rozgrywkach 
w charakterze Trenerów (opiekunów) poszczególnych drużyn, korzystają 
z Systemu Extranet. 



2. Użytkownicy korzystający z Systemu Extranet w ramach organizacji 
i prowadzenia rozgrywek Turnieju ZPNS dzielą się na: 

1) Koordynator PZPN; 
2) Koordynatorów Wojewódzkich ZPNS; 
3) Koordynatorów Lokalnych ZPNS; 
4) Trenerów ZPNS (opiekunów drużyn);                                                                                                                                                                                                                                                                       

3. Koordynatorem PZPN jest Pracownik PZPN odpowiedzialny całościowo 
za koordynowanie Turniejem ZPNS, w tym za przebieg rozgrywek i zarządzanie 
nimi w Systemie Extranet. Koordynatorowi PZPN posiada dostęp i możliwość 
korzystania z wszystkich funkcjonalności Systemu związanych z Turniejem 
ZPNS, w tym tych dedykowanych dla Koordynatorów Wojewódzkich ZPNS 
lub Koordynatorów Lokalnych ZPNS. Koordynatora PZPN ustanawia 
Administrator PZPN na podstawie stosownego upoważnienia. 

4. Koordynatorem Wojewódzkim ZPNS jest Użytkownik odpowiedzialny 
za organizację i przebieg rozgrywek Turnieju ZPNS w danym województwie. 
Koordynator Wojewódzki odpowiada za każdy szczebel rozgrywek ZPNS 
w danym województwie, w szczególności zarządza tymi rozgrywkami 
z ramienia danego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.  

5. W celu realizacji powierzonych zadań i obowiązków, Koordynator Wojewódzki 
ZPNS ma dostęp do dokumentacji każdej z drużyn biorących udział w Turnieju 
w danym województwie, zarówno w wersji tradycyjnej (papierowej) 
jak i elektronicznej, a także dostęp do Systemu Extranet w zakresie zarządzania 
rozgrywkami ZPNS na terenie danego województwa. Koordynator Wojewódzki 
ZPNS jest także uprawniony do nadawania i weryfikacji uprawnień 
Koordynatorów Lokalnych ZPNS w danym województwie. 

6. Weryfikacji i zatwierdzenia Koordynatora Wojewódzkiego ZPNS w Systemie 
Extranet, na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z procedurą opisaną 
poniżej, dokonuje Administrator PZPN oraz przesyła odpowiedni certyfikat 
bezpieczeństwa. 

7. Koordynator Lokalny ZPNS jest Użytkownikiem odpowiedzialnym 
za organizację i przebieg rozgrywek Turnieju ZPNS na danym obszarze 
(np. w powiecie), w szczególności zarządza i kontroluje przebieg tych 
rozgrywek. W ramach wykonywania obowiązków i zadań, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym, Koordynator Lokalny ZPNS ma dostęp 
do dokumentacji każdej z drużyn Turnieju z danego obszaru, a także 
do Systemu Extranet w zakresie zarządzania rozgrywkami ZPNS na danym 
terenie.  

8. Weryfikacji i zatwierdzenia Koordynatora Lokalnego ZPNS w Systemie 
Extranet, na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z procedurą opisaną 
poniżej, dokonują Koordynator Wojewódzki ZPNS oraz Koordynator PZPN. 
Po pomyślnej weryfikacji i zatwierdzeniu Koordynatora Lokalnego ZPNS przez 
Koordynatora PZPN lub Koordynatora Wojewódzkiego ZPNS, Administrator 
PZPN przesyła odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa. 

9. Trener ZPNS (opiekun drużyny) to Użytkownik, który rejestruje drużynę lub 
drużyny w Turnieju ZPNS, a także wprowadza listy zawodników każdej z nich. 
Rejestracja zawodników poszczególnych drużyn rejestrowanych przez danego 
Trenera ZPNS może odbywać się wyłącznie na podstawie dokumentacji 
wypełnionej i dostarczonej przez uprawnionych do tego rodziców lub opiekunów 
prawnych lub ustawowych zawodników, w szczególności po uprzednim 
uzyskaniu przez Trenera ZPNS od w/w osób wszelkich zgód wymaganych 



przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Regulaminem 
lub regulaminami szczególnych, w tym obowiązującym regulaminem Turnieju 
ZPNS. 

10. Użytkownicy chcący pełnić jakąkolwiek z powyżej wskazanych Ról, w ramach 
Turnieju ZPNS, muszą dysponować aktywnym Profilem SSO Ekosystemu 
Łączy Nas Piłka. Szczegółową procedurę oraz zasady tworzenia Profilu SSO 
określa odrębny regulamin. 

11. Użytkownik chcący przypisać sobie Rolę Trenera ZPNS (opiekuna drużyny) 
musi uprzednio utworzyć Profil SSO, a także utworzyć profil kibica, który 
umożliwia m.in. wzięcie udziału w Turnieju ZPNS.  

12. Rejestracja Koordynatorów Wojewódzkich i Lokalnych ZPNS oraz składanie 
wniosków w Systemie Extranet odbywa się za pośrednictwem serwisu PZPN24, 
znajdującego się pod adresem: https://pzpn24.pzpn.pl/ 

13. Użytkownicy, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków o przypisanie Funkcji 
Koordynatorów Wojewódzkich lub Lokalnych ZPNS, wykonują czynności 
administracyjne za pośrednictwem serwisu Extranet24. 

14. Logowanie do serwisu PZPN24 odbywa się za pośrednictwem Profilu SSO 
Użytkownika. Następnie w celu utworzenia konta Użytkownika w Systemie 
Extranet, Użytkownik może być proszony o wskazanie dodatkowych danych 
umożliwiających przeprowadzenie procesu weryfikacji tożsamości (np. PESEL, 
płeć, miejsce urodzenia oraz numer telefonu). 

15. Użytkownik aplikujący o przypisanie mu Roli Koordynatora Wojewódzkiego 
ZPNS dołącza do wniosku składanego za pośrednictwem serwisu PZPN24 
skan upoważnienia do tej Roli, udzielonego przez członka lub członków zarządu 
danego WZPN uprawnionego lub uprawnionych do jego reprezentacji. 

16. Użytkownik aplikujący o przypisanie mu Roli Koordynatora Lokalnego ZPNS, 
generuje z systemu, a następnie drukuje, podpisuje i wysyła do PZPN właściwe 
upoważnienie. Następnie Koordynator Wojewódzki nadaje danemu 
Użytkownikowi – za pośrednictwem systemu Extranet24 – uprawnienia, a także 
określa obszar ich obowiązywania, tj. obszar, na którym dany Koordynator 
Lokalny będzie administrował rozgrywkami ZPNS. Koordynator PZPN dokonuje 
weryfikacji upoważnienia przesłanego przez Użytkownika do Związku, 
m.in. pod kątem jego poprawności merytorycznej i formalnej, 
a w przypadku jego akceptacji opatruje je właściwym podpisem. W przypadku 
pozytywnej weryfikacji przez Koordynatora PZPN upoważnienia, o którym 
mowa powyżej, Użytkownik uzyskuje uprawnienia Koordynatora Lokalnego 
ZPNS na obszarze określonym przez właściwego Koordynatora 
Wojewódzkiego ZPNS.  

17. Zadaniem Koordynatora Wojewódzkiego ZPNS jest także przeprowadzanie 
bieżącej aktualizacji i weryfikacji danych Koordynatorów Lokalnych ZPNS 
mu podległych. Uprawnienia nadane Koordynatorom Wojewódzkim ZPNS nie 
wykluczają jednak uprawnień PZPN w zakresie kontroli prawidłowości 
korzystania przez wszystkich Koordynatorów ZPNS z Systemu, w tym kontroli 
prawidłowego umocowania wszystkich Użytkowników mających dostęp 
do Extranet w związku z ZPNS. 

18. W przypadku braku szczególnych regulacji odnoszących się do korzystania 
z Systemu w ramach Turnieju ZPNS, w tym do Użytkowników wykonujących 
w jego ramach określone role, pozostałe postanowienia niniejszego 
Regulaminu, w szczególności w zakresie jego § 3, stosuje się odpowiednio 
do Koordynatorów Wojewódzkich ZPNS, Koordynatorów Lokalnych ZPNS, 

https://pzpn24.pzpn.pl/


a także Trenerów ZPNS (opiekunów drużyn). W razie wątpliwości wskazuje się, 
że: 

1) do Koordynatorów Wojewódzkich i Lokalnych ZPNS znajdują 
zastosowanie postanowienia dotyczące Użytkowników 
instytucjonalnych; 

2) do Trenerów ZPNS (opiekunów drużyn) znajdują zastosowanie 
postanowienia dotyczące Użytkowników indywidualnych; 

19. Wszelkie uprawnienia Koordynatorów Wojewódzkich ZPNS lub Koordynatorów 
Lokalnych ZPNS mają charakter czasowy i zostają nadane na daną edycję 
Turnieju ZPNS. 

§ 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ GROMADZENIE 
I PRZETWARZANIE DANYCH 

1. Zapisy wstępne: 

1) Administrator (PZPN) czyli podmiot, który samodzielnie lub wspólnie 
z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, mając 
na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi 
Użytkowników oraz przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 32 
RODO (bezpieczeństwo przetwarzania), informuje, że dane 
przetwarzane przez niego w ramach Systemu Extranet, przetwarzane są 
w ramach zawarcia i wykonania stosunków prawnych łączących PZPN 
z WZPN, Klubami Sportowymi i Szkółkami Piłkarskimi niedziałającymi w 
ramach Klubów Sportowych, a także w ramach stosunków prawnych 
łączących  PZPN z Użytkownikami, w szczególności w zakresie udziału 
w/w podmiotów lub Użytkowników w rozgrywkach lub wydarzeniach 
związanych z dyscypliną piłki nożnej (zarówno na szczeblu centralnym, 
jak i lokalnym) i pełnienia przez poszczególne osoby określonych Funkcji 
i Ról w strukturach PZPN, WZPN, Klubów Sportowych lub Szkółek 
Piłkarskich, a także w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących 
w/w podmiotach oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 
interesów realizowanych przez te podmioty. 

Odnośnie danych osobowych pracowników PZPN, WZPN, Klubów 
Sportowych oraz Szkółek Piłkarskich, w tym tych przetwarzanych 
w związku z korzystaniem przez te osoby z Systemu Extranet oraz 
przypisaniem ich określonych Funkcji, podstawę ich przetwarzania 
stanowią także przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), w szczególności 
art. 221 i następnych w/w ustawy.  

2) Użytkownik nie może sprzeciwić się przetwarzaniu przez PZPN, WZPN, 
Kluby Sportowe, Szkółki Piłkarskie lub – w określonych przypadkach – 
podmioty trzecie zaangażowane w organizację rozgrywek jego danych 
osobowych w ramach Systemu Extranet i jednocześnie żądać swojego 
aktywnego uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu piłki nożnej na 
terenie Rzeczypospolitej, w szczególności brać udziału w rozgrywkach 



i wydarzeniach z zakresu piłki nożnej organizowanych przez 
w/w podmioty, bez względu na Funkcję lub Rolę, którą osoba ta ma 
pełnić w tych imprezach lub strukturach PZPN, WZPN, Klubu 
Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej. 

3) Jednocześnie Użytkownik Systemu Extranet jako osoba, której dane 
dotyczą, posiada prawa gwarantowane zapisami RODO, a także 
przepisami prawa powszechnie obowiązującego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, które są respektowane przez PZPN oraz jej 
członków (np. WZPN i Kluby Sportowe). W szczególności Użytkownik 
może zgłosić sprzeciw wobec pewnych sposobów przetwarzania jego 
danych osobowych, na przykład przetwarzania jego danych osobowych 
w celu przesyłania informacji marketingowych. Ponadto Użytkownik 
posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 
osobowych oraz możliwość ich modyfikacji, sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli nie zabraniają tego przepisy 
szczególne. 

4) Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Administrator 
Systemu Extranet, czyli: Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy 
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 7, 02-366 Warszawa wpisany do 
rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS: 0000091546, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP: 5261727123, REGON: 000866550. 

Użytkownik, który zgłosi się po pomoc do Administratora, powinien 
pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa może zajść potrzeba 
uwierzytelnienia jego tożsamości przed realizacją zapytania, 
udzieleniem informacji lub pomocy. 

5) Współadministratorami danych osobowych Użytkownika Systemu 
Extranet są także Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, Kluby Sportowe, 
Szkółki Piłkarskie lub – w określonych przypadkach – podmioty trzecie 
zaangażowane w organizację rozgrywek, z tym zastrzeżeniem, 
że WZPN, Kluby Sportowe, Szkółki Piłkarskie i w/w podmioty trzecie są 
Współadministratorami jedynie danych osobowych dotyczących ich 
własnych członków lub osób, których dane przetwarzają w zakresie 
prowadzonej działalności.  

6) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu 
wykorzystywania i ochrony danych osobowych przez PZPN Użytkownik 
może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), 
czyli osobą dysponującą fachową wiedzą na temat prawa i praktyk 
w dziedzinie ochrony danych, powoływaną przez Administratora danych 
osobowych w celu wspomagania wewnętrznego przestrzegania 
przepisów RODO. 

7) Każdy Użytkownik może skontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych PZPN na dwa sposoby:  

a) mailowo: daneosobowe@pzpn.pl 

mailto:daneosobowe@pzpn.pl


b) korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920 nr 7, 02-366 Warszawa. 

2. Dane osobowe oraz ich przetwarzanie: 

1) Zgodnie z zapisami art. 4 pkt 1 RODO, termin „dane osobowe” oznacza 
wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 
osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). „Możliwa do 
zidentyfikowania osoba fizyczna” to osoba, którą można bezpośrednio 
lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie 
identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, w tym 
numer PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub inne 
szczególne czynniki określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, 
psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość danej 
osoby fizycznej. 

2) Zgodnie z art. 4 pkt 2 RODO, „przetwarzanie danych osobowych” 
oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych 
osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób 
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, tj. zbieranie, utrwalanie, 
organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie 
lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju 
udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie 
lub niszczenie danych osobowych. 

3. Cel przetwarzania danych osobowych: 

1) Dane przetwarzane przez PZPN lub Współadministratorów to przede 
wszystkim dane udostępniane przez Użytkowników w celu rejestracji 
w Systemie Extranet, m.in. w celu przypisania danemu Użytkownika 
określonej Roli lub Funkcji, a także w celu wykonywania przez w/w 
podmioty zadań, uprawnień oraz obowiązków statutowych, w tym 
administrowania swoją działalnością, organizowania rozgrywek 
i podejmowania wszelkich działań z tym związanych (m.in. dotyczących 
zapewniania i ustalania obsad meczowych, płatności diet etc.), a także  
administrowania zasobami ludzkimi lub podejmowania innych czynności 
związanych z prowadzoną działalnością (np. przeprowadzania 
transferów zawodników). 

2) Administrator lub Współadministrator może także przetwarzać dane 
osobowe, które Użytkownik przekaże podczas kontaktu z PZPN, w celu 
uzyskania pomocy, a także dane uzyskane podczas korzystania przez 
Użytkownika z Extranetu lub jego poszczególnych Elementów, wówczas 
dokonywana będzie analiza m.in. rodzaju wykorzystywanego urządzenia 
w trakcie korzystania z serwisu lub lokalizacji, z której uzyskuje 
Użytkownik dostęp do serwisu. 

3) Administrator lub w określonych przypadkach także Współadministrator 
może przetwarzać inne dane osobowe Użytkownika, w szczególności 
dane znajdujące się w posiadaniu PZPN w związku z funkcjami, rolami 
lub zadaniami powierzonymi danemu Użytkownikowi w strukturze PZPN, 



WZPN, Klubu Sportowego lub Szkółki Piłkarskiej, w szczególności 
w związku z uczestnictwem Użytkownika w organizowanych przez 
Związek rozgrywkach lub pełnieniem funkcji lub członkostwem 
w Związku lub jego poszczególnych członkach (np. WZPN lub Klub 
Sportowy). Przetwarzanie tego rodzaju danych w ramach Systemu 
Extranet będzie miało miejsce w szczególności w sytuacji, gdy 
Użytkownik będzie żądał dostępu do Systemu, w tym przypisania mu 
określonych Ról lub Funkcji, a także w przypadku korzystania przez 
Użytkownika z funkcjonalności, które niesie za sobą przypisanie tych 
Ról.     

4) Dane osobowe, jakie PZPN lub Współadmnistratorzy przetwarzają 
w związku z funkcjonowaniem Systemu, to m.in.: 

a) imię, nazwisko, adres email i hasło Użytkownika, w szczególności 
w celu rejestracji, późniejszego logowania oraz administrowania 
kontem Użytkownika Extranetu, a także w celu weryfikacji 
tożsamości Użytkownika, w tym struktur bazodanowych PZPN; 

b) numer PESEL, numer paszportu, obywatelstwo, data urodzenia 
i płeć Użytkownika, w szczególności w celu jednoznacznego 
określenia lub weryfikacji tożsamości Użytkownika, w tym 
w zakresie wymaganym przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, przede wszystkim w sytuacjach rejestracji 
lub dodania określonych Ról lub Funkcji w Systemie Extranet; 

c) numer telefonu, w szczególności w celu kontaktu 
z Użytkownikiem, w tym – w określonych przypadkach – w celu 
dodatkowej weryfikacji Użytkownika przed uzyskaniem przez 
niego dostępu do określonych elementów Extranetu (np. poprzez 
przesłanie wiadomości SMS), a także w celu przesyłania 
informacji marketingowych, o ile Użytkownik uprzednio wyraził na 
to zgodę (wycofanie zgody jest możliwe w każdym momencie); 

d) adres e-mail, w szczególności w celu przesyłania newslettter’a 
lub informacji marketingowych, o ile Użytkownik uprzednio wyraził 
na to zgodę (wycofanie zgody jest możliwe w każdym momencie); 

e) historia oglądania oraz informacje o urządzeniu, w szczególności 
w celu dostosowania Systemu do preferencji Użytkownika, 
a także w celu poprawy dostępności oraz wykrycia i korygowania 
błędów Extranetu, 

f) adres IP, lokalizacja, w szczególności w celu potwierdzenia, 
że Użytkownik znajduje się na terenie Polski; 

g) w określonych przypadkach, w których Administrator uzyskał na 
to zgodę Użytkownika lub gdy potrzeba taka wynika z regulacji 
wewnętrznych PZPN, wizerunek Użytkownika, w szczególności 
w postaci jego zdjęcia, nagrania wideo z jego udziałem itd. 

h) inne dane dotyczące Użytkownika znajdujące się w posiadaniu 
PZPN w związku z funkcjami, rolami lub zadaniami powierzonymi 



danemu Użytkownikowi w strukturze PZPN, WZPN lub Klubów 
Sportowych, w tym w związku z uczestnictwem Użytkownika 
w organizowanych przez Związek lub jego członków 
rozgrywkach, w szczególności w sytuacji, gdy Użytkownik 
zażądał przypisania mu określonych Funkcji w ramach Systemu 
Extranet. 

3) Wskazane powyżej dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie, 
gdy istnieje ważna podstawa prawna dla danego rodzaju przetwarzania. 
PZPN przetwarza dane na podstawie: 

a) udzielonej zgody – przetwarzanie na podstawie świadomej, 
dobrowolnej i opcjonalnej zgody Użytkownika (podstawą prawną 
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

b) w związku z wykonaniem umowy lub stosunku prawnego – 
przetwarzanie w celu realizacji lub dążenia do zawarcia umowy 
z PZPN lub jego poszczególnymi członkami (WZPN lub Klubami 
Sportowymi), a także Szkółką Piłkarską, a dotyczącej 
np. wykonywania przez Użytkownika określonych Ról 
w strukturach Związku, WZPN, Klubów Sportowych lub Szkółek 
Piłkarskich, w tym w ramach rozgrywek i wydarzeń 
organizowanych przez te podmioty, a także wypełniania Funkcji 
przypisanych Użytkownikowi w ramach PZPN, WZPN, Klubu lub 
Szkółki Piłkarskiej, w tym zadań i obowiązków wynikających ze 
stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego 
Użytkownika z PZPN, WZPN, Klubem sportowym lub Szkółką 
Piłkarską (podstawą prawną przetwarzania danych jest 
art. 6 ust. 1 lit b) RODO); 

c) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PZPN, 
WZPN lub Klubach sportowych, np. w celu weryfikacji 
Użytkowników pełniących określone Role we właściwych 
rejestrach, w szczególności w sytuacji, gdy taki obowiązek wynika 
z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (podstawą 
prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

d) w swoim uzasadnionym interesie – przetwarzanie w związku 
z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub 
Współadministratorów polegającego m.in. na dochodzeniu 
roszczeń związanych z działalnością PZPN, WZPN, Klubów 
Sportowych lub Szkółek PIłkarskich, prowadzeniu marketingu 
bezpośredniego, budowaniu relacji i wizerunku w/w podmiotów, 
a także przetwarzaniu danych dla celu prowadzenia analiz 
statystycznych oraz archiwalnych w interesie publicznym 
(podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) 
RODO). 

4. Środki techniczne i organizacyjne: 

1) W celu ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych 
Użytkowników Extranetu, PZPN oraz Współadministratorzy stosują 



zabezpieczenia techniczne, fizyczne, administracyjne i organizacyjne 
mające na celu ochronę danych przed utratą, kradzieżą, 
nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją. 
Zabezpieczenia te mają zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni 
do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
Użytkownika. 

2) Do przetwarzania danych Użytkowników, w szczególności do urządzeń, 
na których dane osobowe są przetwarzane, Administrator 
i Współadministratorzy dopuszczają wyłącznie osoby działające z ich 
wyraźnego upoważnienia, przeszkolone z zakresu ochrony danych 
osobowych oraz zobowiązane do zachowania przetwarzanych danych 
w poufności. 

3) Administrator i Współadministratorzy podczas przetwarzania danych 
korzystają z technicznych systemów zabezpieczeń takich jak zapory 
firewall, technologie szyfrowania, hasła i programy antywirusowe, 
chroniąc się tym samym przed nieupoważnionym korzystaniem lub 
innym nieuprawnionym przetwarzaniem danych osobowych w ramach 
Systemu Extranet. 

5. Przechowywanie danych osobowych: 

1) PZPN i Współadministratorzy przetwarzają dane Użytkowników 
w ramach Systemy Extranet wyłącznie przez czas niezbędny, nie dłużej 
niż do ustania przyczyn tego przetwarzania, w tym do momentu 
wycofania zgody, jeśli była ona przesłanką legalizującą przetwarzanie 
danych w określonym zakresie oraz w terminach wymaganych przez 
przepisy prawa. W szczególności: 

a) w przypadku umowy lub innego stosunku prawnego łączącego 
Użytkownika z Administratorem lub Współadministratorem 
przez czas niezbędny do realizacji umowy lub czas trwania 
danego stosunku prawnego, natomiast po ich zakończeniu dane 
będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazania 
prawidłowości wykonania wynikających z nich obowiązków, 
w tym obowiązków o charakterze publicznoprawnym, 
lub do upływu terminów wskazanych w przepisach 
o archiwizacji; 

b) w przypadku realizacji prawnie uzasadnionego interesu PZPN 
lub jego członków, opisanego powyżej, przez czas niezbędny 
do realizacji tego interesu, nie dłużej jednak niż do czasu 
uznania za uzasadniony sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, 
odnośnie przetwarzania danych, zaś w przypadku, gdy prawnie 
uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu 
wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu, jednak nie dłużej 
niż 3 lata; 

c) w przypadku wyrażenia dobrowolnych i opcjonalnych zgód 
na otrzymywanie informacji reklamowych, promocyjnych, 



marketingowych, handlowych oraz newsletter’a PZPN do czasu 
wycofania przez Użytkownika odpowiedniej zgody. 

