
 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN II/2021 
Z DNIA 2 WRZEŚNIA  2021 ROKU 
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Uchwała nr II/6 z dnia 2 września 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 
sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 2.09.2021 roku 

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 2.09.2021 roku, stanowiący załącznik 

do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                            Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr II/7 z dnia 2 września 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 

sprawie powołania Pana Adama Gilarskiego na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 18) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. Na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego PZPN powołuje się Pana Adama Gilarskiego.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                           Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr II/8 z dnia 2 września 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 
sprawie powołania Księdza Profesora Jerzego Kostorza na funkcję Rzecznika Etyki PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 18) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na funkcję Rzecznika Etyki  PZPN powołuje się Księdza Profesora Jerzego Kostorza. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr II/9 z dnia 2 września 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 
sprawie powołania Pana  Marcina Ilków na funkcję Rzecznika  Ochrony Prawa 

Związkowego PZPN 
 
Na podstawie art. art. 36 § 1 pkt 18) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na funkcję Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego   PZPN powołuje się Pana Marcina Ilków. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr II/10 z dnia 2 września 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   
w sprawie zmian w składzie Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 

Piłkarskich 
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN w zw. z par. 3 ust. 1-4 Regulaminu organów 

Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich: Komisji 

Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich i Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji 

PZPN dla Szkółek Piłkarskich, przyjętego Uchwałą Zarządu PZPN nr VI/85 z dnia 15 czerwca 2019 

roku postanawia się, co następuje: 

I. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich, w związku ze stanowiskiem Dyrektora Biura Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, ze 
składu ww. Komisji odwołuje się Pana Błażeja Jenka (przedstawiciela Pomorskiego ZPN). 
 
II. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich do składu ww. Komisji powołuje się Pana Grzegorza Mółkę jako przedstawiciela 
Pomorskiego ZPN (na wniosek Dyrektora Biura Pomorskiego Związku Piłki Nożnej).  
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                            Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr II/11 z dnia 2 września 2021  roku Zarządu  Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia listy sędziów oraz obserwatorów szczebla centralnego 
futsalu na sezon 2021/2022 

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I. Zatwierdza się nw. listy sędziów i obserwatorów szczebla centralnego futsalu na sezon 2021/22: 

 

Ekstraklasa 
1. Dominik CIPIŃSKI  Łowicz    Łódzki ZPN 
2. Tomasz FRĄK   Ostrowiec Świętokrzyski         Świętokrzyski ZPN 
3. Damian GRABOWSKI  Wałbrzych   Dolnośląski ZPN 
4. Kamil GRZĘBOWSKI  Chojnice   Pomorski ZPN 
5. Marcin GUTOWSKI  Łódź    Łódzki ZPN  
6. Paweł GWIAZDA  Łyse    Mazowiecki ZPN 
7. Damian JARUCHIEWICZ Knurów                          Śląski ZPN 
8. Tomasz KONDRAK  Kielce    Świętokrzyski ZPN  
9. Artur MITAL   Mława    Mazowiecki ZPN 
10. Jakub ORLIŃSKI  Wrocław   Dolnośląski ZPN 
11. Michał POTĘPA  Kolbuszowa   Podkarpacki ZPN 
12. Sławomir STECZKO  Kraków    Małopolski ZPN 
13. Kamil SZCZOŁKO  Lublin    Lubelski ZPN 



14. Paweł TOKAREWICZ   Białystok   Podlaski ZPN 
15. Grzegorz WIERCIOCH Gierałtowice   Opolski ZPN 
16. Paweł WAŁĘGA  Dębica                                     Podkarpacki ZPN 
17. Michał ŻURAWSKI  Gdynia    Pomorski ZPN 

 