2) Jeżeli w stosunku do określonego rodzaju danych osobowych cel został 
zrealizowany, PZPN usunie takie dane z Systemu Extranet lub dokona 
ich anonimizacji, o ile będzie to praktycznie możliwe. 

6. Odbiorcy danych osobowych: 

1) PZPN i Współadministratorzy dokładają wszelkich starań, aby chronić 
dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem przez 
osoby trzecie, w szczególności nie udostępniają danych osobowych 
żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcami danych mogą 
być wyłącznie inne organizacje i osoby, którym PZPN może ujawnić 
dane osobowe, na podstawie przepisów prawa.  Należą do nich: 

a) organy państwa, uprawnione na podstawie odrębnych 
przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań; 

b) podmioty zewnętrzne wspierające PZPN w świadczeniu usług 
drogą elektroniczną, czyli takie, które zapewniają usługi 
informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, 
lub współpracują z PZPN w ramach kampanii marketingowych; 

c) Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej; 

d) Kluby Sportowe; 

e) Szkółki Piłkarskie; 

f) Podmioty trzecie zaangażowane w prowadzenie rozgrywek piłki 
nożnej, które łączy z PZPN odrębna umowa lub porozumienie; 

2) Wszyscy zewnętrzni dostawcy mają obowiązek przestrzegać 
wytycznych PZPN związanych z ochroną danych osobowych 
oraz obowiązujących umów powierzenia przetwarzania danych 
lub umów o współadministrowaniu danymi osobowymi, sporządzonych 
na piśmie, oraz wszelkich innych obowiązujących umów zawartych 
pomiędzy PZPN a dostawcami, a także muszą wdrożyć odpowiednie 
środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony powierzonych 
im danych osobowych. 

7. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich: 

1) Dane osobowe Użytkowników Systemu Extranet nie będą przekazywane 
do państw trzecich w rozumieniu przepisów RODO. 

2) W przypadku zamiaru przekazania podanych przez Użytkownika danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 
PZPN może je przekazać, zapewniając odpowiedni stopień ich ochrony 
lub odpowiednie zabezpieczenia. W takiej sytuacji PZPN umożliwia 
uzyskanie kopii danych przekazywanych do Państw trzecich. 

8. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych: 



1) Na podstawie art. 15 RODO, Użytkownik ma prawo dostępu do danych 
osobowych jego dotyczących. Osoby, których dane dotyczą, mają 
możliwość uzyskania od PZPN informacji, czy ich dane są przetwarzane 
i w jakim zakresie. Dodatkowo Użytkownik może żądać 
od Administratora uzyskania dostępu do tych danych oraz – jeśli zajdzie 
taka potrzeba – uzyskania ich kopii. Kopia w formie elektronicznej jest 
bezpłatna, kopia przesłana na wskazany przez Użytkownika adres 
korespondencyjny zostanie Użytkownikowi wydana bezpłatnie 
za pierwszym razem, przy kolejnych prośbach może zostać nałożona 
na Użytkownika stosowna opłata związana z kosztami 
administracyjnymi. O nałożeniu w/w opłaty Użytkownik zostanie 
uprzednio poinformowany przez Administratora. 

2) Na podstawie art. 16 RODO, Użytkownik ma prawo do sprostowania 
swoich danych osobowych. Jeśli dane są nieprawidłowe 
lub niekompletne Użytkownik może żądać od Administratora 
sprostowania danych w stosunku do których nie może dokonać 
sprostowania samodzielnie w ramach konta w Systemie Extranet. 

3) Na podstawie art. 17 RODO, Użytkownik ma prawo do usunięcia danych 
(“prawo do bycia zapomnianym”). W przypadku wystąpienia określonych 
okoliczności Użytkownik może żądać od Administratora usunięcia 
niektórych danych na swój temat bądź całego ich zbioru. Administrator 
powiadomi Użytkownika o czasie realizacji jego żądania, przy czym 
proces przeprowadzony będzie bez zbędnej zwłoki. Użytkownik 
nie może skorzystać z wspomnianego prawa w przypadkach, 
gdy przetwarzanie jest niezbędne np.: do celów archiwalnych w interesie 
publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów 
statystycznych bądź do ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także 
obrony przed nieuprawnionymi roszczeniami.  

4) Na podstawie art. 18 RODO, Użytkownik ma prawo żądania 
od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
Użytkownik może wystąpić z takim żądaniem, w szczególności 
w sytuacji, gdy zgromadzone dane są nieprawidłowe – ograniczenie ich 
przetwarzania następuje do momentu, kiedy zostaną one poprawione, 
a także w sytuacji, gdy nie ma dłużej danej podstawy prawnej 
do przetwarzania danych. 

5) Na podstawie art. 20 RODO, Użytkownik ma prawo do przenoszenia 
swoich danych osobowych pomiędzy różnymi podmiotami 
(administratorami). Jeśli prośba taka zostanie wystosowana, 
Administrator ma obowiązek przekazać osobie komplet zgromadzonych 
na jej temat danych, w formie, która będzie możliwa do odczytania. 
Osoba, której dane dotyczą, może bez przeszkód przekazać 
te informacje innemu administratorowi. 

6) Na podstawie art. 21 RODO, Użytkownik ma prawo sprzeciwu, wobec 
przetwarzania danych osobowych. Jednakże, nawet w przypadku 
wyrażenia sprzeciwu wobec określonego sposobu przetwarzania, PZPN 
lub jego członkowie mogą kontynuować przetwarzanie, jeżeli jest ono 
dozwolone lub wymagane na postawie obowiązujących przepisów 



prawa, np. w celu wykonania obowiązków prawnych lub zobowiązań 
umownych związanych z Użytkownikiem, którego dane dotyczą. 

7) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje 
Użytkownikowi również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. 

8) Odnośnie uprawnień, o których mowa w niniejszym paragrafie, 
Użytkownik w celu zgłoszenia żądania może posłużyć się jednym 
z formularzy dostępnych na stronie https://www.pzpn.pl/kontakt/rodo 
lub dokonać zgłoszenia na adres mailowy Inspektora Ochrony Danych 
PZPN: daneosobowe@pzpn.pl 

9. Skarga do organu nadzorczego: 

1) W przypadku jakichkolwiek skarg i zażaleń związanych 
z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą, 
w ramach Systemu Extranet możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony 
Danych PZPN pod adresem e-mail: daneosobowe@pzpn.pl 

2) Ponadto każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, 
że określone przetwarzanie danych osobowych przez Administratora 
narusza przepisy RODO. 

10. Aktualizacje: 

1) PZPN może w każdym czasie zmienić i aktualizować zasady 
przetwarzania danych osobowych określone w niniejszym Regulaminie. 
Jeżeli wprowadzone przez PZPN zmiany wypłyną na sposób w jaki 
Administrator przetwarza dane, a sposób korzystania z danych 
osobowych będzie inny niż wskazano w Regulaminie obowiązującym 
w chwili ich zbierania, o ewentualnych zmianach, o których mowa 
powyżej, Użytkownicy zostaną o tym poinformowani w widoczny dla nich 
sposób (np. otrzymają wiadomość drogą elektroniczną). 

11. Profilowanie i przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany: 

1) Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, jednakże nie będzie to wywoływać wobec 
Użytkowników żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób 
istotnie wpływać na sytuację Użytkowników.  

2) Administrator zastrzega sobie także możliwość „profilowania” danych 
osobowych oraz innych danych gromadzonych za pośrednictwem 
Extranetu, które może polegać m.in. na wykorzystaniu w/w danych do 
oceny niektórych czynników osobowych Użytkowników, w szczególności 
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów ich pracy 
fizycznej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, 
zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji 
lub przemieszczania się, a także do tworzenia na podstawie tych danych 
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statystyk i analiz lub wykorzystywania wskazanych danych i ich 
opracowań do celów marketingowych. 

12. Pliki „cookies” oraz inne dane gromadzone w związku z korzystaniem 
z Systemu Extranet: 

1) Administrator, w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Systemu 
Extranet, zastrzega sobie możliwość przetwarzania informacji i danych 
zawartych w plikach „cookies”, w szczególności w celu: 

a) identyfikacji Użytkowników jako zalogowanych w Systemie; 

b) zapamiętywania indywidualnych preferencji Użytkownika; 

c) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy, a także 
danych logowania do konta Użytkownika Systemu Extranet; 

d) prowadzenia statystyk (anonimowych) w zakresie sposobu 
korzystania z Systemu Extranet; 

e) marketingowym związanym z działalnością Administratora, 
jego Partnerów lub kontrahentów. 

2) Pliki „cookies” są to informacje w postaci plików tekstowych, wysyłane 
przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej z Systemu 
Extranet. Szczegółowe informacje dotyczące plików „cookies”, w tym 
sposobu ich działania, można znaleźć m.in. pod adresem: 
pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie lub www.wszystkoociasteczkach.pl 

3) Administrator Extranet zastrzega sobie również prawo do przetwarzania 
danych eksploatacyjnych związanych z korzystaniem z Systemu 
(np. adresu IP, informacji w dziennikach serwerów, domeny etc.), a także 
danych statystycznych (np. ilość wyświetleń, ilość kliknięć etc.) 
do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Systemem 
Extranet. 

4) Informacje w dziennikach serwerów to takie dane jak żądania strony 
wysyłane przez Użytkownika, data i godzina żądania, dane urządzenia 
(np. typ i model sprzętu), typ przeglądarki, język, typ systemu 
operacyjnego, adres IP oraz pliki „cookies”. 

5) Adres IP to unikatowy numer przypisany do danego komputera 
lub urządzenia, na podstawie którego można uzyskać takie informacje, 
jak np. kraj, z którego Użytkownik łączy się z siecią Internet.  

6) Administrator zastrzega sobie także możliwość do korzystania z systemu 
Google Analytics, czyli usługi analizy oglądalności stron internetowych 
udostępnianej przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics używa 
plików “cookies”, o których mowa powyżej. Google może przekazywać 
opracowane przez siebie informacje osobom trzecim, jedynie jeżeli 
będzie do tego zobowiązane na podstawie właściwych przepisów prawa. 

7) Administrator może także współpracować z innymi podmiotami 
oferującymi usługi informatyczne, w tym opracowującymi statystyki 

http://www.wszystkoociasteczkach.pl/


korzystania z Extranetu (np. Gemius S.A.), na zasadach szczegółowo 
określonymi w odrębnych umowach.  Współpraca, o której mowa 
w zdaniu poprzedzającym, może polegać w szczególności 
na wykorzystywaniu plików „cookies” do tworzenia anonimowych 
statystyk, których celem jest określenie preferencji i oczekiwań 
Użytkowników, a w konsekwencji rozwój Extranetu tak, aby był on jak 
najbardziej przyjazny dla dotychczasowych i przyszłych Użytkowników. 

8) W przypadku braku zgody na używanie plików „cookies” w związku 
z korzystaniem z Systemu Extranet, Użytkownik może samodzielnie 
i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, 
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki 
„cookies” do urządzenia Użytkownika. 

9) Zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”, o których mowa 
w pkt. 8 powyżej, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień 
przeglądarki internetowej, z której korzysta. Ustawienia te mogą zostać 
zmienione w zależności od preferencji Użytkownika i możliwości danej 
przeglądarki internetowej, w szczególności w taki sposób, aby blokować 
automatyczną obsługę plików „cookies” bądź informować 
o każdorazowym zamieszczeniu pliku „cookies” na urządzeniu 
Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi 
plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania 
(przeglądarki internetowej) używanego przez Użytkownika.  

10) Użytkownik może też w każdym czasie usunąć pliki „cookies” zapisane 
na urządzeniu Użytkownika, poprzez skorzystanie z właściwej opcji 
w menu danego programu (przeglądarki internetowej). Szczegółowe 
instrukcje w tym zakresie uzależnione są od rodzaju oprogramowania, 
w związku z powyższym należy szukać ich w instrukcji użytkowania 
danego programu (przeglądarki internetowej), z której Użytkownik 
korzysta. 

11) W razie wątpliwości uznaje się, że nieskorzystanie przez Użytkownika 
z możliwości określonych, w pkt. 8 i 9 powyżej, oznacza zgodę 
Użytkownika na korzystanie przez Administratora z plików „cookies” 
na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.  

§ 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I KORESPONDENCJA 

1. Użytkownikowi Systemu Extranet przysługuje prawo złożenia reklamacji 
w sprawach związanych z funkcjonowaniem Systemu. 

2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: wsparcie@pzpn.pl 
lub listownie na adres: Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie 
(02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7.  

3. Administrator Systemu Extranet rozpatrzy reklamację bezzwłocznie, jednakże 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania i powiadomi o tym 
Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.  

4. W przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga uzyskania od Użytkownika 
dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnienia danych czy informacji podanych 



w reklamacji, czas rozpatrzenia reklamacji przedłuża się o czas udzielania 
wyjaśnień lub niezbędnych informacji przez Użytkownika.  

5. Administrator Systemu Extranet w celu rozpatrzenia reklamacji Użytkownika 
może skierować go do właściwego Współadministratora, w szczególności 
właściwego Administratora WZPN lub Administratora Klubowego. 

§ 10. ZMIANY I WYKŁADNIA REGULAMINU 

1. Administrator Systemu Extranet zastrzega sobie prawo do jednostronnych 
zmian Regulaminu, w szczególności, gdy taka potrzeba wynika ze zmian 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, faktu wprowadzenia nowych 
Funkcji lub Ról w Systemie, czy też zmodyfikowania dotychczasowych, a także 
z zidentyfikowania nowych zagrożeń dla funkcjonowania Systemu Extranet 
lub jego Użytkowników. 

2. Zmiany Regulaminu będą publikowane przez Administratora na bieżąco 
na stronie internetowej, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników 
i Współadministratorów o dokonaniu zmiany, poprzez przesłanie na wskazany 
adres e-mail informacji o planowanych zmianach, z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem. 

3. Zmiany Regulaminu dotyczące nowych Funkcji lub Ról, a także wprowadzone 
z przyczyn prawnych wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania, tj. nie jest 
konieczne zachowanie powyższego 7-dniowego terminu.  

4. Korzystanie przez Użytkownika z Systemu Extranet po wprowadzeniu zmian 
Regulaminu, oznacza ich akceptację.  

5. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Regulaminu, Użytkownik 
powinien usunąć konto Użytkownika Serwisu i powstrzymać się od dalszego 
korzystania z Extranetu. 

6. Powyższe postanowienie dotyczące zasad zmiany Regulaminu znajdują 
odpowiednie zastosowanie w przypadku regulaminów szczególnych 
dotyczących przypisywania Użytkownikowi poszczególnych Ról lub Funkcji.  

7. Dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego 
integralną część jako przykładowe wzory upoważnień, z tym zastrzeżeniem, 
że aktualne wersje Załączników są dostępne na stronie internetowej pod 
adresem: https://www.pzpn.pl/federacja/dokumenty 

8. Zmiany treści Załączników, w szczególności w zakresie listy modułów Systemu 
Extranet oraz powiązanych struktur bazodanowych, nie stanowią zmiany 
Regulaminu i mogą być dokonywane przez Administratora PZPN, w zależności 
od potrzeb, w tym zmian w Extranet spowodowanych pojawieniem się nowych 
Ról lub Funkcjonalności. 

9. Użytkownicy są obowiązani do korzystania z wersji Załączników aktualnych na 
dzień udzielenia danego upoważnienia. 

10. W przypadkach, gdy poszczególne postanowienia Regulaminu 
lub regulaminów szczególnych zostaną uznane za nieważne lub niemożliwe 

https://www.pzpn.pl/federacja/dokumenty


do wyegzekwowania nie wpływa to na ważność i obowiązywanie pozostałych 
postanowień Regulaminu.  

11. Regulamin oraz regulaminy szczególne określają relacje pomiędzy 
Administratorem a Użytkownikiem, nie mogą stanowić podstawy 
do formułowania uprawnień lub roszczeń przez osobę trzecią.  

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, mają zastosowanie 
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory, 
poprzedzone próbą polubownego rozwiązania sporu, rozstrzygane będą przez 
sądy polskie właściwe ze względu na siedzibę PZPN. 

2. Aktualny Regulamin Systemu Extranet jest dostępny pod adresem: 
https://www.pzpn.pl/federacja/dokumenty. 

  

https://www.pzpn.pl/federacja/dokumenty


Załącznik nr 1 

 

UPOWAŻNIENIE DLA ADMINISTRATORA WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

do korzystania z Systemu Extranet 

________________________ Związek Piłki Nożnej z siedzibą w _____________________, 

przy ul. ______________________________, wpisany do rejestru: __________________, 

pod numerem KRS: ________________________, sąd rejestrowy: ____________________ 

___________________________________________, REGON: _____________________, 

NIP: _________________, dalej: WZPN, 

reprezentowany przez członka/ członków* Zarządu - ________________________________, 

uprawnionego/ych* do samodzielnej/ łącznej* reprezentacji WZPN, 

upoważnia pracownika/ współpracownika* WZPN 

imię i nazwisko: ____________________________________________________________, 

adres zamieszkania: _________________________________________________________,  

PESEL: __________________________________________________________________,  

seria i numer dowodu osobistego/ paszportu*: ____________________________________,  

do uzyskania dostępu, w imieniu WZPN, do Systemu Extranet w charakterze 

Administratora WZPN w pełnym zakresie funkcjonalności i dostępu do danych 

w obrębie właściwego WZPN, na zasadach określonych w Regulaminie Systemu 

Extranet. 

Wojewódzki Związek Piłki Nożnej oświadcza jednocześnie, że: 

1) zapoznał się z treścią Regulaminu Systemu Extranet, a także regulaminów 
szczególnych dotyczących funkcjonowania Systemu; 

2) akceptuje postanowienia Regulaminu Systemu Extranet, a także regulaminów 
szczególnych, o których mowa powyżej w ust. 1; 

3) zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu Systemu 

Extranet, regulaminów szczególnych oraz innych regulacji Polskiego Związku Piłki 

Nożnej związanych z funkcjonowaniem Systemu Extranet; 

4) będzie przetwarzał dane zawarte w Systemie Extranet, a także wprowadzane do tego 
Systemu w związku z działalnością WZPN, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisami: 



a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.); 

b) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

5) w ramach swojej działalności wdrożył rozwiązania techniczne i organizacyjne 
zapewniające przetwarzanie danych osobowych, w tym danych zawartych lub 
wprowadzanych do Systemu Extranet, zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 4 
powyżej, w szczególności zapewnił Administratorowi WZPN środowisko pracy 
umożliwiające przetwarzanie danych w zgodzie z tym regulacjami. 

6) ponosi odpowiedzialności za działania Administratora WZPN związane 
z przetwarzaniem danych w ramach Systemu Extranet, w szczególności zapewni, 
aby Administrator WZPN przetwarzał dane w Systemie Extranet lub uzyskane z tego 
Systemu zgodnie z postanowieniami regulaminów i przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, o których mowa powyżej.  

 

 

___________________________ 

członek Zarządu WZPN 

___________________________ 

członek Zarządu WZPN** 

 

 

* właściwe zakreślić 
** niewłaściwe skreślić 

 

  



Załącznik nr 2 

 

UPOWAŻNIENIE DLA PRACOWNIKA WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

(PRACOWNIKA WZPN) do korzystania z Systemu Extranet 

 

________________________ Związek Piłki Nożnej z siedzibą w _____________________, 

przy ul. ______________________________, wpisany do rejestru: __________________, 

pod numerem KRS: ________________________, sąd rejestrowy: ____________________ 

___________________________________________, REGON: _____________________, 

NIP: _________________, dalej: WZPN, 

reprezentowany przez członka/ członków* Zarządu - ________________________________, 

uprawnionego/ych* do samodzielnej/ łącznej* reprezentacji WZPN, 

upoważnia pracownika/ współpracownika* WZPN 

imię i nazwisko: ____________________________________________________________, 

adres zamieszkania: _________________________________________________________,  

PESEL: __________________________________________________________________,  

seria i numer dowodu osobistego/ paszportu*: ____________________________________,  

do uzyskania dostępu, w imieniu WZPN, do Systemu Extranet w charakterze 

Pracownika WZPN, na zasadach określonych w Regulaminie Systemu Extranet, 

w zakresie następujących modułów Systemu Extranet oraz powiązanych struktur 

bazodanowych: 

  



Wstaw X jeśli 
uprawnienie ma 
zostać nadane 

GRUPA I NAZWA UPRAWNIENIA 

 EXTRANET.NET 

 Dostęp wyłącznie do klubów amatorskich 

 Licencje klubowe na poziomie PZPN 

 Moduł Delegatów 

 Moduł dyscyplinarny 

 Moduł Kluby 

 Moduł licencji klubowych (poziom PZPN) 

 Moduł licencji klubowych (poziom WZPN) 

 Moduł Obserwatorów 

 Moduł odznaczeń 

 Moduł personelu medycznego 

 Moduł potwierdzeń zawodników 

 Moduł reprezentacji narodowych 

 Moduł Rozgrywki 

 Moduł sędziowski 

 Moduł transferowy 

 Moduł trenerski 

 Moduł uprawnień zawodników 

 Moduł zarządzania projektem 

 Moduł Zawodnicy 

 Nadawanie licencji trenerskich w trybie administracyjnym 

 Pracownik WZPN – logowanie 

 Uprawnienie do akceptacji spotkania przez kolegium sędziów 

 Uprawnienia do usuwania licencji trenerskich 

 Uprawnienie do pobierania danych przez webservice statystyczny 

 Uprawnienie do składania wniosków o certyfikat zawodnika 

 Uprawnienie do tworzenia rozgrywek w systemie extranet 

 Uprawnienie do usuwania terminarzy 

 

Uprawnienie do wykonywania transferów klubom z ograniczonymi 
funkcjonalnościami. 

 Uprawnienie do zarządzania rozgrywkami w systemie extranet 

 Uprawnienie wyrejestrowania i odmowy wyrejestrowania zawodnika 

 EXTRANET24 

 Dostęp do edycji informacji o Klubach 

 Dostęp do obsad meczowych 

 Dostęp do rozliczeń obsad meczowych 

 Dostęp do taryfikatora dla obsad 

 Dostęp do weryfikacji programu szkoleniowego 

 Dostęp do widoku informacji o Klubach 

 Grassroots – administrator finansowy PZPN 

 Grassroots – koordynator globalny 

 Grassroots – koordynator wojewódzki 

 Moduł Administracja Zawodnicy 

 Moduł administracyjny edycja licencji trenerskich z poziomami lig 



 Moduł administracyjny edycja osób fizycznych 

 Moduł administracyjny w extranet24 

 Moduł AMO ADM w aplikacji extranet24 

 Moduł AMO w aplikacji extranet24 

 Moduł dyscypliny w Extranecie 24 

 Moduł Grassroots 

 Moduł MAMO w aplikacji extranet24 

 Moduł MAMO w aplikacji extranet24 – Uprawnienie koordynatora 

 Moduł obsługi wniosków w aplikacji extranet24 

 Moduł personelu medycznego w aplikacji extranet24 

 Moduł poczty – uprawnienia do folderu personelu medycznego 

 Moduł poczty – uprawnienia do folderu pośredników 

 Moduł poczty – uprawnienia do folderu trenerów 

 Moduł pośredników w aplikacji extranet24 

 Moduł rozgrywek w aplikacji extranet24 

 Moduł rozgrywek w aplikacji extranet24 – funkcjonalność administratora 

 Moduł trenerów w aplikacji extranet24 

 Moduł trenerów w aplikacji extranet24 – moduł administracji 

 

Moduł trenerów w aplikacji extranet24 – uprawnienia do administrowania 
licencjami 

 Moduł trenerów w aplikacji extranet24 – uprawnienia do hospitacji kursów 

 Moduł trenerów w aplikacji extranet24 – uprawnienia do statystyk 

 Moduł ZPNS w aplikacji extranet24 – uprawnienie administratora 

 Moduł ZPNS w aplikacji extranet24 – uprawnienie koordynatora lokalnego 

 Moduł ZPNS w aplikacji extranet24 – uprawnienie koordynatora 

 Uprawnienie pozwalające na dodawanie powiadomień w extranet24 

 Uprawnienie pozwalające na edycje powiadomień w extranet24 

 WERYFIKATORZY 

 Administrator weryfikatorów 

 Weryfikatorzy 

 Weryfikatorzy PZPN 

 

Wojewódzki Związek Piłki Nożnej oświadcza jednocześnie, że: 

1) zapoznał się z treścią Regulaminu Systemu Extranet, a także regulaminów 
szczególnych dotyczących funkcjonowania Systemu; 

2) akceptuje postanowienia Regulaminu Systemu Extranet, a także regulaminów 
szczególnych, o których mowa powyżej w ust. 1; 

3) zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu Systemu 
Extranet, regulaminów szczególnych oraz innych regulacji Polskiego Związku Piłki 
Nożnej związanych z funkcjonowaniem Systemu Extranet; 

4) będzie przetwarzał dane zawarte w Systemie Extranet, a także wprowadzane do tego 
Systemu w związku z działalnością WZPN, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przepisami: 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 



takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.); 

b) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

5) w ramach swojej działalności wdrożył rozwiązania techniczne i organizacyjne 
zapewniające przetwarzanie danych osobowych, w tym danych zawartych lub 
wprowadzanych do Systemu Extranet, zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 4 
powyżej, w szczególności zapewnił Pracownikowi WZPN środowisko pracy 
umożliwiające przetwarzanie danych w zgodzie z tym regulacjami; 

6) ponosi odpowiedzialności za działania Pracownika WZPN związane z przetwarzaniem 
danych w ramach Systemu Extranet, w szczególności zapewni, aby Pracownik WZPN 
przetwarzał dane w Systemie Extranet lub uzyskane z tego Systemu zgodnie 
z postanowieniami regulaminów i przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 
o których mowa powyżej.  

 

 

 
* właściwe zakreślić 
** niewłaściwe skreślić 
 

  

___________________________ 

członek Zarządu WZPN 

___________________________ 

członek Zarządu WZPN** 



Załącznik nr 3 

 

UPOWAŻNIENIE DLA ADMINISTRATORA KLUBU SPORTOWEGO 

do korzystania z Systemu Extranet 

Klub sportowy działający pod nazwą: __________________________________________ 

z siedzibą w _________________, przy ul. ___________________________________, 

wpisany do rejestru: _______________________________________________________, 

pod numerem KRS**: ______________________________________________________, 

sąd/ organ rejestrowy*: _______________________________________________________ 

___________________________________________, REGON: _____________________, 

NIP: _________________, właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej:__________________ 

_______________________________________________________, dalej: Klub Sportowy, 

reprezentowany przez członka/ członków* Zarządu - ________________________________, 

uprawnionego/ych* do samodzielnej/ łącznej* reprezentacji Klubu Sportowego, 

upoważnia pracownika/ współpracownika* Klubu Sportowego 

imię i nazwisko: ____________________________________________________________, 

adres zamieszkania: _________________________________________________________,  

PESEL: __________________________________________________________________,  

seria i numer dowodu osobistego/ paszportu*: ____________________________________,  

do uzyskania dostępu, w imieniu Klubu Sportowego, do Systemu Extranet 

w charakterze Administratora Klubu Sportowego w pełnym zakresie funkcjonalności  

i dostępu do danych, na zasadach określonych w Regulaminie Systemu Extranet.  

Klub Sportowy oświadcza jednocześnie, że: 

1) zapoznał się z treścią Regulaminu Systemu Extranet, a także regulaminów 
szczególnych dotyczących funkcjonowania Systemu; 

2) akceptuje postanowienia Regulaminu Systemu Extranet, a także regulaminów 
szczególnych, o których mowa powyżej w ust. 1; 



3) zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu Systemu 

Extranet, regulaminów szczególnych oraz innych regulacji Polskiego Związku Piłki 

Nożnej związanych z funkcjonowaniem Systemu Extranet; 

4) będzie przetwarzał dane zawarte w Systemie Extranet, a także wprowadzane do tego 
Systemu w związku z działalnością Klubu Sportowego, zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w szczególności przepisami: 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.); 

b) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

5) w ramach swojej działalności wdrożył rozwiązania techniczne i organizacyjne 
zapewniające przetwarzanie danych osobowych, w tym danych zawartych lub 
wprowadzanych do Systemu Extranet, zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 4 
powyżej, w szczególności zapewnił Administratorowi Klubu Sportowego środowisko 
pracy umożliwiające przetwarzanie danych w zgodzie z tym regulacjami. 

6) ponosi odpowiedzialności za działania Administratora Klubu Sportowego związane 
z przetwarzaniem danych w ramach Systemu Extranet, w szczególności zapewni, 
aby Administrator Klubu Sportowego przetwarzał dane w Systemie Extranet lub 
uzyskane z tego Systemu zgodnie z postanowieniami regulaminów i przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, o których mowa powyżej.  

 

 

 

 

 

 
* właściwe zakreślić 
** niewłaściwe skreślić 
 

  

___________________________ 

członek Zarządu Klubu Sportowego 

___________________________ 

członek Zarządu Klubu Sportowego** 



Załącznik nr 4 

UPOWAŻNIENIE DLA PRACOWNIKA KLUBU SPORTOWEGO 

do korzystania z Systemu Extranet 

Klub sportowy działający pod nazwą: __________________________________________ 

z siedzibą w _________________, przy ul. ___________________________________, 

wpisany do rejestru: _______________________________________________________, 

pod numerem KRS**: ______________________________________________________, 

sąd/ organ rejestrowy*: _______________________________________________________ 

___________________________________________, REGON: _____________________, 

NIP: _________________, właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej:__________________ 

_______________________________________________________, dalej: Klub Sportowy, 

reprezentowany przez członka/ członków* Zarządu - ________________________________, 

uprawnionego/ych* do samodzielnej/ łącznej* reprezentacji Klubu Sportowego, 

upoważnia pracownika/ współpracownika* Klubu Sportowego 

imię i nazwisko: ____________________________________________________________, 

adres zamieszkania: _________________________________________________________,  

PESEL: __________________________________________________________________,  

seria i numer dowodu osobistego/ paszportu*: ____________________________________,  

do uzyskania dostępu, w imieniu Klubu Sportowego, do Systemu Extranet 

w charakterze Pracownika WZPN, na zasadach określonych w Regulaminie Systemu 

Extranet, w zakresie następujących modułów Systemu Extranet oraz powiązanych 

struktur bazodanowych: 

Wstaw X jeśli 
uprawnienie ma 
zostać nadane 

GRUPA I NAZWA UPRAWNIENIA 

KLUBY 

 Uprawnienia dla kierownika do spraw bezpieczeństwa 

 Uprawnienia dla lekarza klubowego 

 Uprawnienia dla pracowników klubu SL 

 Uprawnienia do administrowania użytkownikami klubu SL 



 Uprawnienia do modułu transferów dla pracowników klubu SL 

 Uprawnienia do modułu wstępnych uprawnień dla pracowników klubu SL 

 Uprawnienie do modułu formularza kryt. infrastruktury dla użytkownika klubowego 

 Uprawnienie do modułu transferów przychodzących dla użytkownika klubowego SL 

 Uprawnienie do modułu rejestracji zawodnika 

 Dostęp do modułu uprawniania zawodników 

  

Klub Sportowy oświadcza jednocześnie, że: 

1) zapoznał się z treścią Regulaminu Systemu Extranet, a także regulaminów 
szczególnych dotyczących funkcjonowania Systemu; 

2) akceptuje postanowienia Regulaminu Systemu Extranet, a także regulaminów 
szczególnych, o których mowa powyżej w ust. 1; 

3) zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu Systemu 

Extranet, regulaminów szczególnych oraz innych regulacji Polskiego Związku Piłki 

Nożnej związanych z funkcjonowaniem Systemu Extranet; 

4) będzie przetwarzał dane zawarte w Systemie Extranet, a także wprowadzane do tego 
Systemu w związku z działalnością Klubu Sportowego, zgodnie z przepisami prawa 
powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
w szczególności przepisami: 

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.); 

b) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

5) w ramach swojej działalności wdrożył rozwiązania techniczne i organizacyjne 
zapewniające przetwarzanie danych osobowych, w tym danych zawartych lub 
wprowadzanych do Systemu Extranet, zgodnie z przepisami, o których mowa w ust. 4 
powyżej, w szczególności zapewnił Pracownikowi Klubu Sportowego środowisko pracy 
umożliwiające przetwarzanie danych w zgodzie z tym regulacjami. 

6) ponosi odpowiedzialności za działania Pracownika Klubu Sportowego związane 
z przetwarzaniem danych w ramach Systemu Extranet, w szczególności zapewni, 
aby Pracownik Klubu Sportowego przetwarzał dane w Systemie Extranet lub uzyskane 
z tego Systemu zgodnie z postanowieniami regulaminów i przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, o których mowa powyżej.  

 

 

___________________________ 

członek Zarządu Klubu Sportowego 

___________________________ 

członek Zarządu Klubu Sportowego** 

 

* właściwe zakreślić 
** niewłaściwe skreślić 
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Uchwała nr V/63 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmiany Uchwały nr II/69 z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia 

Regulaminu obejmowania imprez lub wydarzeń patronatami    
Polskiego Związku Piłki Nożnej  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 
I.W Uchwale nr II/69 z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu obejmowania imprez lub wydarzeń patronatami Polskiego Związku 
Piłki Nożnej wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. W tytule Uchwały wyraz: „Grassroots” zastępuje się wyrazami: „Piłka dla wszystkich”. 
 

2. W par.1 wyraz: „Grassroots” zastępuje się wyrazami: „Piłka dla wszystkich”. 
 

3. W par.3 ust.2) lit.g. sformułowanie: „Departamentu Grassroots” zastępuje się 
sformułowaniem: „Departamentu Piłki Amatorskiej (Grassroots)”; zaś po sformułowaniu: 
„objęcia wydarzenia patronatem PZPN” wyraz: „Grassroots” zastępuje się wyrazami: „Piłka 
dla wszystkich”. 

 
4. W tytule par.4 wyraz: „Grassroots” zastępuje się wyrazami: „Piłka dla wszystkich”. 

 
5. W par.4 ust.1) wyrazy: „Grassroots” zastępuje się wyrazami: „Piłka dla wszystkich”. 

 
6. W par.4 ust.2) wyraz: „Grassroots” zastępuje się wyrazami: „Piłka dla wszystkich”. 

 
7. W par.4 ust.3) lit.a. sformułowanie: „Patronat PZPN Grassroots” zastępuje się 

sformułowaniem: „Patronat PZPN Piłka dla wszystkich”. 
 

8. W par.4 ust.8) wyraz: „Grassroots” zastępuje się wyrazami: „Piłka dla wszystkich”. 
 

9. W par.4.ust.8) lit.a. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
a. umieszczenia właściwych logotypów: PZPN i „Piłka dla wszystkich” oraz informacji o 

patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. 
Logotyp jest dostępny na stronie internetowej PZPN w zakładce Kontakt, Logotypy do 
pobrania. Każde użycie logo lub oficjalnego hasła PZPN musi być zgłoszone mailem 
na adres: patronaty@pzpn.pl i zaakceptowane przez pracownika Departamentu 
Komunikacji i Mediów w PZPN.  

 
10. W par.4.ust.8) lit.e. tiret 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

Dokumentację zdjęciową, potwierdzającą uzgodnioną formę ekspozycji logotypów 
PZPN i „Piłka dla wszystkich” w trakcie wydarzenia,  
 

11. W par.5 ust.4) lit.b.wyraz: „Grassroots” zastępuje się wyrazami: „Piłka dla wszystkich”. 
 

12. W par.5.ust.12) lit.a. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
a. Umieszczenia właściwego logotypu PZPN lub PZPN „Piłka dla wszystkich” oraz 

informacji o pomocy organizacyjnej lub rzeczowej we wszystkich materiałach 
promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Logotyp jest dostępny na stronie 
internetowej PZPN w zakładce Kontakt, Logotypy do pobrania. Każde użycie logo lub 
oficjalnego hasła PZPN musi być zgłoszone mailem na adres: patronaty@pzpn.pl i 
zaakceptowane przez pracownika Departamentu Komunikacji i Mediów w PZPN.  
 
 



 
13. W par.5.ust.13) tiret 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

Dokumentację zdjęciową, potwierdzającą uzgodnioną formę ekspozycji logotypów 
PZPN i „Piłka dla wszystkich” w trakcie wydarzenia,  

 
14. W par.7 wyraz: „Grassroots” zastępuje się wyrazami: „Piłka dla wszystkich”. 

 
15. Dodaje się nowy par.8 w następującym brzmieniu: 

1) PZPN pozyskując oraz przetwarzając dane osobowe organizatora imprezy lub 
wydarzenia staje się ich Administratorem zgodnie z art. 13 Ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych osobowych (RODO).  
2) Dane osobowe organizatora przetwarzane będą przez PZPN w celu związanym z 
rozpatrzemiem wniosku o przyznanie patronatu honorowego Prezesa PZPN/patronatu 
PZPN/patronatu PZPN „Piłka dla wszystkich”/o pomoc organizacyjną i/lub rzeczową, nad 
organizowaną przez organizatora imprezą lub wydarzeniem a także w celu jakim jest 
archiwizacja otrzymywanych wniosków oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych organizatora jest prawnie uzasadniony interes 
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
3) Organizatorowi przysługuje prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia 
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych na 
zasadach określonych w art. 15-22 RODO.  
4) PZPN może udostępniać dane organizatora podmiotom, które są upoważnione do tego 
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym PZPN powierza dane w celu 
prawidłowego wykonywania swoich zadań statutowych w niezbędnym zakresie, jak 
obsługa informatyczna, prawna i tym podobne.  
5) W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje 
organizatorowi prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).  
6) Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku o 
patronat, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia informacji o 
przyznaniu (lub nie) patronatu. Dane będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia wniosku 
oraz upływu okresów uzasadnionych prawnym interesem PZPN. 
7) W celu skorzystania ze swoich praw Wykonawca może skontaktować się z PZPN bądź 
wyznaczonego przez PZPN Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(daneosobowe@pzpn.pl). 
 

16.Przyjmuje się nowe Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3 i Nr 4 do Regulaminu obejmowania imprez lub 
wydarzeń patronatami Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
  

mailto:daneosobowe@pzpn.pl


 
 
 
   
t.j. U nr II/69 z 12.12.2012 roku. 

zm.U.nr IX/179 z 29.10.2018 roku 
 
zm.U.nr V/63 z 25.06.2020 roku 
 
 

REGULAMIN obejmowania imprez lub wydarzeń patronatem honorowym Prezesa 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej lub 

patronatem PZPN „Piłka dla wszystkich”, przyznania pomocy organizacyjnej lub rzeczowej 
przez Polski Związek Piłki Nożnej, przekazywania przedmiotów na zbiórki publiczne oraz 

wykorzystywania logotypu i nazwy Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 
§ 1 
 
Niniejszy regulamin określa zasady obejmowania imprez lub wydarzeń patronatem honorowym 
Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz 
patronatem PZPN „Piłka dla wszystkich”, przyznawania pomocy organizacyjnej lub rzeczowej 
przez Polski Związek Piłki Nożnej, przekazywanie przedmiotów na zbiórki publiczne oraz 
wykorzystywania logotypu i nazwy Polskiego Związku Piłki Nożnej.  
 
§ 2 
Patronat Honorowy Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 
1) Kryteria przyznawania patronatu:  
 
a. Patronat honorowy oraz członkostwo w komitecie honorowym Prezesa Polskiego Związku Piłki 
Nożnej jest wyróżnieniem podkreślającym wyjątkowy charakter wydarzeń i inicjatyw.  
 
b. Wyróżnieniem tym obejmowane są najważniejsze przedsięwzięcia sportowe, edukacyjne, 
naukowe, kulturalne lub informacyjne, przede wszystkim cykliczne oraz jubileuszowe, o zasięgu 
ogólnopolskim lub regionalnym i promujące piłkę nożną.  
 
c. W przypadku zaproszenia do uczestnictwa w komitecie honorowym konieczne jest dokładne 
określenie roli Prezesa, jaką miałby w nim pełnić.  
 
d. Nadanie przedsięwzięciom sportowym imienia prezesa PZPN wymaga osobistego zwrócenia 
się do Prezesa PZPN i uzyskania jego zgody.  
 
e. Patronat ma charakter jednorazowy. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat należy 
występować każdorazowo.  
 
f. Objęcie przez Prezesa PZPN imprezy lub wydarzenia patronatem nie oznacza jednocześnie 
deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.  
 
g. Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku. Wzór wniosku o 
objęcie patronatem honorowym stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  
 
2) Wniosek:  
 
a. Wniosek o patronat honorowy składa organizator imprezy lub wydarzenia.  
 
b. Wniosek powinien zawierać :  
➢ cel przedsięwzięcia,  



➢ szczegółowy opis i program imprezy,  
➢ media-plan określający listę patronów medialnych oraz zakres świadczeń na rzecz promocji 
imprezy lub przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot patronatu,  
➢ informacje o organizatorze oraz o osobach upoważnionych do jego reprezentowania 
(zgodnie z odpisem z KRS lub innego rejestru),  
➢ listę współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków komitetów honorowych 
lub organizacyjnych oraz listy innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub 
logo będą publikowane w związku z wydarzeniem,  
➢ oświadczenie zapewniające, że w związku z przedsięwzięciem lub wydarzeniem nie będą 
prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów, usług czy firm, 
w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Prezesa PZPN lub 
PZPN,  
➢ oświadczenie zapewniające, że inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego.  
 
c. Wniosek powinien być złożony w wersji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza 
dostępnego na oficjalnej stronie internetowej PZPN (www.pzpn.pl/federacja/patronaty) lub 
przesłany do Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN pocztą na adres: Polski Związek Piłki 
Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 02-366 Warszawa z dopiskiem „Patronaty”  

 
d. Wniosek o patronat należy przesłać co najmniej 45 dni przed terminem wydarzenia. Wniosek 
złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę 
wpłynięcia wniosku do Polskiego Związku Piłki Nożnej. PZPN może odmówić przyznania 
patronatu ze względu na niespełnienie przez organizatora wymogów proceduralnych określonych 
niniejszym regulaminem.  

 
e. W przypadku gdy wniosek został złożony w wersji elektronicznej organizator otrzymuje 
odpowiedź o przyznaniu bądź o odmowie przyznania patronatu drogą mailową. W przypadku gdy 
wniosek został wysłany pocztą organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu bądź o 
odmowie przyznania patronatu. 

 
f. Odmowa przyznania patronatu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.  

  
3) Otrzymanie patronatu honorowego Prezesa PZPN zobowiązuje organizatora do:  

 
a. Umieszczenia właściwego logotypu PZPN oraz informacji o patronacie honorowym we 
wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Logotyp jest dostępny na 
stronie internetowej PZPN w zakładce Kontakt, Logotypy do pobrania. Każde użycie logo lub 
oficjalnego hasła PZPN musi być zgłoszone mailem na adres: patronaty@pzpn.pl i 
zaakceptowane przez pracownika Departamentu Komunikacji i Mediów w PZPN.  
 
b. Komunikowania o patronacie honorowym w przekazach medialnych dotyczących imprezy.  

 
c. PZPN ma prawo do ekspozycji swoich banerów, o czym poinformuje organizatora przynajmniej 
14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem imprezy. Organizator zostanie zobowiązany do 
umieszczenia w widocznym miejscu, podczas trwania wydarzenia lub imprezy, banerów PZPN. 
Koszty przesyłki pokrywa PZPN. Koszty zwrotu banerów pokrywa organizator. Banery należy 
zwrócić do 10 dni po zakończeniu imprezy. W przypadku niezwrócenia banerów w tym terminie 
organizator zostanie obciążony kosztami logistycznymi i kosztami produkcji nowych band.  
 
d. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu wydarzenia, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 
do niniejszego regulaminu i przesłania go do Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN pocztą 
na adres: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 02-366 Warszawa z 
dopiskiem „Patronaty” lub w wersji elektronicznej na adres: patronaty@pzpn.pl w ciągu 14 dni od 
dnia zakończenia wydarzenia lub imprezy.  

 
e. Sprawozdanie, o którym mowa w ppkt d. powinno mieć formę informacji opisowej oraz 



zawierać:  
➢ Dokumentację zdjęciową, potwierdzającą uzgodnioną formę ekspozycji logotypu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w trakcie wydarzenia,  
➢ Opis zrealizowanych działań na rzecz PZPN,  
➢ Liczbę uczestników imprezy lub inne statystyki wskazujące na zasięg projektu, 
➢ Informację na temat działań niezrealizowanych,  
➢ Monitoring mediów pod kątem relacji z imprezy (np. kopie artykułów prasowych). 
 
 
§ 3  
Patronat Polskiego Związku Piłki Nożnej  

 
1) Kryteria przyznawania patronatu:  

 
a. Patronat Polskiego Związku Piłki Nożnej może być przyznany imprezom i wydarzeniom 
sportowym, których liczba uczestników przekracza 250 oraz edukacyjnym, naukowym, 
kulturalnym lub informacyjnym mającym charakter ogólnopolski i promującym piłkę nożną. 
 
b. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w imprezie lub wydarzeniu sportowym muszą być 
zarejestrowani w systemie Extranet Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
c. Organizator imprezy na wniosek PZPN musi wyrazić zgodę na organizację imprezy lub 
wydarzenia w oparciu o system informatyczny zarządzania rozgrywkami piłkarskimi zapewniony 
przez PZPN. 
 
d. Organizator imprezy musi wyrazić zgodę na: 
(1) przeniesienie praw autorskich majątkowych do przekazywanych do PZPN materiałów 
zdjęciowych oraz zarejestrowanych materiałów filmowych (treść oświadczenia stanowi załącznik 
nr 3 do Regulaminu) na potrzeby działalności statutowej PZPN; 
(2) używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie przekazanych do PZPN 
materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi uczestników 
imprezy lub wydarzenia, utrwalonych podczas jego realizacji jakąkolwiek techniką, na wszelkich 
nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). Niniejsza zgoda 
jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
 
e. Organizator musi uzyskać zgodę wszystkich uczestników imprezy lub wydarzenia na: 
(1) rejestrowanie wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu oraz na bezpłatne 
wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby działalności statutowej PZPN poprzez umieszczenie 
zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona 
ilościowo, czasowo ani terytorialnie; 
(2) używanie przez PZPN wizerunku uczestników imprezy lub wydarzenia w różnego rodzaju 
formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także 
zestawiania z wizerunkami innych osób, uzupełniania towarzyszącym komentarzem, natomiast 
nagrania filmowe i dźwiękowe z ich udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia – bez obowiązku 
akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 
plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, 
radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w 
Internecie, PZPN zapewnia, iż wizerunki uczestników imprezy lub wydarzenia nie mogą być użyte 
do innych celów, w formie lub publikacji dla nich obraźliwej lub naruszać w inny sposób ich dobra 
osobiste.  
(3) Wzór zgody stanowi Załącznik nr 4. 

 
f. Patronat jest wyróżnieniem honorowym. 

  
g. Patronat ma charakter jednorazowy. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat należy 
występować każdorazowo.  



 
h. Objęcie przez PZPN imprezy lub wydarzenia patronatem nie oznacza jednocześnie deklaracji 
wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.  

 
i. Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Wzór wniosku o objęcie 
patronatem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  
 
2) Wniosek:  
 
a. Wniosek o patronat składa organizator imprezy lub wydarzenia.  
 
b. Wniosek powinien zawierać :  
➢ cel przedsięwzięcia,  
➢ szczegółowy opis i program imprezy,  
➢ media-plan określający listę patronów medialnych oraz zakres świadczeń na rzecz promocji 
imprezy lub przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot patronatu,  
➢ informacje o organizatorze oraz o osobach upoważnionych do jego reprezentowania 
(zgodnie z odpisem z KRS lub innego rejestru),  
➢ listę współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków komitetów honorowych 
lub organizacyjnych oraz listy innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub 
logo będą publikowane w związku z wydarzeniem,  
➢ oświadczenie zapewniające, że w związku z przedsięwzięciem lub wydarzeniem nie będą 
prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów, usług czy firm, 
w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Prezesa PZPN lub 
PZPN, 
➢ oświadczenie zapewniające, że inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego.  
 
c. Wniosek powinien być złożony w wersji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza 
dostępnego na oficjalnej stronie internetowej PZPN (www.pzpn.pl/federacja/patronaty) lub 
przesłany do Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN pocztą na adres: Polski Związek Piłki 
Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 02-366 Warszawa z dopiskiem „Patronaty” 
 
d. Wniosek o patronat należy przesłać co najmniej 45 dni przed terminem wydarzenia. Wniosek 
złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę 
wpłynięcia wniosku do Polskiego Związku Piłki Nożnej. PZPN może odmówić przyznania 
patronatu ze względu na niespełnienie przez organizatora wymogów proceduralnych określonych 
niniejszym regulaminem.  
 
e. W przypadku gdy wniosek został złożony w wersji elektronicznej organizator otrzymuje 
odpowiedź o przyznaniu bądź o odmowie przyznania patronatu drogą mailową. W przypadku gdy 
wniosek został wysłany pocztą organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu bądź o 
odmowie przyznania patronatu. 
 
f. Odmowa przyznania patronatu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.  
 
g. Wnioski dotyczące imprez lub wydarzeń, które nie zostały objęte patronatem PZPN mogą 
zostać przekazane do Departamentu Piłki Amatorskiej (Grassroots) w celu ponownej analizy i 
ewentualnego objęcia wydarzenia patronatem PZPN „Piłka dla wszystkich”. 
 
3) Otrzymanie patronatu PZPN zobowiązuje organizatora do:  
 
a. Umieszczenia właściwego logotypu PZPN oraz informacji o patronacie we wszystkich 
materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Logotyp jest dostępny na stronie 
internetowej PZPN w zakładce Kontakt, Logotypy do pobrania. Każde użycie logo lub oficjalnego 
hasła PZPN musi być zgłoszone mailem na adres: patronaty@pzpn.pl i zaakceptowane przez 
pracownika Departamentu Komunikacji i Mediów w PZPN.  
 



b. Komunikowania o patronacie w przekazach medialnych dotyczących imprezy,  
 
c. PZPN ma prawo do ekspozycji swoich banerów, o czym poinformuje organizatora przynajmniej 
14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem imprezy. Organizator zostanie zobowiązany do 
umieszczenia w widocznym miejscu, podczas trwania wydarzenia lub imprezy, banerów PZPN. 
Koszty przesyłki pokrywa PZPN. Koszty zwrotu banerów pokrywa organizator. Banery należy 
zwrócić do 10 dni po zakończeniu imprezy. W przypadku niezwrócenia banerów w tym terminie 
organizator zostanie obciążony kosztami logistycznymi i kosztami produkcji nowych band.  
 
d. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu wydarzenia, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 
do niniejszego regulaminu i przesłania go do Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN pocztą 
na adres: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 02-366 Warszawa z 
dopiskiem „Patronaty” lub w wersji elektronicznej na adres: patronaty@pzpn.pl w ciągu 14 dni od 
dnia zakończenia wydarzenia lub imprezy.  
 
e. Sprawozdanie powinno mieć formę informacji opisowej i zawierać:  
➢ Dokumentację zdjęciową, potwierdzającą uzgodnioną formę ekspozycji logotypu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w trakcie wydarzenia,  
➢ Opis zrealizowanych działań na rzecz PZPN,  
➢ Liczbę uczestników imprezy lub inne statystyki wskazujące na zasięg projektu, 
➢ Informację na temat działań niezrealizowanych,  
➢ Monitoring mediów pod kątem relacji z imprezy (np. kopie artykułów prasowych)  
 
§ 4  
Patronat PZPN „Piłka dla wszystkich”  

 
1) Patronat PZPN „Piłka dla wszystkich” jest wyróżnieniem honorowym i może być 
przyznawany rozgrywkom piłkarskim o charakterze amatorskim (nie zawodowym), rozgrywanym 
w dowolnej formie (turnieje, ligi, rozgrywki pucharowe itp.). Przyznanie Patronatu PZPN „Piłka 
dla wszystkich” nie jest tożsame z przyznaniem pomocy organizacyjnej i rzeczowej, o której 
mowa w §5 niniejszego Regulaminu.  
 
2) Patronat PZPN „Piłka dla wszystkich” przyznawany jest jednorazowo na każdą imprezę 
osobno. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat należy występować każdorazowo na 
każdą kolejną edycję imprezy. W przypadku rozgrywek ligowych, pucharowych lub innych o 
wielodniowym formacie patronat jest przyznawany na całość trwania imprezy aż do zakończenia 
danej edycji rozgrywek. 
 
3) Kryteria przyznawania patronatu:  

 
a. „Patronat PZPN Piłka dla wszystkich” może być przyznany imprezom i wydarzeniom 
sportowym mającym charakter lokalny lub regionalny (o zasięgu terytorialnym jednego 
województwa) i promującym piłkę nożną amatorską (Grassroots). 

  
b. Minimalna liczba zawodników uczestniczących w wydarzeniu musi być nie mniejsza niż 100 
osób. 
 
c. Wszyscy uczestniczący w imprezie zawodnicy muszą być zarejestrowani w systemie Extranet 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
d. Organizator imprezy musi wyrazić zgodę na organizację imprezy lub wydarzenia w oparciu o 
system informatyczny zarządzania rozgrywkami piłkarskimi zapewniony przez PZPN.  
 
e. Organizator imprezy musi wyrazić zgodę na: 
(1) przeniesienie praw autorskich majątkowych do przekazywanych do PZPN materiałów 
zdjęciowych oraz zarejestrowanych materiałów filmowych (treść oświadczenia stanowi załącznik 
nr 3 do Regulaminu) na potrzeby działalności statutowej PZPN; 



(2) używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie przekazanych do PZPN 
materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi uczestników 
imprezy lub wydarzenia, utrwalonych podczas jego realizacji jakąkolwiek techniką, na wszelkich 
nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej). Niniejsza zgoda 
jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
 
f. Organizator musi uzyskać zgodę wszystkich uczestników imprezy lub wydarzenia na: 
(1) rejestrowanie wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu oraz na bezpłatne 
wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby działalności statutowej PZPN poprzez umieszczenie 
zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona 
ilościowo, czasowo ani terytorialnie; 
(2) używanie przez PZPN wizerunku uczestników imprezy lub wydarzenia w różnego rodzaju 
formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także 
zestawiania z wizerunkami innych osób, uzupełniania towarzyszącym komentarzem, natomiast 
nagrania filmowe i dźwiękowe z ich udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia – bez obowiązku 
akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 
plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, 
radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w 
Internecie, PZPN zapewnia, iż wizerunki uczestników imprezy lub wydarzenia nie mogą być użyte 
do innych celów, w formie lub publikacji dla nich obraźliwej lub naruszać w inny sposób ich dobra 
osobiste.  
(3) Wzór zgody stanowi Załącznik nr 4. 
 
4) Złożenie wniosku o przyznanie patronatu: 
 
a. Wniosek o patronat składa organizator imprezy lub wydarzenia.  
 
b. Wniosek powinien być złożony w wersji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza 
dostępnego na oficjalnej stronie internetowej PZPN (www.pzpn.pl/federacja/patronaty) lub 
przesłany do Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN pocztą na adres: Polski Związek Piłki 
Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 02-366 Warszawa z dopiskiem „Patronaty”. 
 
c. Wnioski rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jego złożenia. Wzór wniosku o objęcie 
patronatem stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 
d. Wniosek o patronat należy przesłać co najmniej 45 dni przed terminem wydarzenia. Wniosek 
złożony po tym terminie nie będzie rozpatrywany. Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę 
wpłynięcia wniosku do Polskiego Związku Piłki Nożnej. PZPN może odmówić przyznania 
patronatu ze względu na niespełnienie przez organizatora wymogów proceduralnych określonych 
niniejszym regulaminem. 
 
5) Wniosek powinien zawierać :  
➢ cel przedsięwzięcia,  
➢ szczegółowy opis i program imprezy,  
➢ media-plan określający listę patronów medialnych oraz zakres świadczeń na rzecz promocji 
imprezy lub przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot patronatu,  
➢ informacje o organizatorze oraz o osobach upoważnionych do jego reprezentowania 
(zgodnie z odpisem z KRS lub innego rejestru),  
➢ listę współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków komitetów honorowych 
lub organizacyjnych oraz listy innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub 
logo będą publikowane w związku z wydarzeniem,  
➢ oświadczenie zapewniające, że w związku z przedsięwzięciem lub wydarzeniem nie będą 
prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów, usług czy firm, 
w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Prezesa PZPN lub 
PZPN, 
➢ oświadczenie zapewniające, że inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego.  



 
6) W przypadku gdy wniosek został złożony w wersji elektronicznej organizator otrzymuje 
odpowiedź o przyznaniu bądź o odmowie przyznania patronatu drogą mailową. W przypadku gdy 
wniosek został wysłany pocztą organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu bądź o 
odmowie przyznania patronatu. 
 
7) Odmowa przyznania patronatu jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.  
 
8) Otrzymanie patronatu PZPN „Piłka dla wszystkich” zobowiązuje organizatora do:  
 
a. Umieszczenia właściwych logotypów: PZPN i „Piłka dla wszystkich” oraz informacji o 
patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. 
Logotyp jest dostępny na stronie internetowej PZPN w zakładce Kontakt, Logotypy do 
pobrania. Każde użycie logo lub oficjalnego hasła PZPN musi być zgłoszone mailem na 
adres: patronaty@pzpn.pl i zaakceptowane przez pracownika Departamentu Komunikacji i 
Mediów w PZPN.  
 
b. Komunikowania o patronacie w przekazach medialnych dotyczących imprezy.  
 
c. PZPN ma prawo do ekspozycji swoich banerów, o czym poinformuje organizatora przynajmniej 
14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem imprezy. Organizator zostanie zobowiązany do 
umieszczenia w widocznym miejscu, podczas trwania wydarzenia lub imprezy, banerów PZPN. 
Koszty przesyłki pokrywa PZPN. Koszty zwrotu banerów pokrywa organizator. Banery należy 
zwrócić do 10 dni po zakończeniu imprezy. W przypadku niezwrócenia banerów w tym terminie 
organizator zostanie obciążony kosztami logistycznymi i kosztami produkcji nowych band.  
 
d. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu wydarzenia, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 
do niniejszego regulaminu i przesłania go do Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN pocztą 
na adres: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 02-366 Warszawa z 
dopiskiem „Patronaty” lub w wersji elektronicznej na adres: patronaty@pzpn.pl w ciągu 14 dni od 
dnia zakończenia wydarzenia lub imprezy.  
 
e. Sprawozdanie powinno mieć formę informacji opisowej i zawierać:  
➢ Dokumentację zdjęciową, potwierdzającą uzgodnioną formę ekspozycji logotypów 
PZPN i „Piłka dla wszystkich” w trakcie wydarzenia,  
➢ Opis zrealizowanych działań na rzecz PZPN,  
➢ Liczbę uczestników imprezy lub inne statystyki wskazujące na zasięg projektu, 
➢ Informację na temat działań niezrealizowanych,  
➢ Monitoring mediów pod kątem relacji z imprezy (np. kopie artykułów prasowych) 
 
§ 5 
Pomoc organizacyjna i rzeczowa PZPN  
 
1) Niezależnie od decyzji o przyznaniu Patronatu PZPN, wydarzeniom lub imprezom o 
charakterze sportowym, takim jak turnieje sportowe, zawody międzyszkolne oraz 
przedsięwzięciom promującym sport i kulturę fizyczną może być przyznana pomoc organizacyjna 
Polskiego Związku Piłki Nożnej.  
 
2) O pomoc organizacyjną mogą ubiegać się podmioty posiadające strukturę organizacyjną, 
jak szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, zarejestrowane organizacje pozarządowe, kluby 
sportowe itp. W pierwszej kolejności pomoc będzie udzielona przedsięwzięciom skierowanym do 
dzieci i młodzieży. 
 
3) Pomoc organizacyjna ma charakter jednorazowy. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o 
pomoc organizacyjną należy występować każdorazowo.  
 
4) Kryteria przyznawania pomocy organizacyjnej lub rzeczowej przez PZPN:  



 
a. Pomoc organizacyjna Polskiego Związku Piłki Nożnej może być przyznana wydarzeniom lub 
imprezom o charakterze sportowym, takim jak turnieje sportowe, zawody międzyszkolne oraz 
przedsięwzięciom promującym sport i kulturę fizyczną. W pierwszej kolejności pomoc będzie 
udzielona przedsięwzięciom skierowanym do dzieci i młodzieży.  
 
b. Pomoc organizacyjna PZPN „Piłka dla wszystkich” może być przyznana imprezom i 
wydarzeniom sportowym mającym charakter lokalny lub regionalny (o zasięgu terytorialnym 
jednego województwa) i promującym piłkę nożną amatorską (Grassroots). 
 
c. Wszyscy uczestniczący w imprezie zawodnicy muszą być zarejestrowani w systemie Extranet 
Polskiego Związku Piłki Nożnej.  
 
d. Organizator imprezy na wniosek PZPN musi wyrazić zgodę na organizację imprezy lub 
wydarzenia w oparciu o system informatyczny zarządzania rozgrywkami piłkarskimi zapewniony 
przez PZPN. 
 
e. Organizator imprezy musi wyrazić zgodę na: 
 
(1) przeniesienie praw autorskich majątkowych do przekazywanych do PZPN materiałów 
zdjęciowych oraz zarejestrowanych materiałów filmowych (treść oświadczenia stanowi załącznik 
nr 3 do Regulaminu) na potrzeby działalności statutowej PZPN; 
(2) używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie przekazanych do PZPN 
materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek i wypowiedzi uczestników 
imprezy lub wydarzenia, utrwalonych podczas jego realizacji jakąkolwiek techniką, na wszelkich 
nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej lub dźwiękowej. Niniejsza zgoda 
jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 
 
e. Organizator musi uzyskać zgodę wszystkich uczestników imprezy lub wydarzenia na: 
(1) rejestrowanie wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniu oraz na bezpłatne 
wykorzystanie tego wizerunku na potrzeby działalności statutowej PZPN, poprzez umieszczenie 
zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona 
ilościowo, czasowo ani terytorialnie; 
(2) używanie przez PZPN wizerunku uczestników imprezy lub wydarzenia w różnego rodzaju 
formach elektronicznego i poligraficznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także 
zestawiania z wizerunkami innych osób, uzupełniania towarzyszącym komentarzem, natomiast 
nagrania filmowe i dźwiękowe z  ich udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, 
dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia - bez obowiązku 
akceptacji produktu końcowego. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności 
plakaty, ulotki, bilbordy, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, 
radiowe, materiały prasowe, rozpowszechnianie w sieciach telefonii komórkowej oraz w 
Internecie. PZPN zapewnia, iż wizerunki uczestników imprezy lub wydarzenia nie mogą być użyty 
do innych celów, w formie lub publikacji dla nich obraźliwej lub naruszać w inny sposób ich dobra 
osobiste. 
(3) Wzór zgody stanowi Załącznik nr 4. 
 
5) Z wnioskiem o pomoc organizacyjną lub rzeczową występuje organizator co najmniej 45 dni 
przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia. Wniosek złożony po terminie może nie zostać 
rozpatrzony. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 
6) Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić PZPN:  
 
a. cel przedsięwzięcia,  
b. szczegółowy opis i program imprezy,  
c. informacje o organizatorze oraz o osobach upoważnionych do jego reprezentowania (zgodnie 
z odpisem z KRS lub innego rejestru),  
d. listę współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków komitetów honorowych 



lub organizacyjnych oraz listy innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub 
logo będą publikowane w związku z wydarzeniem,  
e. oświadczenie zapewniające, że w związku z przedsięwzięciem lub wydarzeniem nie będą 
prowadzone żadne działania o charakterze promocyjnym konkretnych produktów, usług czy firm, 
w szczególności w takiej formie, która mogłaby sugerować poparcie dla nich Polskiego Związku 
Piłki Nożnej,  
f. oświadczenie zapewniające, że inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego,  
 
7) Wniosek powinien być złożony w wersji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza 
dostępnego na oficjalnej stronie internetowej PZPN (www.pzpn.pl/federacja/patronaty) lub 
przesłany do Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN pocztą na adres: Polski Związek Piłki 
Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 02-366 Warszawa z dopiskiem „Patronaty” 
 
8) Pomoc organizacyjna dla imprez sportowych i promujących piłkę nożną może polegać na: 
➢ wsparciu promocyjnym i medialnym imprezy,  
➢ opiece merytorycznej nad przebiegiem zawodów, 
➢ wsparciu procesu rejestracji zawodników uczestniczących w imprezie w systemie Extranet, 
➢ wsparciu procesu rejestracji drużyn w systemie Extranet oraz definiowania rozgrywek 
zgodnie z regulaminem imprezy, 
➢ pomocy rzeczowej w postaci np. pucharów, upominków.  
 
9) W przypadku gdy wniosek został złożony w wersji elektronicznej organizator otrzymuje 
odpowiedź o przyznaniu bądź o odmowie przyznania patronatu drogą mailową. W przypadku gdy 
wniosek został wysłany pocztą organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu bądź o 
odmowie przyznania patronatu. Stanowisko Polskiego Związku Piłki Nożnej nie wymaga 
uzasadnienia.  
 
10) Przekazanie pomocy rzeczowej może nastąpić za pośrednictwem poczty lub kuriera na koszt 
organizatora. Pokwitowanie odbioru przesyłki jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązań 
organizatora zapisanych w niniejszym regulaminie.  
 
11) W przypadku gdy realizacja przedsięwzięcia w istotny sposób odbiega od deklarowanych 
założeń, PZPN może w każdej chwili zmienić decyzję w sprawie udzielenia pomocy 
organizacyjnej. Organizator zostanie powiadomiony o tym fakcie pisemnie.  
 
12) Przyznanie pomocy organizacyjnej lub rzeczowej przez PZPN zobowiązuje organizatora do:  
 
a. Umieszczenia właściwego logotypu PZPN lub PZPN i „Piłka dla wszystkich” oraz 
informacji o pomocy organizacyjnej lub rzeczowej we wszystkich materiałach 
promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Logotyp jest dostępny na stronie 
internetowej PZPN w zakładce Kontakt, Logotypy do pobrania. Każde użycie logo lub 
oficjalnego hasła PZPN musi być zgłoszone mailem na adres: patronaty@pzpn.pl i 
zaakceptowane przez pracownika Departamentu Komunikacji i Mediów w PZPN.  
 
b. Komunikowania o pomocy organizacyjnej lub rzeczowej w przekazach medialnych 
dotyczących imprezy,  
 
c. PZPN ma prawo do ekspozycji swoich banerów, o czym poinformuje organizatora przynajmniej 
14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem imprezy. Organizator zostanie zobowiązany do 
umieszczenia w widocznym miejscu, podczas trwania wydarzenia lub imprezy, banerów PZPN. 
Koszty przesyłki pokrywa PZPN. Koszty zwrotu banerów pokrywa organizator. Banery należy 
zwrócić do 10 dni po zakończeniu imprezy. W przypadku niezwrócenia banerów w tym terminie 
organizator zostanie obciążony kosztami logistycznymi i kosztami produkcji nowych band.  
 
d. Przygotowania sprawozdania z przebiegu imprezy lub wydarzenia wg wzoru stanowiącego 
załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu i przesłania go Departamentu Komunikacji i Mediów 
PZPN pocztą na adres: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 02-366 



Warszawa z dopiskiem „Patronaty” lub w wersji elektronicznej na adres: patronaty@pzpn.pl w 
ciągu 14 dni od zakończenia wydarzenia lub przedsięwzięcia. Sprawozdanie powinno mieć formę 
informacji opisowej wraz ze zdjęciami, które uwzględniają ekspozycję logotypu PZPN w trakcie 
wydarzenia. 
 
13) Sprawozdanie powinno mieć formę informacji opisowej i zawierać:  
➢ Dokumentację zdjęciową, potwierdzającą uzgodnioną formę ekspozycji logotypów: 
PZPN lub PZPN i „Piłka dla wszystkich” w trakcie wydarzenia,  
➢ Opis zrealizowanych działań na rzecz PZPN,  
➢ Liczbę uczestników imprezy lub inne statystyki wskazujące na zasięg projektu,  
➢ Informację na temat działań niezrealizowanych,  
➢ Monitoring mediów pod kątem relacji z imprezy (np. kopie artykułów prasowych) 
 
§ 6  
Przedmioty na zbiórki publiczne i aukcje charytatywne  
 
1) Polski Związek Piłki Nożnej na wniosek organizacji uprawnionej do przeprowadzania zbiórki 
publicznej lub aukcji charytatywnej może przekazać przedmioty, które będą zlicytowane na rzecz 
osób potrzebujących.  
 
2) Wniosek powinien być złożony w wersji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza 
dostępnego na oficjalnej stronie internetowej PZPN (www.pzpn.pl/federacja/patronaty) lub 
przesłany do Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN pocztą na adres: Polski Związek Piłki 
Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r., 02-366 Warszawa z dopiskiem „Patronaty”, co najmniej 
45 dni przed licytacją. Do wniosku powinna zostać dołączona kserokopia dokumentu 
potwierdzającego pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej oraz kopia wpisu do KRS.  
 
3) O decyzji dotyczącej przekazania przedmiotów organizator zostanie powiadomiony w formie 
pisemnej lub elektronicznej, w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.  
 
4) Przekazanie przedmiotów na licytację przez Polski Związek Piłki Nożnej wiąże się z 
obowiązkiem złożenia przez organizatora sprawozdania z przebiegu licytacji oraz podania kwoty, 
za którą dany przedmiot został zlicytowany.  
 
5) Przedmioty przekazane na licytację nie mogą być modyfikowane pod względem wyglądu ani 
treści, które prezentują. 
 
§ 7  
 
Niezależnie od postanowień paragrafów poprzedzających w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach decyzję w przedmiocie objęcia imprez lub wydarzeń patronatem honorowym 
Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, patronatem Polskiego Związku Piłki Nożnej lub 
patronatem PZPN „Piłka dla wszystkich”, przyznania pomocy organizacyjnej lub rzeczowej 
przez Polski Związek Piłki Nożnej, przekazywania przedmiotów na zbiórki publiczne oraz 
wykorzystywania logotypu i nazwy Polskiego Związku Piłki Nożnej – podejmuje, na podstawie 
rekomendacji właściwego wojewódzkiego związku piłki nożnej, jednoosobowo Prezes PZPN. 
 
§ 8 
 
1) PZPN pozyskując oraz przetwarzając dane osobowe organizatora imprezy lub wydarzenia 
staje się ich Administratorem zgodnie z art. 13 Ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych (RODO).  
 
2) Dane osobowe organizatora przetwarzane będą przez PZPN w celu związanym z 
rozpatrzemiem wniosku o przyznanie patronatu honorowego Prezesa PZPN/patronatu 
PZPN/patronatu PZPN „Piłka dla wszystkich”/o pomoc organizacyjną i/lub rzeczową, nad 
organizowaną przez organizatora imprezą lub wydarzeniem a także w celu jakim jest 



archiwizacja otrzymywanych wniosków oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami. 
Podstawą przetwarzania danych osobowych organizatora jest prawnie uzasadniony 
interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 
 
 
3) Organizatorowi przysługuje prawo żądania dostępu, aktualizacji, ograniczenia 
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych osobowych na 
zasadach określonych w art. 15-22 RODO.  
 
4) PZPN może udostępniać dane organizatora podmiotom, które są upoważnione do tego 
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym PZPN powierza dane w celu 
prawidłowego wykonywania swoich zadań statutowych w niezbędnym zakresie, jak 
obsługa informatyczna, prawna i tym podobne.  
 
5) W sprawach spornych dotyczących przetwarzania danych osobowych przysługuje 
organizatorowi prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).  
 
6) Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu weryfikacji wniosku o 
patronat, uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień oraz udzielenia informacji o 
przyznaniu (lub nie) patronatu. Dane będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia wniosku 
oraz upływu okresów uzasadnionych prawnym interesem PZPN. 
 
7) W celu skorzystania ze swoich praw Wykonawca może skontaktować się z PZPN bądź 
wyznaczonego przez PZPN Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
(daneosobowe@pzpn.pl). 
 
 

mailto:daneosobowe@pzpn.pl


Załącznik Nr 1  

 

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

......................................................................  
(Imię, nazwisko lub nazwa wnioskodawcy)  
Adres: ...........................................................  
......................................................................  
Tel.: .......................................................  
E-mail: ………………………………….….  

 
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ  

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7  
02-366 Warszawa  

 
W N I O S E K 

O PRZYZNANIE PATRONATU HONOROWEGO PREZESA PZPN/PATRONATU 
PZPN/PATRONATU PZPN „PIŁKA DLA WSZYSTKICH”/O POMOC ORGANIZACYJNĄ I/LUB 

RZECZOWĄ 
 
1. Cel wydarzenia lub przedsięwzięcia oraz jego opis: 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
2. Termin i miejsce wydarzenia lub przedsięwzięcia:  
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 
3. Szczegółowy program imprezy (w formie załącznika).  
 
4. Informacja o organizatorze oraz o osobach nim zarządzających (wraz z odpisem z właściwego 
rejestru w formie załącznika).  
 
5. Lista patronów, sponsorów członków komitetów honorowych lub organizacyjnych oraz lista 
innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub logotypy będą publikowane w 
związku z przedsięwzięciem.  
 
6. W stosunku do przedsięwzięć o charakterze naukowym lub opiniotwórczym należy przed-
stawić:  
➢ planowaną tematykę wystąpień,  
➢ listę prelegentów (panelistów, itp.),  
➢ instytucje wspierające przedsięwzięcie merytorycznie.  
 
7. Oświadczenie: „W związku z przedsięwzięciem nie będą prowadzone żadne działania o 
charakterze promocji konkretnych produktów, usług czy firm, w szczególności w takiej formie, 
która mogłaby sugerować poparcie dla nich przez Prezesa PZPN lub PZPN.”.  
 
8. Oświadczenie: „Oświadczam, że inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego”.  
 
9. Przewidywana liczba uczestników oraz zaproszonych gości:  
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
  



10. Inni partnerzy i/lub współorganizatorzy przedsięwzięcia:  
………...........................................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………..  
 
11. Wnioskowany zakres współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej:  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
12. Oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się i w pełni akceptuje „Regulamin 
przyznawania patronatu” oraz umieszczoną w nim informację o przetwarzaniu danych 
osobowych”. 
 
 
 
 
 
………………………….....  
/Data i miejsce/  

 
 
………………………………  
/Podpis wnioskodawcy/  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 2  

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

......................................................................  
(Imię, nazwisko lub nazwa organizatora)  
Adres: ...........................................................  
......................................................................  
Tel./Fax: .......................................................  
E-mail: ……………………………………..  

 
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ  

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7  
02-366 WARSZAWA  

 
S P R A W O Z D A N I E 

 
Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA OBJĘTEGO PATRONATEM HONOROWYM PREZESA 
PZPN/PATRONATEM PZPN/PATRONATEM PZPN „PIŁKA DLA WSZYSTKICH”/POMOCY 
ORGANIZACYJNEJ I/LUB RZECZOWEJ  
 
1. Opis wydarzenia lub przedsięwzięcia (notatka informacyjna dotycząca przebiegu wydarzenia, 
terminu i miejsca, liczby uczestników oraz zaproszonych gości):  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
................................................................................................  
 
2. Formy i metody promocji piłki nożnej zastosowane podczas realizacji przedsięwzięcia:  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
.............................……………………………………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………………………………………… 
 
3. Współpraca z Polskim Związkiem Piłki Nożnej przy realizacji zadania:  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
................................…………………………………………………………………………………………  
 
4. Wnioskowany zakres współpracy z PZPN w przyszłości:  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  
 
5. Lista współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków komitetów honorowych 
lub organizacyjnych oraz lista innych osób prawnych i fizycznych, których nazwy (nazwiska) lub 
logotypy były publikowane w związku z imprezą. 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................  
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
 
 
……………………………………..  
/Data i miejsce/  

…………………………………..  
/Podpis organizatora/  



 

Załącznik Nr 3  

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UDZIELENIA PRAW AUTORSKICH DO MATERIAŁÓW 

 
1. Organizator, tj. __________________ [dane Organizatora], niniejszym oświadcza, 

zapewnia i gwarantuje – w odniesieniu do wszelkich przekazywanych przez niego na rzecz 
Polskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (02-366), przy ul. Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. 7, nr KRS: 0000091546 (zwanego dalej „PZPN”) materiałów 
zdjęciowych oraz zarejestrowanych materiałów filmowych z ____________ [nazwa, data, 
miejsce imprezy/wydarzenia] (zwanych dalej „Materiałami”), że: 

 
1) Materiały, zarówno w całości, jak i poszczególne ich elementy, będące utworami w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych; tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.; zwanej dalej „Prawem 
Autorskim”), stanowić będą oryginalne opracowania przygotowane przez Organizatora; 

2) przysługiwać mu będą wszelkie oraz niczym nieograniczone, wyłączne prawa autorskie 
(tak majątkowe, jak i osobiste) oraz inne prawa własności intelektualnej do Materiałów 
oraz ich poszczególnych elementów twórczych (w tym w szczególności także elementów 
stanowiących utwory, przedmioty praw pokrewnych lub przedmioty jakichkolwiek innych 
praw własności intelektualnej osób trzecich, wykorzystanych przez Organizatora w 
ramach poszczególnych Materiałów); 

3) Materiały oraz ich poszczególne elementy twórcze (w tym w szczególności także 
elementy stanowiące utwory, przedmioty praw pokrewnych lub przedmioty jakichkolwiek 
innych praw własności intelektualnej osób trzecich, wykorzystanych przez Organizatora 
do opracowania poszczególnych Materiałów) będą wolne od jakichkolwiek wad 
fizycznych lub prawnych, w szczególności nie będą obciążone jakimikolwiek prawami 
osób trzecich, a korzystanie z poszczególnych Materiałów przez PZPN oraz przez 
jakiekolwiek inne podmioty działające z upoważnienia PZPN lub współpracujące z 
PZPN, nie będzie naruszało jakichkolwiek praw osób trzecich (zwłaszcza praw 
autorskich i innych praw własności intelektualnej); 

4) jest w pełni uprawniony do przeniesienia na PZPN autorskich praw majątkowych i innych 
praw własności intelektualnej do Materiałów (tak co do całości, jak i poszczególnych ich 
elementów twórczych, w tym w szczególności także elementów stanowiących utwory, 
przedmioty praw pokrewnych lub przedmioty jakichkolwiek innych praw własności 
intelektualnej osób trzecich, wykorzystanych przez Organizatora do opracowania 
Materiałów), na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu, i w tym zakresie nie 
jest wymagane uzyskiwanie jakichkolwiek upoważnień, zgód lub zezwoleń od 
jakichkolwiek osób trzecich. 

 
2. Z chwilą przekazania PZPN poszczególnych Materiałów przez Organizatora, Organizator 

udziela na rzecz PZPN, nieodpłatnie, bezwarunkowej, nieodwołalnej i niewyłącznej zgody 
(licencji) na korzystanie z Materiałów oraz z wszystkich autorskich praw majątkowych i 
wszelkich innych przysługujących mu prawa własności intelektualnej do poszczególnych 
Materiałów (tak co do całości, jak i poszczególnych ich elementów twórczych, w tym w 
szczególności także elementów stanowiących utwory, przedmioty praw pokrewnych lub 
przedmioty jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej osób trzecich, 
wykorzystanych przez Organizatora do opracowania Materiałów), umożliwiające PZPN 
korzystanie z Materiałów zgodnie z ich przeznaczeniem, w ramach działalności statutowej 
PZPN, a także wykorzystywanie Materiałów przez jakiekolwiek inne podmioty działające z 
upoważnienia PZPN lub współpracujące z PZPN. 

 
3. PZPN uzyskuje od Organizatora zgodę (licencję) na nieograniczone korzystanie z 

autorskich praw majątkowych i wszelkich innych przysługujących mu prawa własności 



intelektualnej do Materiałów (w tym poszczególnych ich elementów twórczych, w tym w 
szczególności także elementów stanowiących utwory, przedmioty praw pokrewnych lub 
przedmioty jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej osób trzecich, 
wykorzystanych przez Organizatora do opracowania Materiałów), bez jakichkolwiek 
ograniczeń przedmiotowych, czasowych i terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji 
istniejących w chwili przeniesienia na PZPN tych praw, o której mowa w ust. 2 powyżej, w 
tym na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 Prawa Autorskiego, a także na 
następujących polach eksploatacji: 

 
1) utrwalania przy wykorzystaniu wszelkich znanych technik na wszelkich znanych 

nośnikach; 
2) zwielokrotniania (wytwarzania) wszelkimi znanymi technikami, w tym w szczególności 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
3) wprowadzania do obrotu, najmu, dzierżawy i użyczania Materiałów lub ich 

egzemplarzy; 
4) wprowadzania do pamięci komputera, do baz danych i sieci komputerowych, bądź 

telekomunikacyjnych, w szczególności sieci Internet, w celu udostępniania, w tym  
w szczególności w celu udostępniania w serwisach sieciowych; 

5) instalowania na dowolnej liczbie dowolnych urządzeń/platform informatycznych; 
6) publicznego wykonania, odtworzenia, wystawienia, wyświetlenia oraz nadawania  

i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

7) eksploatacji w Internecie; 
8) eksploatacji przy wykorzystaniu multimedialnych platform cyfrowych; 
9) wykorzystywania zgodnie z przeznaczenie oraz w zwyczajowo przyjęty sposób; 
10) wykorzystywania w całości lub poszczególnych ich części do tworzenia innych 

utworów, w tym w szczególności utworów graficznych lub audiowizualnych; 
11) wykorzystywania we wszelkie rodzaju działaniach reklamowych, promocyjnych, 

marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego 
niezależnie od postaci i formy, w tym w reklamie typu ATL (above-the-line) z 
wykorzystaniem medialnych środków oddziaływania (POS-y, stoiska wystawowe, 
wystawy sklepowe, stojaki, banery, ulotki itp.); 

12) udzielania dalszych licencji na wykorzystywanie Materiałów; 
13) dokonywania zmian i modyfikacji Materiałów, w tym w szczególności tworzenia 

utworów zależnych; 
14) ściągania danych zapisanych w pamięci serwera (downloading); 
15) korzystania z fragmentów; 
16) tłumaczenia, opracowywania, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek 

innych zmian w Materiałach. 
 
4. Jeżeli Materiały wymagać będą w ocenie PZPN przeróbek lub innych opracowań, 

Organizator upoważnia PZPN i niniejszym wyraża zgodę na dokonywanie przez PZPN 
przeróbek i innych opracowań Materiałów, według uznania PZPN, bez żadnych ograniczeń. 

 
5. W razie, gdy przeróbki i inne opracowania Materiałów, o których mowa w ust. 4 powyżej, 

stanowić będą przedmiot zależnych praw autorskich w rozumieniu art. 2 Prawa 
Autorskiego, Organizator wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z takiego 
przedmiotu przez PZPN. Zgoda (licencja) udzielona przez Organizatora obejmuje również 
udzielenia PZPN prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

 
6. Organizator zobowiązuje się również nieodwołalnie do niewykonywania autorskich praw 

osobistych dotyczących Materiałów (w tym poszczególnych ich elementów twórczych, w 
tym w szczególności także elementów stanowiących utwory, przedmioty praw pokrewnych 
lub przedmioty jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej osób trzecich, 
wykorzystanych przez Organizatora do opracowania Materiałów) oraz upoważnia PZPN do 



ich wykonywania, jak również zobowiązuje się, że tych praw nie będą wykonywały 
poszczególne osoby, które wniosły jakikolwiek wkład twórczy do Materiałów. 

 
7. Wraz z udzieleniem zgody (licencji), na zasadach określonych w niniejszym oświadczeniu, 

PZPN uzyskuje również własność wszelkich przekazanych mu przez Organizatora 
nośników, na których utrwalono Materiały. 

 
8. Strony niniejszym zgodnie postanawiają, że udzielona zgoda (licencja), ma charakter 

nieodpłatny, a Organizatorowi nie przysługuje od PZPN jakiekolwiek wynagrodzenie z tego 
tytułu (także za korzystanie z Materiałów na poszczególnych polach eksploatacji). 

 
9. W razie podniesienia przez jakiekolwiek osoby trzecie przeciwko PZPN lub jakimkolwiek 

podmiotom działającym z upoważnienia PZPN lub współpracującym z PZPN jakichkolwiek 
roszczeń dotyczących autorskich praw majątkowych i wszelkich innych praw własności 
intelektualnej do poszczególnych Materiałów (w tym poszczególnych ich elementów 
twórczych, w tym w szczególności także elementów stanowiących utwory, przedmioty praw 
pokrewnych lub przedmioty jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej osób 
trzecich, wykorzystanych przez Organizatora do opracowania Materiałów), Organizator 
będzie zobowiązany:  

 
1) udzielić PZPN lub jakimkolwiek podmiotom, o których mowa powyżej, wszelkich 

informacji, dokumentów i pomocy w celu umożliwienia obrony przed takimi roszczeniami, 
jak również niezwłocznie wstąpić do toczącego się postępowania po stronie PZPN lub 
tych podmiotów oraz podjąć aktywną obronę przed roszczeniami osób trzecich; 
 

2) zwolnić PZPN lub jakiekolwiek podmioty, o których mowa powyżej, z wszelkich roszczeń 
tego rodzaju oraz zwrócić PZPN lub tym podmiotom wszelkie poniesione w związku z 
takimi roszczeniami koszty, w tym w szczególności zwrócić wszelkie uznane lub 
prawomocnie zasądzone od PZPN lub tych podmiotów należności wraz z kosztami 
postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego. 

 

 

 

 
Załącznik Nr 4 
 

ZGODA NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 
 
 
Ja, niżej podpisany/a _____________ 
 
zam. w _____________, ul. _____________ 
 
PESEL: _____________ 
 
niniejszym oświadczam, co następuje: 
 
1) wyrażam, bezwarunkowo i nieodwołalnie, nieodpłatną zgodę na używanie i 

rozpowszechnianie – przez Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (02-366), 
przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, nr KRS: 0000091546 (zwanym dalej „PZPN”) oraz 
przez wszelkie podmioty współpracujące z PZPN (w szczególności Fundację Piłkarstwa 
Polskiego oraz sponsorów, partnerów, kontrahentów i licencjobiorców PZPN, a także 
media, w tym również przez nadawców telewizyjnych) – mojego wizerunku i głosu, a także 



imienia i nazwiska, utrwalonych (w jakikolwiek sposób) we wszelkiej działalności PZPN (w 
szczególności w działalności dotyczącej prowadzonego przez PZPN portalu internetowego 
„Łączy nas piłka”, tj. społecznościowo-informacyjnego serwisu/portalu internetowego 
umieszczonego pod adresem internetowym (URL): www.laczynaspilka.pl, zwanego dalej 
„Portalem”), w tym w działalności gospodarczej, identyfikacyjnej, komunikacyjnej, 
promocyjnej i reklamowej, we wszystkich mediach (w tym w szczególności w sieci Internet 
– zwłaszcza za pośrednictwem Portalu – i w telewizji), na wszelkiego rodzaju materiałach i 
nośnikach (w tym w szczególności w ramach utworów graficznych, filmowych, 
audiowizualnych lub w postaci elektronicznej), a ponadto również w połączeniu z dowolnymi 
produktami lub usługami, oraz jako element innych dzieł i utworów (w tym w szczególności 
graficznych, filmowych lub audiowizualnych), na wszystkich polach eksploatacji istniejących 
w chwili wyrażenia niniejszej zgody, w szczególności zaś na polach eksploatacji 
określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1191, z późn. zm.); 
 

2) zgoda, o której mowa w pkt 1 powyżej, dotyczy wszelkich zdjęć, filmów, innych nagrań lub 
utrwaleń obrazu lub dźwięku oraz wszelkich innych materiałów (w szczególności filmowych 
lub audiowizualnych) zrealizowanych przez PZPN z moim udziałem; 

 

3) zgoda, o której mowa w pkt 1 powyżej, obejmuje wszelkie istniejące i mogące powstać w 
przyszłości formy, metody, nośniki, sposoby i techniki utrwalania i rozpowszechniania (w 
tym również publicznego wykonania, odtworzenia, wystawienia, wyświetlenia oraz 
nadawania i reemitowania), w tym w szczególności: wszelkie programy (utwory) filmowe 
lub audiowizualne (w szczególności programy/spoty telewizyjne i wszelkiego rodzaju filmy, 
w tym informacyjne lub reklamowe), wszelkie materiały drukowane lub graficzne, 
rozpowszechnianie we wszelkich mediach (w tym w szczególności w sieci Internet – 
zwłaszcza za pośrednictwem Portalu, w telewizji, w prasie), a mój wizerunek i głos, a także 
imię i nazwisko, mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania 
obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji utworu końcowego, 
z zastrzeżeniem, że nie mogą one być wykorzystywane w formach obraźliwych lub 
niezgodnych z powszechnie przyjętymi dobrymi obyczajami; 

 

4) zgoda, o której mowa w pkt 1 powyżej, nie jest ograniczona przedmiotowo, czasowo, ani 
terytorialnie; 

 

5) wyrażenie zgody, o której mowa w pkt 1 powyżej, nie jest związane i nie wchodzi w zakres 
moich obowiązków wynikających ze stosunku pracy; 

 

6) jednocześnie, bezwarunkowo i nieodwołalnie, zrzekam się wszelkich roszczeń (istniejących 
i przyszłych), w tym – dla uniknięcia wątpliwości – również roszczeń o jakiekolwiek 
wynagrodzenie lub inną formę zapłaty za wyrażenie niniejszej zgody (która ma charakter 
nieodpłatny), względem PZPN oraz wszelkich podmiotów współpracujących z PZPN z 
tytułu używania i rozpowszechniania mojego wizerunku i głosu, a także imienia i nazwiska, 
zgodnie z niniejszym oświadczeniem. 

 
 
Miejsce i data: 
 
_____________, dnia _____________ 
 
 
Podpis: 
 
_____________ 

http://www.laczynaspilka.pl/
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Uchwała nr V/64 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Mediów podczas meczów organizowanych  

przez Polski Związek Piłki Nożnej 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Zarząd PZPN przyjmuje Regulamin Pracy Mediów podczas meczów organizowanych przez 

Polski Związek Piłki Nożnej, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

II. Traci moc Uchwała nr II/67 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia 

Regulaminu Pracy Mediów podczas meczów organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej.  

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

  



REGULAMIN PRACY MEDIÓW PODCZAS MECZÓW ORGANIZOWANYCH  

PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 

 

I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Regulamin ustala zasady i sposób przyznawania akredytacji dla przedstawicieli mediów na 

mecze piłkarskie, których organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej oraz określa strefy i 

zasady poruszania się przedstawicieli mediów na Stadionie.  

 

§ 2. 

Ilekroć w treści Regulaminu jest mowa o: 

1) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Pracy Mediów podczas 

meczów organizowanych przez PZPN; 

2) „PZPN” lub „Organizatorze” – należy przez to rozumieć PZPN; 

3)  „Przedstawicielu Mediów” – należy przez to rozumieć osobę reprezentującą media, 

w szczególności prasę, radio, telewizję lub serwis internetowy; 

4) „Akredytacji” – należy przez to rozumieć przyznaną Przedstawicielowi Mediów przez 

PZPN akredytację na Mecz; 

5) „Wniosku akredytacyjnym” – należy przez to rozumieć wniosek akredytacyjny składany 

przez Przedstawiciela Mediów;  

6)  „Wydarzenie” lub „Mecz” – należy przez to rozumieć mecz piłkarski organizowany przez 

PZPN; 

7) „Stadion” – należy przez to rozumieć teren obiektu, gdzie organizowany jest Mecz. 

 

II.  

AKREDYTACJE 

 

§ 3. 

1. Akredytacje dla Przedstawicieli Mediów na Mecz przyznawane są na podstawie 

Wniosków akredytacyjnych składanych wyłącznie poprzez stronę internetową 

http://media.pzpn.pl. Termin składania Wniosków akredytacyjnych każdorazowo podaje 

Organizator na ww. stronie oraz w serwisie http://pzpn.pl. 

2. Wnioski akredytacyjne składane w innej formie i poza wyznaczonym terminem, o którym 

mowa w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane. 

 

§ 4. 

1. Złożenie Wniosku akredytacyjnego możliwe jest wyłącznie po uprzedniej rejestracji 

w systemie http://media.pzpn.pl 

2. Podczas rejestracji należy podać wszystkie dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji 

Przedstawiciela Mediów, tj.:  

1) informacje o koncie: nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło; 

http://media.pzpn.pl/
http://pzpn.pl/
http://media.pzpn.pl/


2) dane użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, numer telefonu 

komórkowego, typ wnioskowanej akredytacji: PRESS, RADIO, TV, PHOTO, WIDEO 

BLOGER; 

3) wybrać właściwą redakcję zarejestrowaną w systemie, a w przypadku jej braku założyć 

konto redakcji, którą się reprezentuje 

4) Podczas rejestracji konta redakcji należy podać podstawowe dane identyfikujące 

redakcję, o której rejestrację się wnioskuje 

5) konto redakcji zostaje aktywowane w momencie zaakceptowania i pozytywnej 

weryfikacji wniosku przez PZPN 

6) każda redakcja po pozytywnej weryfikacji przez Biuro Prasowe PZPN ma prawo 

wyznaczyć osobę na stanowisko sekretarza danej redakcji, który zapewnia bieżącą 

obsługę profilu redakcji  

3. Rejestrując się w systemie użytkownik wyraża zgodę na to, że jego dane będą widoczne 

dla osoby, która posiada status sekretarza redakcji, do której przypisania dany użytkownik 

wnioskuje 

4. Logowanie do systemu http://media.pzpn.pl możliwe jest za pomocą nazwy użytkownika 

i hasła podanego podczas procesu rejestracji. 

5. Zalogowani użytkownicy mają możliwość złożenia w systemie http://media.pzpn.pl 

wniosku akredytacyjnego na Wydarzenie. 

§ 5. 

1. Złożenie Wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem Akredytacji. 

O przyznaniu Akredytacji decydują pracownicy Departamentu Komunikacji i Mediów 

PZPN. 

2. Przy przyznawaniu Akredytacji nie obowiązuje kolejność wpływu Wniosków 

akredytacyjnych. 

3. W przypadku, gdy liczba Wniosków akredytacyjnych przekroczyła liczbę przewidzianych 

Akredytacji, przy przyznawaniu Akredytacji będą brane pod uwagę wielkość i zasięg 

mediów reprezentowanych przez Przedstawicieli Mediów oraz regularne uczestnictwo w 

Wydarzeniach organizowanych przez PZPN. 

4. Organizator poinformuje Przedstawicieli Mediów o przyznanych Akredytacjach poprzez 

wysłanie wiadomości na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. 

5. Odbiór Akredytacji jest możliwy w wyznaczonym przez Organizatora punkcie odbioru 

Akredytacji po okazaniu legitymacji dziennikarskiej lub dokumentu potwierdzającego 

tożsamość Przedstawiciela Mediów. Odbiór Akredytacji może nastąpić nie później niż 15 

minut po rozpoczęciu Wydarzenia. 

§ 6. 

1. Akredytacje są bezpłatne. 

2. Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18 roku życia lub osobom, wobec 

których orzeczono prawomocny zakaz wstępu na imprezy masowe. 

3. Akredytacja wydana przez Organizatora jest imienna i nie może być przekazana innej 

osobie do wykorzystania. 

http://media.pzpn.pl/
http://media.pzpn.pl/


4. Przedstawiciel Mediów zobowiązany jest do umieszczenia Akredytacji w miejscu 

widocznym dla osób trzecich w czasie Wydarzenia oraz w czasie czynności zawodowych 

podejmowanych w związku z Wydarzeniem. 

5. Akredytowany Przedstawiciel Mediów zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu 

Wydarzenia oraz wszelkich przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

6. W kwestiach spornych bądź budzących wątpliwości, ostateczną i wiążącą decyzje oraz 

interpretację Regulaminu podejmuje Organizator kierując się każdorazowo dobrem 

najwyższym ogólnie pojętym dla całości Wydarzenia. Podjęte w ten sposób decyzję 

są ostateczne. 

III.  

OKREŚLENIE STREF I ZASAD PORUSZANIA SIĘ NA STADIONIE 

 

§ 7. 

Strefy dostępne dla mediów określone są na poniższym planie. 

 

 
 

§ 8. 

1. Dostęp producentów sygnału telewizyjnego do strefy trybun ogranicza się tylko do 

stanowisk przeznaczonych do prawidłowej produkcji sygnału TV. Pracownicy techniczni 

producenta sygnału noszą znaczniki (kamizelki) i nie opuszczają trybun podczas 

nagrywania na żywo.  

2. Nie zezwala się na filmowanie z trybun z miejsc innych niż do tego przeznaczonych. 



3. Filmowanie z miejsc do tego nie wyznaczonych wymaga każdorazowo udzielenia przez  

Organizatora zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 9. 

1. Strefa brzegu boiska znajduje się wokół płyty boiska z wyłączeniem wejścia na murawę 

oraz pola gry. 

2. Podczas Meczu w strefie brzegu boiska mogą przebywać przedstawiciele producenta 

sygnału telewizyjnego, przedstawiciele telewizji posiadających wyłączne prawa do 

transmisji Meczu oraz telewizji nie posiadających ww. praw za wyjątkiem tych, którzy 

wcześniej uzyskali zgodę od właściciela praw telewizyjnych, fotoreporterzy, którzy 

otrzymali od Organizatora Akredytację upoważniającą do przebywania w tej strefie oraz 

przedstawiciele Organizatora i uczestników Meczu.  

3. Wszystkie osoby wymienione w ust. 2 powyżej, powinny nosić odpowiednie znaczniki 

(kamizelki). Bez znaczników (kamizelek) mogą przebywać wyłącznie reporterzy 

telewizyjni pracujący na wizji, którzy nie są zwolnieni z noszenia w widocznym miejscu 

Akredytacji. 

4. Pole gry może być filmowane wyłącznie przez producenta sygnału telewizyjnego oraz 

telewizje posiadające wyłączne prawa do transmisji Meczu, a także przez przedstawicieli 

drużyn rozgrywających Mecz na własne potrzeby szkoleniowe. Pozostałe media mają 

zakaz filmowania pola gry o ile nie uzyskali wcześniej zgody właściciela praw 

telewizyjnych. 

 

§ 10. 

Ustala się następujące strefy pracy dla fotoreporterów i ekip TV przed oraz w trakcie Meczu.  

 

 



1. Ustawienie ekip TV i fotoreporterów przed Meczem. 

2. Miejsce pracy fotoreporterów i TV w trakcie Meczu. 

§ 11. 

1. Strefa pracy dla Przedstawicieli Mediów posiadających Akredytację typu PRESS, RADIO 

,TV-NRH (nie posiadające praw telewizyjnych) oraz WIDEO BLOGER znajduje się na 

trybunie prasowej Stadionu.  

2. Trybuna prasowa Stadionu znajduje się w centralnym miejscu głównej trybuny, w której 

mieszczą się szatnie zawodników oraz pomieszczenia do pracy mediów. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, dostęp na trybunę prasową Stadionu mają wyłącznie 

Przedstawiciele Mediów, o których mowa w ust. 1 powyżej.  

4. Na trybunie prasowej Stadionu mogą przebywać technicy producenta sygnału 

telewizyjnego oraz przedstawiciele oficjalnych mediów reprezentujących uczestników 

Meczu, posiadający Akredytację. 

IV.  

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZNACZNIKÓW (KAMIZELEK) 

 

§ 12. 

1. Mając na celu czytelne rozróżnienie Przedstawicieli Mediów, przebywających 

w poszczególnych strefach, o których mowa Regulaminie, Przedstawiciele Mediów 

zobowiązani są do przestrzegania wprowadzonego przez Organizatora standardowego 

systemu znaczników (kamizelek). 

2. Znaczniki (kamizelki) musi posiadać obsługa techniczna producenta sygnału 

telewizyjnego, przedstawicieli telewizji posiadających wyłączne prawa do transmisji 

Meczu oraz fotoreporterzy, którzy pracują w obrębie płyty boiska. 

3. Założenie znacznika (kamizelki) nie zwalnia z konieczności noszenia Akredytacji. 

4. Zwolnieni z noszenia znaczników (kamizelek) są Przedstawiciele Mediów pracujący na 

wizji.  

5. Osoby, o których mowa w ust. 4 powyżej nie są zwolnione z obowiązku noszenia 

Akredytacji. 

6. Odpowiednie znaczniki (kamizelki) wydawane są przez Organizatora w dniu meczu.  

7. Przedstawiciele Mediów są zobowiązani do zdania znaczników (kamizelek) po 

zakończeniu Meczu w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 

8. Obowiązujące na Meczu oznaczenia i kolory kamizelek (znaczników) określa Organizator 

przed każdym Wydarzeniem. Grupy osób wymienione poniżej otrzymają kamizelki 

(znaczniki) w różnych kolorach: Standardowe oznaczenia i kolory znaczników (kamizelek) 

obowiązujące na Meczu:  

 

1) ________: producenci sygnału telewizyjnego oraz pracownicy telewizji posiadających 

wyłączne prawa do transmisji Meczu. Upoważniają do pracy w strefach na murawie, 

strefie brzegu boiska, trybunach i w strefie szatni. Noszą je wszyscy operatorzy kamer, 

a także technicy operujący w strefach, o których mowa w Regulaminie. Upoważniają 

do filmowania pola gry i przebiegu Meczu; 



2) ____________: fotoreporterzy, którzy pracują w obrębie płyty boiska. Nie umożliwiają 

wstępu do strefy szatni. 

 

V.  

KONFERENCJA PRASOWA PO MECZU  

I  STREFA MIESZANA 

 

§ 13. 

1. Konferencja prasowa po Meczu jest otwarta dla wszystkich Akredytowanych 

Przedstawicieli Mediów. 

2. Konferencja prasowa odbywa się w sali konferencyjnej i zaczyna ok. 15 minut po 

zakończonym Meczu. 

3. O ile Organizator nie postanowi inaczej, konferencja prasowa rozpoczyna się od występu 

przedstawiciela gości, a następnie kończy występem przedstawicielem gospodarzy. 

 

§ 14. 

1. Dostęp do strefy mieszanej, tzw. mixed zone jest ograniczony. 

2. Dostęp do strefy mieszanej mają jedynie Akredytowani Przedstawiciele Mediów, którzy 

uzyskali upoważnienie (naklejka) wstępu do strefy mieszanej. 

3. Upoważnienie wstępu do strefy mieszanej, o którym mowa w ust. 2 powyżej 

będzie wydawany razem z Akredytacją. 

4. Upoważnienie wstępu do strefy mieszanej w pierwszej kolejności otrzymają 

Przedstawiciele Mediów ogólnopolskich oraz mediów klubowych; następnie największych 

serwisów internetowych oraz mediów lokalnych.  

5. Wszyscy zawodnicy obu drużyn, którzy w dowolnym zakresie czasowym przebywali na 

boisku w czasie meczu, mają obowiązek przejść przez strefę mieszaną, ale nie mają 

obowiązku udzielania wywiadów. 

 

VI. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

§ 15. 

 

1. W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu  

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), 

Administrator informuje, że wraz z wypełnieniem wniosku akredytacyjnego, 

dziennikarz będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679, o ile dane takie będą ujawniane w toku procesu akredytacyjnego  

i w związku z jego przebiegiem. w szczególności na meczach piłkarskich, Walnym 

Zgromadzeniu PZPN i konferencjach prasowych. 



2. PZPN pozyskuje dane osobowe od przedstawicieli Mediów bezpośrednio za pomocą 

formularza zgłoszeniowego Akredytacje PZPN dostępnego na stronie internetowej 

https://media.pzpn.pl/Account/Register. 

3. W procesie rejestracji pozyskiwane są następujące dane osobowe: nazwa użytkownika, 

e-mail, imię i nazwisko, kraj, pesel lub nr paszportu, data urodzenia, numer telefonu, 

funkcja, nazwa redakcji. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi PZPN rozpatrzenie 

wniosku akredytacyjnego. 

5. Administratorem podanych w formularzu danych osobowych czyli podmiotem 

decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą one przetwarzane jest Polski 

Związek Piłki Nożnej (PZPN) z siedzibą przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7,  

02-366 Warszawa. 

6. Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą mogą Państwo skontaktować się mając 

pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych przez PZPN. 

Można to uczynić na dwa sposoby: 

1) poprzez kontakt mailowy: daneosobowe@pzpn.pl; 

2) korespondencyjnie na adres: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy 

Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa.  

7. Dane osobowe podane w  formularzu będą przetwarzane w celu realizacji kontaktu, 

ustalenia tożsamości, przyznania uprawnień, oraz innych zgodnych z realizacją 

niniejszego Regulaminu.  

8. Na czas realizacji celu, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych podanych 

w formularzu akredytacyjnym w trakcie rejestracji jest wyrażona zgoda na 

przetwarzanie danych (art. 6  ust. 1  pkt a) RODO), a  także prawnie uzasadniony interes  

realizowany przez administratora, polegający na konieczności zapewnienia 

prawidłowej  komunikacji z osobami zaangażowanymi w relacjonowanie wydarzenia  

w mediach oraz konieczność zagwarantowania bezpiecznego przebiegu wydarzenia 

(art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).  

9. PZPN zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679, a w szczególności umożliwia uczestnikom 

dostęp do własnych danych osobowych i prawo do ich poprawiania  lub sprostowania, 

informuje uczestników o  prawie skargi na niezgodne z  prawem przetwarzanie danych 

do  organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) lub sprzeciwu 

odnośnie przetwarzania  danych osobowych na podstawie art. 6  ust. 1  pkt e) i f) RODO 

z  uwagi na szczególną sytuację  akredytowanego, a także prawie  żądania ograniczenia 

przetwarzania, usunięcia  danych, przeniesienia danych ujętych w  ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie  nadającym się do odczytu, prawie cofnięcia zgody 

w  dowolnym momencie bez wpływu  na zgodność z prawem  przetwarzania, którego 

dokonano na  podstawie zgody przed jej  cofnięciem, z tym zastrzeżeniem, że żądanie 

zaprzestania przetwarzania  danych osobowych w zakresie koniecznym do udziału  

w  wydarzeniach PZPN (a więc danych wymaganych podczas rejestracji),  oznacza 

rezygnację z udziału w  nich w  razie cofnięcia zgody na  przetwarzanie danych, lub po  

upływie okresu, na jaki  jej udzielono,   

10. PZPN będzie miał prawo do  przetwarzania danych osobowych akredytowanego  

wyłącznie w zakresie, w jakim zezwalać na to będą przepisy powszechnie 

obowiązującego  prawa, w tym w celu realizacji postanowień niniejszego regulaminu. 

11. PZPN  może przekazywać dane osobowe  podmiotom współpracującym z nim przy 

realizacji celu przetwarzania, w  tym organizacji wydarzeń.  Podmioty te będą miały  

prawo do ich wykorzystania w  pełnym zakresie zgody udzielonej  na ich wykorzystanie 

na  rzecz PZPN.  

https://media.pzpn.pl/Account/Register
mailto:daneosobowe@pzpn.pl


 

 

VII. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 16. 

1. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony. 

2. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego 

ustanowienie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZPN. 

  



65 
Uchwała nr V/65 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zakończenia rozgrywek Finałów Wojewódzkich i Finału Ogólnopolskiego XX 
edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w sezonie 2019/2020  

 
I. Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN, uwzględniając aktualną sytuację związaną z 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i 
związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium 
Polski oraz innych decyzji właściwych władz administracyjnych dot. możliwości rozgrywania 
oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium Polski, postanawia się co następuje: 
 

Art. 1 
 
Rozgrywki Finałów Wojewódzkich i Finał Ogólnopolskiego XX edycji Turnieju „Z Podwórka na 
Stadion o Puchar Tymbarku” w sezonie 2019/2020 zostają zakończone z dniem podjęcia niniejszej 
Uchwały, pomimo nierozegrania wszystkich zaplanowanych meczów. 
 

Art. 2 
 
1.Drużyny, które wygrały etapy gminne i awansowały do rozgrywek na etapie powiatów zostają 
Mistrzem Gminy Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.  
2.Drużyny, które zwyciężyły na etapie rozgrywek powiatowych, otrzymując awans do Finałów 
Wojewódzkich, zostają Mistrzem Powiatu Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. 
3.Etapy rozgrywek turniejowych, które nie zostały rozegrane do dnia 9 marca 2020 roku, pozostają 
zakończone na obecnym stanie, bez wyłonienia zwycięzcy.  
 

 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr V/66 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zmiany Uchwały nr X/169 z dnia 16 października 2019 roku w sprawie 

przekazania Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej środków finansowych na realizację 
zadań turniejowych w ramach XX edycji Turnieju Z podwórka na stadion o Puchar 

Tymbarku  
 
Na podstawie art.36 par. 1 pkt 2) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Uwzględniając aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  
SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu 
epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium Polski oraz innych decyzji właściwych 
władz administracyjnych dot. możliwości rozgrywania oficjalnych meczów piłkarskich na terytorium 
Polski, w tym Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, zmianie ulega przekazana 
Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej łączna kwota środków finansowych. Przyjmuje się 
dofinansowanie w wysokości 548.500,00 PLN na pokrycie kosztów realizacji zadań turniejowych 
w ramach XX edycji Turnieju Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku. 
 
II. Transza finansowa (II rata) wypłacona Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej w marcu 2020 roku  
w wysokości 10.000,00 PLN, przeznaczona na organizację Finałów Wojewódzkich Turnieju, 
zmienia swoje przeznaczenie na:  
 

1. w wysokości 6.000,00 PLN za działania związane z koordynacją Turnieju, 



2. w wysokości 4.000,00 PLN przeznaczone na pokrycie kosztów dystrybucji paczek dla 
drużyn uczestniczących w rozgrywkach. 

 
III. Transza finansowa (III rata) w wysokości 16.000 zł, przeznaczona na szkolenie młodzieży oraz 
za koordynację Turnieju, z powodu nierozegrania wszystkich etapów rozgrywek, zostaje 
anulowana. 
 
IV. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej zobowiązane są do wydatkowania otrzymanych środków w 
terminie do dnia 15 lipca 2020 roku. 
 
V. W terminie do dnia 30 lipca 2020 roku Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej przekażą do 
Departamentu Finansowego PZPN rozliczenie wydatkowania środków finansowych  
z uwierzytelnionymi dokumentami źródłowymi poniesionych kosztów. 
 
VI. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz Dyrektorowi 
Departamentu Finansowego PZPN. 
 
VII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr V/67 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu XXI edycji Turnieju Piłki Nożnej  
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Zarząd PZPN przyjmuje Regulamin XXI edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o 
Puchar Tymbarku”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały. 
 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 



Regulamin XXI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar 
Tymbarku” na sezon 2020 / 2021 

 

§ 1 

ORGANIZATOR 

1. Organizatorem XXI Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” (zwanego dalej 
„Turniejem”) jest Polski Związek Piłki Nożnej. 

2. Nadzór nad Turniejem prowadzi Departament Grassroots Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

3. XXI Turniej Piłki Nożnej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” rozgrywa się na 
podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem 
i obowiązującymi postanowieniami Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

4. XXI Turniej Piłki Nożnej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”  odbywa się w 
terminach wskazanych w oficjalnym harmonogramie Turnieju, który jest ustalany i 
publikowany przez Departament Grassroots Polskiego Związku Piłki Nożnej na oficjalnej 
stronie Turnieju www.zpodworkanastadion.pl (zwanym dalej „Harmonogramem”). 
Harmonogram stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Polski Związek Piłki 
Nożnej zastrzega sobie prawo do aktualizacji, uzupełnienia lub zmiany Harmonogramu w 
każdym czasie, w zależności od zaistniałych okoliczności, w tym w szczególności liczby 
zarejestrowanych drużyn, zaistnienia nadzwyczajnych lub nieprzewidywanych sytuacji, np. 
zdarzeń o charakterze siły wyższej, stanów nadzwyczajnych, stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii. Aktualizacje, uzupełnienia lub zmiany Harmonogramu 
będą publikowane na oficjalnej stronie Turnieju www.zpodworkanastadion.pl. 

 

§ 2 

CEL TURNIEJU 

1. Celem rozgrywek jest: 

a. Promowanie piłki nożnej wśród dzieci, zasad Fair Play oraz programu Respect, 
wychowanie poprzez sport, kształtowanie zdrowego stylu życia i aktywizację lokalnych 
środowisk sportowych.   

b. Wyłonienie najzdolniejszych piłkarek i piłkarzy z n/w roczników. 

c. Wyłonienie zwycięzców - drużyn chłopców i dziewczynek w kategoriach U-8, U-10 
i U-12. 

2.  Turniej rozgrywa się w następujących kategoriach wiekowych: 

• U-8: rocznik 2013 i 2014 

• U-10: rocznik 2011 i 2012 

• U-12: rocznik 2009 i 2010 

 

§ 3 

DEFINICJE 

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje: 

a. Potwierdzenie ligowe – status zawodnika informujący o rejestracji w klubie ligowym. 

http://www.zpodworkanastadion.pl/
http://www.zpodworkanastadion.pl/


b. Uprawnienie ligowe – dopuszczenie zawodnika do rozgrywek ligowych w danym 
sezonie. 

c. Klub sportowy – klub biorący udział w oficjalnych rozgrywkach Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. 

d. Rozgrywki ligowe – oficjalne rozgrywki ligowe organizowane przez Polski Związek 
Piłki Nożnej lub Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. 

e. Podmiot prowadzące działalność edukacyjno-sportową – podmiot, który zgodnie  
z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) prowadzą działalność w obszarze sportu, 
rekreacji oraz edukacji. 

f. Przepisy Gry – dokument wydany przez Polski Związek Piłki Nożnej opisujący 
aktualnie obowiązujące zasady gry w piłkę nożną w bieżącym sezonie. Dokument 
jest dostępny na stronie www.pzpn.pl. 

g. Przepisy gry w Turnieju – zasady gry zdefiniowane dla aktualnej edycji Turnieju  
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. 

h. Definicje podmiotów: 

• Szkoła - jednostka oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem  
i wychowaniem - zgodnie z podstawą programową i ustawą o oświacie. 

• Uczniowski Klub Sportowy - specjalny rodzaj stowarzyszenia stworzony na 
potrzeby rywalizacji nieletnich zawodników – zarówno dzieci jak i młodzieży. 

• Klub sportowy - podstawowa jednostka organizacyjna realizująca cele  
i zadania w zakresie danej dyscypliny sportu. 

• Inne - podmioty prowadzące działalność sportowo-edukacyjną zgodnie  
z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). 

 

§ 4 

FORMUŁA TURNIEJU 

1. W Turnieju mogą wziąć udział drużyny, które reprezentują następujące podmioty: 

a. Szkoły Podstawowe, 

b. Uczniowskie Kluby Sportowe, 

c. Kluby sportowe, 

d. Inne – podmioty prowadzące działalność sportowo-edukacyjną. 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje na czas trwania rozgrywek wszystkich etapów XXI edycji 
Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Turniej rozgrywany będzie według 
poniższego schematu: 

I. dla kategorii U-10 oraz U-12: 

a. etapy gminne, 

b. etapy powiatowe, 

c. etapy wojewódzkie, 

d. etap ogólnopolski. 

II. dla kategorii U-8: 
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a. etapy gminne, 

b. etapy powiatowe, 

c. finały wojewódzkie, gdzie zostanie wyłoniony Mistrz Województwa 

Każdy z poszczególnych etapów kończy się finałem. 

3. Departament Grassroots Polskiego Związku Piłki Nożnej decyduje o schemacie 
rozgrywek w danym województwie. 

4. Rozgrywki na etapie gminnym i powiatowym organizują i przeprowadzają Wojewódzkie 
Związki Piłki Nożnej. 

5. Finały Wojewódzkie przeprowadza Departament Grassroots PZPN z Wojewódzkimi 
Związkami Piłki Nożnej. 

6. Finały Wojewódzkie wyłonią Mistrzów Województwa w kategorii U-8. 

7. Finały Wojewódzkie wyłonią najlepsze drużyny województwa w kategoriach U-10 i U-12, 
które będą reprezentować dane województwo w Finale Ogólnopolskim. 

8. Finał Ogólnopolski przeprowadza Departament Grassroots Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. 

9. Finał Ogólnopolski wyłoni zwycięzców wśród dziewczynek i chłopców w kategoriach U-10 
i U-12. 

10. Każdy zawodnik biorący udział w Turnieju musi być uczniem szkoły podstawowej lub 
oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. W rozgrywkach wszystkich szczebli 
mogą brać udział wyłącznie zespoły składające się z zawodników: 

• urodzonych od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2014 - (dla kategorii U- 8), 

• urodzonych od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2012 - (dla kategorii U-10), 

• urodzonych od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2010 - (dla kategorii U-12). 

11. Zgłaszana drużyna musi składać się z minimum 5 i maksymalnie 10 zawodników dla 
kategorii U-8 oraz minimum 6 i maksymalnie 10 zawodników dla kategorii U-10 i U-12. 

12. Dopuszcza się tylko i wyłącznie w drużynach w kategorii U-12 – 2 osoby z roczników: 
2011 i 2012 i w kategorii U-10 – 2 osoby z rocznika 2013. 

13. Dopuszcza się do rejestracji, a tym samym do udziału w rozgrywkach, 2 dziewczynek w 
drużynie chłopców w kategorii U-8 oraz 3 dziewczynek w drużynie chłopców w kategoriach 
U-10 i U-12. 

14. Regulamin dopuszcza uzupełnianie składu drużyny pomiędzy etapami do maksymalnej 
liczby zawodników przewidzianej w danej kategorii. 

15. Zawodnicy powołani do oficjalnej reprezentacji województwa w oficjalnych rozgrywkach 
PZPN mogą reprezentować swój podmiot w Turnieju, jeśli spełniają wymogi uczestnictwa 
w Turnieju. 

 

 

 

 

 



§ 5 

HARMONOGRAM I WYMOGI 

1. Zgłoszenie drużyn do udziału w Turnieju odbywa się na podstawie wypełnionego i 
wysłanego drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na 
www.laczynaspilka.pl do dnia wskazanego w Harmonogramie. 

2. Organizator upoważnia firmę telemarketingową do kontaktu, przekazywania oraz 
pozyskiwania informacji na temat zgłoszeń do Turnieju. Pełne zgłoszenie drużyny 
następuje dopiero po rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie 
www.laczynaspilka.pl, zgodnie z §5, punkt 1. 

3.  Trenerzy i koordynatorzy wyrażają zgodę na publikację swoich danych kontaktowych tj. 
imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail na stronie 
www.zpodworkanastadion.pl, do celów organizacyjnych Turnieju. 

4. Trener po zgłoszeniu drużyny do Turnieju, musi potwierdzić jej udział w XXI edycji poprzez 
zarejestrowanie listy zawodników w internetowym formularzu rejestracyjnym 
kompatybilnym z systemem Extranet PZPN, dostępnym na www.laczynaspilka.pl. 

5. Etapy gminne i powiatowe odbędą się w dniach określonych w Harmonogramie. Miejsca 
rozgrywania finałów gminnych i powiatowych podane zostaną na stronie internetowej 
www.zpodworkanastadion.pl oraz przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej w osobie 
wyznaczonego Koordynatora Wojewódzkiego Turnieju na minimum 5 dni przed 
wyznaczonym terminem. 

6. Finały Wojewódzkie odbędą się w okresie wskazanym w Harmonogramie. Miejsca 
rozgrywania Finałów Wojewódzkich podane zostaną na stronie internetowej Turnieju 
www.zpodworkanastadion.pl do dnia określonego w Harmonogramie. 

7. Finał Ogólnopolski odbędzie się w dniach określonych w Harmonogramie w Warszawie.  

8. Harmonogram finałów gminnych, powiatowych oraz finałów wojewódzkich (stanowiący 
integralną część Harmonogramu całego Turnieju) zostanie ustalony na podstawie liczby 
zarejestrowanych drużyn i opublikowany na oficjalnej stronie Turnieju 
www.zpodworkanastadion.pl. 

9. Trener odpowiada za śledzenie informacji odnośnie terminów poszczególnych etapów 
rozgrywek. 

10. Zespół biorący udział w Turnieju na każdym szczeblu rozgrywek oraz każdy z jego 
członków winien zostać ubezpieczony przez jednostkę zgłaszającą drużynę do Turnieju 
od następstw nieszczęśliwych wypadków osób uprawiających sport, a Organizator ma 
prawo weryfikacji tego faktu i żądania przedstawienia przez Trenera dokumentu właściwej 
polisy. 

11. Warunkiem udziału zespołu w rozgrywkach jest przedstawienie listy zawodników 
wydrukowanej z systemu, potwierdzonej pieczątką instytucji oraz podpisanej przez: 

a. w przypadku szkoły podstawowej - dyrektora szkoły 

b. w przypadku UKSu - prezesa UKS 

c. w przypadku klubu sportowego - prezesa klubu 

d. w przypadku podmiotów typu Inne - przez osobę widniejącą w rejestrze KRS lub 
dokumentach założycielskich 

12. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do meczu na każdym etapie rozgrywek jest 
posiadanie: 
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a. ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem: legitymacji szkolnej lub dowodu 
osobistego lub paszportu; 

b. oryginalnej zgody rodziców/opiekunów prawnych z XXI edycji Turnieju wraz z 
wymaganymi podpisami (Załącznik nr 1). 

13. Zawodnik zgłoszony do udziału w Turnieju, może reprezentować barwy tylko jednej 
drużyny we wszystkich etapach rozgrywek i przez cały czas trwania Turnieju. 

14. Reprezentacja szkoły składa się tylko z uczniów danej szkoły i oddziału przedszkolnego 
przy danej szkole, za wyjątkiem sytuacji w §5 pkt 15. Zawodnicy z potwierdzeniem lub 
uprawnieniem ligowym w systemie Extranet mogą wziąć udział w Turnieju jako 
reprezentanci swojej szkoły. 

15. Kilka szkół z jednej gminy ma możliwość wystawienia jednej wspólnej drużyny w 
poszczególnych kategoriach wiekowych, pod warunkiem, że wszystkie te podmioty 
(szkoły) mają łącznie nie więcej niż 300 uczniów w klasach, których Turniej dotyczy (klasy 
1-6). Dodatkowym warunkiem dopuszczenia tak stworzonej drużyny jest przekazanie do 
biura zawodów, na każdym etapie Turnieju, oświadczeń od dyrektorów wszystkich 
placówek wystawiających wspólną drużynę o liczbie uczniów danej szkoły.  

16. Reprezentacje Uczniowskich Klubów Sportowych: 

a. W kategoriach U-8 Chłopcy, U-8 Dziewczynki, U-10 Dziewczynki i U-12 Dziewczynki, 
reprezentacje mogą składać się z zawodników danego UKSu, również tych, 
uprawnionych ligowo w systemie Extranet. 

b. W kategoriach U-10 Chłopcy i U-12 Chłopcy, reprezentacje mogą składać się 
wyłącznie z zawodników, którzy nie są uprawnieni ligowo w systemie Extranet na sezon 
2020/2021, ale są członkami danego UKSu. Uprawnienie ligowe zawodnika spowoduje 
jego automatyczne usunięcie z listy zawodników Turnieju. 

17. Reprezentacje Klubów Sportowych: 

a. W kategoriach U-8 Chłopcy, U-8 Dziewczynki, U-10 Dziewczynki i U-12 Dziewczynki, 
reprezentacje mogą składać się z zawodników danego klubu sportowego, również tych, 
uprawnionych ligowo w systemie Extranet. 

b. W kategoriach U-10 Chłopcy i U-12 Chłopcy, reprezentacje mogą składać się 
wyłącznie z zawodników, którzy nie są uprawnieni ligowo w systemie Extranet na sezon 
2020/2021, ale są członkami danego klubu sportowego. Uprawnienie ligowe zawodnika 
spowoduje jego automatyczne usunięcie z listy zawodników Turnieju. 

18. Reprezentacje podmiotów zarejestrowanych jako „Inne”, zdefiniowane w §4 punkt 1d 
mogą składać się wyłącznie z zawodników będących członkami danego podmiotu. 
Ponadto, reprezentacje mogą zgłosić wyłącznie zawodników, którzy nie zostali uprawnieni 
ligowo w systemie Extranet w sezonach 2019/2020 i 2020/2021. Uprawnienie ligowe 
zawodnika spowoduje jego automatyczne usunięcie z listy zawodników. 

19. Dopuszczenie do rejestracji, a tym samym do udziału w rozgrywkach, dziewczynek 
grających w drużynach chłopców w kategoriach U-10 i U-12 jest identyczne jak chłopców 
w tych kategoriach wiekowych i zostało opisane w §5, punkty 16b, 17b, 18b.  

  

§ 6 

REJESTRACJA DRUŻYNY 

1. Zgłoszenia do Turnieju może dokonać trener drużyny reprezentującej podmioty 
wymienione w §4 punkt 1, który ma lub założy swoje konto na portalu 



www.laczynaspilka.pl i wypełni internetowy formularz zgłoszeniowy w czasie wskazanym 
w §5 punkt 1.  

2. Rejestracja listy zawodników i ewentualne wprowadzenie zmian jest możliwe do końca 
dnia poprzedzającego pierwsze rozgrywki danej drużyny w Turnieju. 

3. Do udziału w Turnieju na każdym jego etapie niezbędne jest przekazanie przed 
rozpoczęciem rozgrywek do Biura Turnieju następujących dokumentów: 

a. formularz rejestracyjny drużyny wydrukowany z konta na portalu 
www.laczynaspilka.pl wraz z listą zawodników potwierdzoną zgodnie z §5 punkt 11. 
Lista musi być wygenerowana najwcześniej na 5 dni przed datą rozgrywek, 

b. wypełnione i podpisane oryginalne zgody rodziców XXI edycji Turnieju (załącznik nr 
1), 

c. ważne dokumenty tożsamości ze zdjęciem: legitymacje szkolne, dowody osobiste 
lub paszporty; 

4. Brak złożenia aktualnych dokumentów przed rozpoczęciem rozgrywek powoduje 
niedopuszczenie drużyny lub zawodnika do rozgrywek. 

5. Trenerzy biorący udział w finale wojewódzkim zobowiązani są do potwierdzenia udziału 
drużyny w finale wojewódzkim u Koordynatora Wojewódzkiego do dnia określonego w 
Harmonogramie. 

6. W finale wojewódzkim może wziąć udział tylko jedna drużyna reprezentująca dany powiat. 

7. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w finale wojewódzkim prawo do gry uzyskuje 
drużyna, która zajęła kolejne miejsce w danym regionie.  

8. Zwycięzca finału wojewódzkiego w kategoriach U-10 i U-12 jest automatycznie 
uczestnikiem finału ogólnopolskiego.  

9. Zwycięzcy finałów wojewódzkich zobowiązani są w ciągu trzech dni roboczych po jego 
zakończeniu do potwierdzenia udziału drużyny w finale ogólnopolskim poprzez przesłanie 
maila na adres turniej@pzpn.pl. 

10. Na finał ogólnopolski drużyna musi dostarczyć nowy, aktualny formularz zgłoszeniowy z 
listą zawodników. 

11. W przypadku rezygnacji drużyny z udziału w finale ogólnopolskim prawo do gry uzyskuje 
drużyna, która zajęła kolejne miejsce w danym województwie.  

 

§ 7 

PUNKTACJA 

1. Stosuje się następującą punktację: 

a. za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty; 

b. za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) 1 punkt; 

c. za przegraną 0 punktów. 

2. W Turnieju (na każdym jego etapie) kolejność w tabeli ustala się według liczby zdobytych 
punktów. 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu 
decyduje w kolejności: 

a. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi zespołami; 
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b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 
bramkami w meczach między tymi zespołami; 

c. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach w 
rozgrywkach grupy; 

d. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w 
rozgrywkach grupy; 

e. przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw we wszystkich meczach w 
rozgrywkach grupy; 

f. przy dalszej równości, rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez trzy drużyny lub więcej drużyn, o 
zajętym miejscu decyduje w kolejności: 

a. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi zespołami; 

b. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 
bramkami w meczach między tymi zespołami; 

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

d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach w 
rozgrywkach grupy; 

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w 
rozgrywkach grupy; 

f. przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw w rozgrywkach grupy; 

g. przy dalszej równości, rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

5. Jeżeli do ustalenia kolejności między trzema lub więcej zespołami niezbędne są rzuty 
karne pomiędzy zainteresowanymi zespołami rozgrywa się je według następujących 
wytycznych: 

a. zainteresowane zespoły rozgrywają bezpośrednie konkursy rzutów karnych; 

b. w każdym pojedynczym konkursie rzutów karnych biorą udział dwie drużyny; 

c. kolejność rozgrywania konkursów rzutów karnych jest ustalana na podstawie 
losowania; 

d. w każdym konkursie rzutów karnych oba zespoły wykonują po trzy rzuty z 
uwzględnieniem procedur i warunków opisanych w Przepisach Gry; 

e. po rozegraniu rzutów karnych pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi zespołami 
tworzy się tabelę uwzględniającą wyniki rzutów karnych, w której kolejność zespołów 
jest ustalana według liczby wygranych konkursów rzutów karnych; 

f. w przypadku równej liczby wygranych konkursów rzutów karnych pomiędzy dwoma lub 
więcej zespołami rzuty karne pomiędzy tymi zespołami powtarza się; 

g. poza powyższymi modyfikacjami rzuty karne wykonuje się wg wytycznych zawartych 
w Przepisach Gry. 

6. Jeżeli na danym etapie turnieju przewidziana jest faza pucharowa zawsze awansują do 
niej 4, 8 lub 16 drużyn. 



7. W przypadku gdy w celu wyłonienia zespołów awansujących do fazy pucharowej 
potrzebne jest porównanie bilansów zespołów, które zajęły takie same miejsca w swoich 
grupach tworzy się dodatkową tabelę, gdzie o ich miejscach decydują w kolejności:  

a. liczba zdobytych punktów w rozgrywkach grupowych, 

b. przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek, 

c. przy dalszej równości większa liczba strzelonych bramek, 

d. przy dalszej równości większa liczba zwycięstw, 

e. przy dalszej równości rzuty karne pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 

8. Jeżeli konieczne jest porównanie bilansów zespołów zajmujących to samo miejsce w 
grupach różniących się liczbą drużyn, na potrzeby utworzenia tabeli, o której mowa w §7 
punkcie 6, drużynom z grup liczących więcej drużyn odejmuje się wynik za spotkanie 
rozegrane z drużyną, która w tej grupie zajęła ostatnie miejsce. 

 

§ 8 

DYSKWALIFIKACJA Z TURNIEJU 

Drużyna nieprzestrzegająca postanowień niniejszego regulaminu zostanie wykluczona z 
rozgrywek na podstawie decyzji Departamentu Grassroots PZPN. W takim przypadku 
spotkania rozegrane przez wykluczoną drużynę zostaną automatycznie zweryfikowane 
stosunkiem bramek 3:0 na korzyść drużyny przeciwnej. Powodem dyskwalifikacji drużyny 
może być również rażąco niesportowe zachowanie zawodnika lub niewychowawcze 
zachowanie trenera lub innej osoby związanej z daną drużyną. 

 

§ 9 

PRZEPISY GRY W TURNIEJU 

1. POLE GRY 

a. Nawierzchnia pola gry 
Mecze rozgrywane mogą być na boiskach trawiastych lub ze sztuczną nawierzchnią, 
również na boiskach typu „Orlik”. 

b. Dopuszcza się rozgrywanie Turnieju na etapie gminnym i powiatowym w halach 
sportowych lub na boiskach pod „balonem” (w przypadku niesprzyjających warunków 
atmosferycznych). 

c. Wymiary pola gry 

- dla kategorii U-8: szer. 26 m, dł. 39-41 m, 

- dla kategorii U-10 i U-12: szer. 26 m, dł. 48-50 m. 

Szczegółowe wymiary boisk dla wszystkich kategorii według załącznika nr 2. 

d. Oznaczenia pola gry 

Pole gry może być oznaczone liniami ciągłymi, liniami przerywanymi bądź przy użyciu 
płaskich „stożków”. 

e. Wymiary bramek:  

- dla kategorii U-8: szerokość 3 m, wysokość 1,55 m; 

- dla kategorii U-10 i U-12: szerokość 5 m, wysokość 2 m. 



f. Dopuszczalne jest zastosowanie bramek tzw. teleskopowych. 

g. W sytuacji, o której mowa w §9, punkt 1b, w przypadku braku możliwości dopełnienia 
wymogów regulaminowych dotyczących wymiarów boiska (§9, punkt 1c) i bramek 
(§9, punkt 1e) dopuszcza się grę na mniejszych boiskach z wykorzystaniem bramek 
o wymiarach 3x2 m. 

2. PIŁKA 
Mecze w każdej kategorii wiekowej rozgrywa się piłkami w rozmiarze 4. 

3. ZAWODNICY 

a. Liczba zawodników 
Drużyna biorąca udział w Turnieju składa się z: 
- dla kategorii U-8: minimum 5 i maksimum 10 zawodników. 
- dla kategorii U-10 i U-12: minimum 6 i maksimum 10 zawodników. 
- maksymalnie dwóch osób (opiekunów) dorosłych w tym Trenera. 

b. W meczu biorą udział dwie drużyny, a na boisku w składzie każdej z nich 
jednocześnie gra nie więcej niż: 
- dla kategorii U-8: 5 zawodników, 
- dla kategorii U-10 i U-12: 6 zawodników. 

c. Minimalna liczba zawodników każdej drużyny na boisku, aby zawody mogły być 
rozpoczęte  
i kontynuowane: 
- dla kategorii U-8: 4 zawodników, 
- dla kategorii U-10 i U-12: 4 zawodników. 

d. W czasie spotkania obowiązują zmiany powrotne dokonywane na własnej połowie 
boiska przy linii środkowej boiska. 

e. W sytuacji, o której mowa w §9, pkt 1b, w przypadku braku możliwości dopełnienia 
wymogów regulaminowych dotyczących wymiarów boiska (§9 punkt 1c) i bramek (§9 
punkt 1e) dopuszcza się grę z mniejszą liczbą zawodników. Decyzję o liczbie 
zawodników podejmuje Koordynator Finału wraz z sędziami. 

4. UBIÓR ZAWODNIKÓW 

a. Zawodnicy muszą brać udział w poszczególnych etapach rozgrywek w strojach 
mogących odróżnić ich od drużyny przeciwnej. W trakcie finału ogólnopolskiego 
zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery wg obowiązujących przepisów 
oraz mają obowiązek występować z tymi samymi numerami przez cały czas trwania 
ogólnopolskich rozgrywek. 

b. W przypadku dostarczenia przez Organizatora strojów sportowych lub oznaczników 
dla uczestników rozgrywek danego szczebla, zawodnicy są zobowiązani do 
rozgrywania wszystkich spotkań w tych strojach. 

c. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu piłkarskim (lanki, turfy, 
korkotrampki). Obowiązuje zakaz gry we wkrętach. 

d. W przypadku rozgrywania meczów na halach sportowych obowiązuje obuwie z 
płaską podeszwą. 

5. SĘDZIA 

W trakcie meczu obsadę sędziowską stanowi jeden sędzia. Mecze mogą być sędziowane 
przez dwóch sędziów na podstawie decyzji koordynatora finału Turnieju. 

 



6. CZAS TRWANIA ZAWODÓW 

a. Czas trwania jednego meczu wynosi 2 x 10 minut. 

b. Przerwa między częściami zawodów wynosi nie więcej niż 5 minut. 

7. ROZPOCZĘCIE I WZNOWIENIE GRY 
Z rozpoczęcia gry z punktu środkowego nie można bezpośrednio zdobyć bramki. 

8. PIŁKA W GRZE I POZA GRĄ 
Zgodnie z Przepisami Gry. 

9. WYŁANIANIE ZWYCIĘZCY 

W przypadku zakończenia meczu wynikiem remisowym w fazie pucharowej drużyny 
wykonują serię po 3 rzuty karne każda. Jeżeli po rozegraniu serii rzutów karnych żadna z 
drużyn nie osiągnęła przewagi bramkowej, wówczas przeprowadza się serię następnych 
rzutów karnych z tym, że odbywają się one na przemian do momentu zdobycia przewagi 
po danej rundzie rzutów karnych. Za każdym razem rzut karny wykonuje inny zawodnik. 
Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy każdy z zawodników wykonał już rzut karny, a wynik nadal 
pozostaje nierozstrzygnięty. 

10. SPALONY 
Nie obowiązuje. 

11. GRA NIEDOZWOLONA I NIEWŁAŚCIWE POSTĘPOWANIE 

a. Stosuje się następujące kary dyscyplinarne:  

− pierwsze czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra w 
komplecie), a w miejsce ukaranego zawodnika wchodzi zawodnik z ławki 
rezerwowych, 

− drugie czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty (zespół gra w 
komplecie), a w miejsce ukaranego zawodnika wchodzi zawodnik z ławki 
rezerwowych, 

− czerwona kartka – wykluczenie zawodnika z gry do końca danego spotkania 
(zespół gra w komplecie). 

− Oznacza to, że zawodnik winien być wykluczony z powodu trzeciej dwuminutowej 
kary. 

− Za naprawdę poważne przewinienia (np. poważny rażący faul, gwałtowne 
agresywne zachowanie, oplucie przeciwnika/innej osoby, używanie ordynarnego, 
obelżywego, obraźliwego języka/gestów) sędzia winien od razu stosować karę 
wykluczenia (zespół gra w komplecie). 

− Sędzia zaczyna mierzenie czasu trwania kary wychowawczej od momentu 
wznowienia gry. 

12. RZUTY WOLNE 

a. Wszystkie rzuty wolne na własnej połowie są rzutami wolnymi pośrednimi. 

b. Rzuty wolne na połowie przeciwnika są bezpośrednie lub pośrednie według 
wskazania sędziego. 

c. Zanim piłka zostanie wprowadzona do gry, wszyscy przeciwnicy muszą znajdować 
się w odległości co najmniej 5 metrów od piłki. 

13. RZUT KARNY 

a. Rzut karny wykonuje się z odległości: 



- dla kategorii U-8: 7 metrów 

- dla kategorii U-10 i U-12: 9 metrów 

b. Zawodnicy inni niż wykonawca rzutu muszą znajdować się w odległości co najmniej 
5 metrów od piłki. 

14. WRZUT 

a. Procedura:  
Zawodnik samodzielnie wprowadza piłkę nogą. Pierwsze dotknięcie piłki stojącej 
nieruchomo na linii bądź poza boiskiem to wprowadzenie jej na boisko, następnie 
piłka jest w grze i ten sam zawodnik może wykonać dowolne zagranie. 

b. Współpartner wykonującego wrzut nie może zagrać piłki, dopóki wykonujący nie 
dotknie jej po raz drugi. W takim przypadku wrzut uznaje się za nieprawidłowo 
wykonany i nakazuje jego wykonanie przez drużynę przeciwną. 

c. Nie można zdobyć gola w pierwszym kontakcie z piłką. 

d. Zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej 3 metry od piłki. Od 
momentu pierwszego zagrania wprowadzającego piłkę na boisko przeciwnik może 
odebrać piłkę wykonującemu. 

15. RZUT OD BRAMKI 

a. Rzut od bramki musi być wykonany z nieruchomo ustawionej piłki, nogą, przez 
dowolnego zawodnika uprawnionej drużyny, poza pole karne. 

b. Przeciwnicy muszą znajdować się poza polem karnym aż do momentu wprowadzenia 
piłki do gry. 

c. Po prawidłowo wykonanym rzucie od bramki piłka musi zostać dotknięta przez innego 
zawodnika jeszcze na połowie drużyny wznawiającej grę – jeżeli tak się nie stanie, 
sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej (chyba że jest 
szansa na zastosowanie korzyści). 

16. RZUT ROŻNY 

Zgodnie z Przepisami Gry. 

17. Inne przepisy gry w trakcie turnieju 

a. Zwolnienie piłki z rąk przez bramkarza po chwycie w trakcie gry następuje w sposób 
dowolny. Piłka będąca w grze, wyrzucona (wykopana) przez bramkarza, musi być 
dotknięta przez innego zawodnika jeszcze na tej połowie pola gry. Jeżeli przeleci na 
drugą połowę, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni dla przeciwników z linii środkowej 
(chyba że jest szansa na zastosowanie korzyści). 

b. Sędzia ma prawo w trakcie meczu wyróżnić zawodnika, trenera, opiekuna lub kibica 
zespołu ZIELONĄ KARTKĄ za wybitne zachowania fair play wobec rywala. 

c. Trener drużyny może poruszać się wyłącznie w obrębie własnej połowy boiska i 
przestrzeni pomiędzy boiskami. 

18. W pozostałych punktach obowiązują aktualne Przepisy Gry. 

 

 

 

 



§ 10 

OBSADA SĘDZIOWSKA 

Do rozgrywek gminnych, powiatowych i wojewódzkich obsadę sędziowską zapewniają 
odpowiednie Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, dla Finału Ogólnopolskiego – Polski Związek 
Piłki Nożnej. 

 

§ 11 

NAGRODY 

1. Zwycięzcy XXI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” w kategorii 
chłopców oraz kategorii dziewcząt U-10 i U-12 otrzymają Puchar Tymbarku, nagrodę 
główną, nagrody rzeczowe oraz medale w kolorze złotym.   

2. Zwycięzcy XXI edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” na poziomie 
wojewódzkim, w kategorii chłopców oraz kategorii dziewcząt U-8 otrzymają tytuł Mistrza 
Województwa w swojej kategorii wiekowej, puchar, nagrody rzeczowe oraz medale w 
kolorze złotym.   

3. W finale wojewódzkim oraz finale ogólnopolskim drużyny, we wszystkich kategoriach 
wiekowych, które zajmą II miejsca otrzymają medale w kolorze srebrnym, a drużyny z III 
miejsc – medale w kolorze brązowym.  

4. Wszystkie drużyny biorące udział w finale ogólnopolskim otrzymają pamiątkowe medale, 
puchary, dyplomy oraz upominki.   

5. Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników, najlepszych bramkarzy i najlepszych 
strzelców zostaną przyznane, we wszystkich kategoriach wiekowych zarówno wśród 
dziewczynek, jak i chłopców na szczeblach wojewódzkich i ogólnopolskim. 

6. Jeżeli dwóch lub więcej zawodników zdobyło tę samą, najwyższą liczbę bramek, to 
nagrodę dla najlepszego strzelca zdobywa zawodnik, którego drużyna zajęła najwyższe 
miejsce w Turnieju. 

7. Nagrodą główną dla zwycięzców Turnieju w kategorii U-10 i U-12 jest uczestnictwo w 
meczu Reprezentacji Polski. 

8. Podczas rozgrywek zostanie wyłoniony „Najlepszy Trener Turnieju”, który zostanie 
nagrodzony przez Departament Szkolenia Polskiego Związku Piłki Nożnej szkoleniem w 
zakresie podniesienia kwalifikacji trenerskich. 

 

§ 12 

PROTESTY 

1. Wszelkie protesty na poszczególnych szczeblach rozpatrywane będą przez Koordynatora 
Turnieju z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej na danym szczeblu rozgrywek. 

2. Będą one rozpatrywane tylko w sytuacji, gdy zostaną złożone na piśmie, przed 
rozpoczęciem spotkania zainteresowanych zespołów lub w trakcie jego trwania. 

3. Protesty złożone po zakończeniu meczu nie będą rozpatrywane. 

4. Protesty należy składać w Biurze Zawodów na ręce Koordynatora Turnieju z ramienia 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. 



5. Weryfikacja dowolnego zawodnika (wiek, przynależność szkolna, potwierdzenie w 
systemie Extranet) przez Trenera innej drużyny może nastąpić w Biurze Zawodów tylko i 
wyłącznie w trakcie trwania fazy grupowej rozgrywek. 

6. Weryfikacja dowolnego zawodnika (wiek, przynależność szkolna, potwierdzenie  
w systemie Extranet) przez Trenera innej drużyny może nastąpić w Biurze Zawodów w 
trakcie trwania fazy pucharowej rozgrywek, o ile dane zespoły nie rozegrały ze sobą 
spotkania w fazie grupowej.  

 

§ 13 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. W związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych informujemy, że 
administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dziecka, czyli podmiotem 
decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą one przetwarzane jest Polski 
Związek Piłki Nożnej z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7, 02-366 
Warszawa. 

2. Inspektor ochrony danych to osoba, z którą mogą się Państwo skontaktować mając 
pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania danych przez PZPN. Mogą to Państwo 
uczynić na dwa sposoby: 

a. mailowo: daneosobowe@pzpn.pl 

 b. korespondencyjnie: Polski Związek Piłki Nożnej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 7,  
02-366 Warszawa 

3. Przetwarzamy dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego, aby mogło wziąć udział  
w Turnieju, na podstawie zaakceptowanego przez Państwa Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO) oraz wyrażonej 
zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), oraz danych 
osobowych wrażliwych (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Udział w Turnieju nierozerwalnie wiąże 
się z koniecznością wykorzystania danych uczestnika Turnieju na potrzebę elektronicznej 
rejestracji w systemie Extranet oraz na portalu www.laczynaspilka.pl, które stanowią 
usługę drogą elektroniczną świadczoną przez PZPN (art. 6 lit. b RODO). 

Będziemy przetwarzali dane również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na PZPN, w tym związanego z umową zawartą pomiędzy PZPN a Ministerstwem Sportu, 
dotyczącej dofinansowania programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania 
sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i 
młodzieży (art. 6 lit. c RODO). W tym zakresie dane osobowe mogą zostać przekazane 
do Ministerstwa Sportu.  

Dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego mogą być także przetwarzane w celu 
obrony lub dochodzenia roszczeń z tytułu jego udziału w Turnieju, co stanowi prawnie 
uzasadniony interes PZPN (art. 6 lit. f RODO). 

Ponadto, niektóre z danych osobowych mogą być przetwarzane dla celów archiwalnych  
w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Jeżeli wyraził/a Pani/Pan na to stosowną zgodę, dane osobowe Państwa dziecka mogą 
być przetwarzane również w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych i 
handlowych PZPN (art. 6 lit. a RODO). 

4. Odbiorcy to inne organizacje, którym PZPN może ujawnić dane osobowe Państwa 
dziecka/podopiecznego na podstawie przepisów prawa. Należą do nich: 

 a. Ministerstwo Sportu,  



 b. inne organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby 
prowadzonych przez nie postępowań, 

 c. krajowe struktury piłki nożnej (poszczególne Związki Piłki Nożnej), 

 d. podmioty zewnętrzne wspierające PZPN w świadczeniu usług, czyli takim, które 
zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe, prawne lub 
audytowe, lub współpracują z PZPN w ramach kampanii marketingowych. 

Dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego będziemy przetwarzać przez czas jego 
udziału w Turnieju, a po jego zakończeniu:  

 a. do momentu posiadania przez Państwa dziecko konta w portalu Łączy Nas Piłka, 

 b. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Turnieju (do 6 lat), 

c. w terminach określonych przez przepisy prawa, w szczególności w zakresie umowy 
dotyczącej dofinansowania programu „Sport Wszystkich Dzieci”, 

d. do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach reklamowych, 
promocyjnych, marketingowych i handlowych PZPN, 

e. w pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym, dane 
będą przetwarzane w sposób ciągły (np. skład zwycięskiej drużyny). 

5. Ponieważ przetwarzamy dane Państwa dziecka, mają Państwo wobec nas prawo do: 

 a. dostępu do treści swoich danych, 

 b. sprostowania danych,  

 c. usunięcia danych, 

 d. ograniczenia przetwarzania,  

 e. przenoszenia danych,  

 f. wniesienia sprzeciwu,  

g. cofnięcia zgody na członkostwo w Klubie Kibica w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem, 

h. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

6. Podanie przez Państwa danych osobowych dziecka/podopiecznego jest dobrowolne, 
przy czym niezbędne do udziału w Turnieju.  

7. Nie będziemy przekazywali danych osobowych Państwa dziecka/podopiecznego do 
Państw Trzecich, a więc państw leżących poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym.  

8. Dane osobowe Państwa dziecka/podopiecznego będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać 
żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację. 

9. Profilowanie danych osobowych przez PZPN polega na przetwarzaniu danych 
Państwa dziecka (również w sposób zautomatyzowany) w celu stworzenia statystyk i 
profili zawodniczych. 

 

 



§ 14 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej. 

2. O wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek w Turnieju, a nieobjętych przepisami 
niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Departament Grassroots Polskiego 
Związku Piłki Nożnej. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. 
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Uchwała nr V/68 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie możliwości uzyskania przez kandydatów na trenerów zgody warunkowej na 
prowadzenie zespołów w rozgrywkach ligowych w związku z zawieszeniem kursów 

trenerskich 
 

I. Działając na podstawie art. 36 par.1 pkt 25) Statutu PZPN, uwzględniając aktualną sytuację 
związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 
i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium 
Polski oraz innych decyzji właściwych władz administracyjnych, w tym dot. ograniczenia możliwości 
odbywania zgromadzeń, postanawia się co następuje: 
 
 

Art. 1 
 

Trenerzy, którzy zgodnie z postanowieniami Uchwały nr V/75 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej 
zgodnie z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA oraz Karty Grassroots UEFA zostali 
zakwalifikowani i rozpoczęli kurs trenerski przed spowodowanym epidemią zawieszeniem 
organizowania i prowadzenia kursów trenerskich,  dokonanym w dniu 12 marca 2020 roku – mogą 
ubiegać się o uzyskanie zgody warunkowej na prowadzenie zespołu w klasie rozgrywkowej 
odpowiedniej do poziomu zawieszonego kursu.  
 

Art. 2 
 

Zgoda, o której mowa w Art. 1 może być wydana jedynie na czas określony – do wyznaczonego 

pierwszego terminu egzaminu końcowego potwierdzającego zaliczenie kursu trenerskiego. 

 
Art. 3 

Organami uprawnionymi do wydania zgody, o której mowa w Art. 1 są komisje ds. licencji 

trenerskich Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. 

Art. 4 

Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  

 

              Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

  



 

69 
Uchwała nr V/69 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłki Plażowej PZPN na sezon 2020 

 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Zarząd PZPN przyjmuje Regulamin Rozgrywek Piłki Plażowej PZPN na sezon 2020, stanowiący 

załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

  



 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

PIŁKI PLAŻOWEJ PZPN 

NA SEZON 2020 

 

 

1. CEL I ORGANIZATOR ROZGRYWEK 

 

Art. 1 

 

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

Polski Seniorów, zdobywcy Superpucharu Polski Seniorów, zdobywcy Młodzieżowego Pucharu 

Polski, wyłonienie Młodzieżowego Mistrza Polski oraz Mistrza Polski Kobiet i zdobywcy Pucharu 

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 2020 prowadzone są w kategoriach: seniorów, młodzieżowców i kobiet: 

a) rozgrywki seniorów: 

• rozgrywki o Mistrzostwo Polski z udziałem 8 najlepszych drużyn wyłonionych 

podczas Pucharu Polski Mężczyzn 

• rozgrywki o Puchar Polski – formułę ustala Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej 

PZPN, 

        b) rozgrywki młodzieżowe: 

• turniej o Mistrzostwo Polski  

 c) rozgrywki kobiet  

• turniej o Mistrzostwo Polski Kobiet z udziałem 8 najlepszych drużyn wyłonionych 

podczas Pucharu Polski Kobiet. 



• Puchar Polski Kobiet – formułę ustala Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 

5.Turnieje Pucharu Polski 2020 kobiet, mężczyzn oraz Młodzieżowych Mistrzostw Polski mają 

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

PZPN ustali system rozgrywek. 

 

Art. 3 

 

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

Plażowej PZPN. 

2. Rozgrywki w piłce plażowej w sezonie 2020 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 oraz przekazania oficjalnego 

adresu mailowego, na który będzie przesyłana wszelka korespondencja dotycząca prowadzonych 

rozgrywek 

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 sezonie 2020 obowiązują następujące opłaty: 

 

• Puchar Polski Mężczyzn – 500,00 PLN 

• Mistrzostwa Młodzieżowe (do 21 lat) – bez opłat 

• Puchar Polski Kobiet – 500,00 PLN 

2. Listy zawodników zgłaszanych do sezonu powinny być złożone nie później niż na odprawie 

technicznej przed rozpoczęciem Turnieju  

 

 

Art. 6 

 



1.W sezonie 2020 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. 

3. W składzie zgłoszonej drużyny może być uwzględniona 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 seniorów 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 sprawozdania meczowego w ramach turniejów może być zgłoszonych minimum czterech, a 

maksymalnie dziesięciu zawodników danej drużyny spośród maksymalnie 24 zgłoszonych do 

danego turnieju oraz 3 osoby funkcyjne. Do sprawozdania meczowego w ramach rozgrywek 

Ekstraklasy oraz Mistrzostw Polski Mężczyzn każdy klub ma obowiązek wpisania do sprawozdania 

jednego zawodnika młodzieżowego. Przyjmuje się, że zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik 

posiadający obywatelstwo polskie, który w 2020r ukończył 22 rok życia oraz zawodnik młodszy / 

rocznik 1998 i młodsi /. W sytuacji braku zawodnika młodzieżowego klub przystępuje do meczu w 

składzie 9-osobowym. 

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. 

8. Pod rygorem niedopuszczenia do turnieju zawodnicy muszą posiadać ważne dokumenty 

tożsamości ze zdjęciem, aktualne orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym 

bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym oraz polisy ubezpieczeniowe w zakresie NW. 

Weryfikacja ww. dokumentów odbywa się przed rozegraniem pierwszego spotkania danej drużyny 

w turnieju. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach są zobowiązani do uzyskania orzeczenia 

lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. 

Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres dwunastu miesięcy od daty wydania, z 

uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 23-24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 

Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez 

zawodników orzeczeń lekarskich, potwierdza przed każdymi zawodami trener lub kierownik 

drużyny. 

8. W trakcie sezonu 2020 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 2020.  

9. Zawody nie mogą być rozpoczęte przy mniejszej niż 4 liczbie zawodników danej drużyny (jeden 

bramkarz oraz 3 zawodników z pola). 

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

organizatora turnieju oraz sędziowie prowadzący dane spotkanie. 

14. W turnieju finałowym Mistrzostw Polski Seniorów 2020 może wystąpić tylko jeden zawodnik-

cudzoziemiec, który nie występował w rozgrywkach o Puchar Polski Seniorów 2020. 

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.W rozgrywkach piłki plażowej stosuje się następującą punktacje: 

1) Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, 

2) Za zwycięstwo po dogrywce drużyna otrzymuje 2 punkty, 

3) Za zwycięstwo po rzutach karnych drużyna otrzymuje 1 punkt, 

4) Za mecz przegrany – 0 punktów. 

2. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. W 

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

decydują:  

1) Przy dwóch zespołach:  

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

b. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z 

całego cyklu rozgrywek, 

2) Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą 

spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami 

podanymi w pkt. 1. 

3. W przypadku mniejszej liczby drużyn w jednej lub kilku z grup, w pozostałych grupach w tabeli 

końcowej nie uwzględnia się spotkań z udziałem drużyny, która zajęła ostatnie miejsce. 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

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

kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji, lub na którego nałożono 

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

dokończonych meczach. 

 

Art. 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. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, 

szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek.  

3. W turniejach o Mistrzostwo Polski Seniorów, Puchar Polski Seniorów, Młodzieżowy Puchar 

Polski, Młodzieżowe Mistrzostwo Polski, Mistrzostwo Polski Kobiet i Puchar Polski Kobiet 

ostrzeżenia (żółte kartki) otrzymane w fazie grupowej są anulowane, natomiast kary dyskwalifikacji 



wynikające z otrzymanych ostrzeżeń i wykluczeń są wykonywane w kolejnych fazach rozgrywek. 

4.Zawodnik ukarany wykluczeniem (czerwoną kartką) opuszcza plac gry, i nie może uczestniczyć 

w danym meczu. Dodatkowo jego drużyna ukarana zostaje 2 minutową grą w osłabieniu - liczba 

zawodników 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. 

5. W przypadku ukarania wykluczeniem (czerwoną kartką) równolegle dwóch zawodników tej 

samej drużyny obowiązują zasady określone w ust. 4. Jeśli ukaranych równolegle zawodników tej 

samej drużyny będzie trzech, sędzia przerywa zawody i przyznaje walkower0:5 na niekorzyść tej 

drużyny. Dopuszczalne jest, aby drużyna ukarana karą 2 minut grała w minimalnym składzie 

osobowym 1 bramkarz +2 zawodników z pola.  

6.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. 

7.Każde ukaranie zawodnika wykluczeniem (czerwoną kartką) będzie rozpatrywane indywidualnie 

przez Komisję Techniczną turnieju 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 stwierdzona w czasie rozgrywek sezonu 2020 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 Techniczna Turnieju w przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub 

niniejszego regulaminu przekazuje sprawę, celem rozpatrzenia, Komisji Dyscyplinarnej PZPN. 

3.  Odwołania od decyzji dyscyplinarnych Komisji ds. 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. 

 2. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania turniejów o Mistrzostwo Polski 

Seniorów, Młodzieżowe Mistrzostwo Polski i Mistrzostwo Polski Kobiet zrezygnuje z dalszego 

uczestnictwa zostanie automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i ukarana karą finansową w 

wysokości 5000,00 PLN. 

 

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 rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 

4. Zawodnicy muszą uzyskać orzeczenia lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny 

udział we współzawodnictwie sportowym.  

 

 

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 i innych osób pełniących 

jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia, jak również za zachowanie swoich kibiców. 

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, na własny koszt, zawiera umowę ubezpieczenia w związku ze wszystkimi 

zagrożeniami. Polisa ubezpieczeniowa musi pokrywać wszelkie zagrożenia związane z 

uczestnictwem w rozgrywkach. 

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

formie osobnego dokumentu. 

6. Uczestnikom rozgrywek przysługują nagrody finansowe w wysokości: 

a) Za zdobycie Mistrzostwa Polski w piłce plażowej mężczyzn – 10.000 PLN netto; 

b) Za zdobycie Wicemistrzostwa Polski w piłce plażowej mężczyzn – 5.000 PLN netto; 

c) Za zajęcie 3 miejsca w piłce plażowej mężczyzn – 2.500 PLN netto; 

d) Za zdobycie Pucharu Polski w piłce plażowej mężczyzn – 5.000 PLN netto; 

e) Za zdobycie Mistrzostwa Polski w piłce plażowej kobiet– 5000 PLN netto; 

f) Za zdobycie Wicemistrzostwa Polski w piłce plażowej kobiet – 2500 PLN netto; 

g) Za zajęcie 3 miejsca w piłce plażowej kobiet – 1.500 PLN netto; 

h) Za zdobycie Pucharu Polski w piłce plażowej kobiet – 3000 PLN netto. 

 

 

Art. 15 



 

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

jest do: 

 a) zawarcia polisy ubezpieczeniowej obejmującej swoim zakresem 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 kaucję protestową w wysokości 500 PLN, płatną na konto podane w ankiecie 

zgłoszeniowej do sezonu i weryfikowaną na podstawie potwierdzenia wpłaty. W przypadku 

uwzględnienia protestu, kaucja podlega zwrotowi. 

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 2020. 

Do formularza zgłoszeniowego drużyna jest zobowiązana wpisać kolory 3 kompletów strojów (w 

tym jednego ciemnego i jednego jasnego), z których będzie korzystać w sezonie 2020. 

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 używanie podczas trwania meczu wszelkiego rodzaju biżuterii tj.  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. 

 

         

         

  



 
 
 

70 
Uchwała nr V/70 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży i cen biletów na Totolotek Finał Pucharu 
Polski, 24 lipca 2020 roku, Lublin”    

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży i ceny biletów na Totolotek Finał Pucharu Polski, 24 lipca 
2020 roku, Lublin”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  
  
II.Traci moc Uchwała nr I/10 z 22 stycznia 2020 roku Zarządu PZPN. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

71 
Uchwała nr V/71 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej           

w sprawie ustalenia terminu kolejnego posiedzenia Zarządu PZPN 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się, iż następne posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 roku. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 

72 
Uchwała nr V/72 z dnia 25 czewrwca 2020  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego  Delegatów PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 7) w zw. art. 33 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I.  Zwołuje się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze  Delegatów PZPN, które odbędzie 

się w dniu 18 sierpnia 2021 roku o godz.10:30.  - w I terminie i o godz. 11.00. – w II terminie. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

73 
Uchwała V/73 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie odwołania Trenerów Młodzieżowych Reprezentacji Narodowych Mężczyzn  
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I.Na wniosek Dyrektora Sportowego PZPN niniejszym odwołuje się: 
 
1.Pana Jacka Magierę z funkcji pierwszego Trenera Młodzieżowej Reprezentacji Narodowej 
Mężczyzn do lat 20 (U-20). 
2. Pana Macieja Stolarczyka z funkcji pierwszego Trenera Młodzieżowej Reprezentacji Narodowej 
Mężczyzn do lat 19 (U-19). 



3.Pana Marcina Dornę z funkcji pierwszego Trenera Młodzieżowej Reprezentacji Narodowej 
Mężczyzn do lat 17 (U-17). 
4. Pana Dariusza Gęsiora z funkcji pierwszego Trenera Młodzieżowej Reprezentacji Narodowej 
Mężczyzn do lat 16 (U-16). 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 30 czerwca 
2020 roku. 

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

74 
Uchwała V/74 z dnia 25 czerwca roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania Trenerów Młodzieżowych Reprezentacji Narodowych Mężczyzn  
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I.Na wniosek Dyrektora Sportowego PZPN niniejszym powołuje się: 
 
1.Pana Jacka Magierę na funkcję pierwszego Trenera Młodzieżowej Reprezentacji Narodowej 
Mężczyzn do lat 19 (U-19). 
2.Pana Macieja Stolarczyka na funkcję pierwszego Trenera Młodzieżowej Reprezentacji 
Narodowej Mężczyzn do lat 17 (U-17). 
3.Pana Marcina Dornę na funkcję pierwszego Trenera Młodzieżowej Reprezentacji Narodowej 
Mężczyzn do lat 16 (U-16). 
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 
roku.  
 

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 
 

75 
Uchwała nr V/75 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych   
 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ustala się lokalizację meczu eliminacyjnego do Mistrzostw Europy U21 Reprezentacji Polski U-
21 Polska – Rosja, zaplanowanego na 8 września 2020 roku, na Stadionie Widzewa w Łodzi. 
Organizatorem ww. spotkania jest PZPN wraz z operatorem stadionu. 
 
II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
 
III. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji dot. 
lokalizacji ww. meczu reprezentacji narodowej w przypadku niespełnienia przez organizatora 
warunków przeprowadzenia imprezy.  
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
                                      Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 

 

 
 



 
 