Top Amator 

1. Patryk ADAMCZYK  Łódź    Łódzki ZPN  
2. Marcin ADAMSKI   Białystok    Podlaski ZPN 
3. Jewgienij ADAMONIS  Gdańsk   Pomorski ZPN 
4. Paweł BAŁUT   Czarna    Podkarpacki ZPN 
5. Filip BARTOSZEWSKI Piła    Wielkopolski ZPN 
6. Marcin BAZAN  Lewin Brzeski    Opolski ZPN  
7. Henryk BĄK   Zabrze    Śląski ZPN  
8. Bartłomiej BEHMKE  Gdynia    Pomorski ZPN 
9. Roman BIAŁEK  Gliwice    Śląski ZPN 
10. Krzysztof BIAŁOWĄS  Opole    Opolski ZPN 
11. Wojciech BIAŁOWĄS  Opole    Opolski ZPN 
12. Tomasz BIEL   Wałbrzych   Dolnośląski ZPN 
13. Mariusz BORS  Warszawa   Mazowiecki ZPN 
14. Marta BRUDNICKA  Warszawa   Mazowiecki ZPN 
15. Arkadiusz BRYSIEWICZ Jurowce   Podlaski ZPN 
16. Paweł CHARCHUT  Trzciana   Podkarpacki ZPN 
17. Mariusz CHRZANOWSKI  Białystok   Podlaski ZPN 
18. Szymon CIENKI  Warszawa   Mazowiecki ZPN 
19. Dawid CIEŚLOK  Ruda Śląska   Śląski ZPN 
20. Wojciech CURYŁO  Kraków    Małopolski ZPN 
21. Marcin CZECH  Białystok   Podlaski ZPN  
22. Dawid CZERNACHOWSKI Tarnowskie Góry  Śląski ZPN 
23. Monika CZUDZINOWICZ Białystok   Podlaski ZPN 
24. Mariusz DOMŻALSKI  Olsztyn    Warmińsko-Mazurski ZPN 
25. Damian DORN  Bydgoszcz   Kujawsko-Pomorski ZPN 
26. Adrian DOROCKI  Wałbrzych   Dolnośląski ZPN 
27. Dariusz DROZD  Bydgoszcz   Kujawsko-Pomorski ZPN 
28. Kamil DULAŃSKI  Chabówka   Małopolski ZPN 
29. Gabriela DYMIDZIUK  Kętrzyn   Warmińsko-Mazurski ZPN 
30. Damian FILUŚ   Mórkowo    Wielkopolski ZPN 
31. Ewelina FIODORCZUK-SIPKO Białystok   Podlaski ZPN 
32. Mariusz GAŁCZYK   Choroszcz   Podlaski ZPN 
33. Jan GAWLE   Dębica    Podkarpacki ZPN 
34. Krystian GLONEK  Bydgoszcz   Kujawsko-Pomorski ZPN 
35. Rafał GNUTEK  Krzeszowice   Małopolski ZPN 
36. Rafał GONET   Dębica    Podkarpacki ZPN 
37. Gerard GÓLCZ  Pakość    Kujawsko-Pomorski ZPN 
38. Marcin GRUBECKI  Elbląg    Pomorski ZPN 
39. Maciej JAGODZIŃSKI Kazimierz Biskupi  Wielkopolski ZPN 
40. Paweł JARGUZ  Mikołajki   Warmińsko-Mazurski ZPN 
41. Aleksandra  HYNEK  Łopoń     Małopolski ZPN 
42. Krzysztof KAPELA   Orneta    Warmińsko-Mazurski ZPN 
43. Grzegorz KARWAT  Żyrardów   Mazowiecki ZPN 
44. Adrian KARWATIUK  Warszawa   Mazowiecki ZPN 
45. Radosław KASPRZYK Mirków    Dolnośląski ZPN 
46. Łukasz KOFLUK  Gdańsk   Pomorski ZPN 
47. Piotr KOLOCZEK  Zabrze    Śląski ZPN 
48. Dawid KONIECZNY  Pszczyna   Śląski ZPN 
49. Mateusz KONIECZNY Kobiór    Śląski ZPN  
50. Marek KOWALIK  Wierzchosławice  Małopolski ZPN 



51. Jacek KUBISZYN   Nowa Sól   Lubuski ZPN 
52. Maciej KUŁAK   Szczecin   Zachodniopomorski ZPN 
53. Kamil KUPKA   Tarnowskie Góry  Śląski ZPN 
54. Maciej KUROPATWA  Ruda Śląska   Śląski ZPN 
55. Sebastian KWAŚNY   Legnica   Dolnośląski ZPN 
56. Adam LEWKOWICZ  Bartoszyce   Warmińsko-Mazurski ZPN 
57. Kajetan LISTKIEWICZ Warszawa   Mazowiecki ZPN 
58. Dominik LORKE  Tarnowskie Góry  Śląski ZPN 
59. Marcin ŁUCZAK  Środa Wielkopolska  Wielkopolski ZPN  
60. Bogdan MACIĄG  Niwińsk   Podkarpacki ZPN 
61. Jacek MAKOWSKI  Olsztyn    Warmińsko-Mazurski ZPN 
62. Krzysztof MALINOWSKI Piła    Wielkopolski ZPN 
63. Paweł MAŁECKI  Olesno    Dolnośląski ZPN 
64. Marek MARCINKOWSKI  Malbork   Pomorski ZPN 
65. Maciej MARTYNIUK   Poznań   Wielkopolski ZPN 
66. Michał MERECIK  Bochnia   Małopolski ZPN 
67. Piotr MICHALAK  Giżycko   Warmińsko-Mazurski ZPN 
68. Szymon MICHNIEWICZ Łódź    Łódzki ZPN  
69. Marcin MIŚTA   Zawiercie   Śląski ZPN 
70. Izabela MNICH  Tarnowskie Góry  Śląski ZPN 
71. Krzysztof MUSIAŁ   Łódź    Łódzki ZPN 
72. Mateusz NAKIELSKI   Białystok   Podlaski ZPN 
73. Katarzyna NETKOWSKI Piekary Śląskie  Śląski ZPN 
74. Dawid NIEDZIELEWSKI  Konin    Wielkopolski ZPN 
75. Maciej NOWACKI   Uhowo    Podlaski ZPN 
76. Bartłomiej NOWICKI  Łódź    Łódzki ZPN 
77. Tomasz NOWICKI  Szamotuły   Wielkopolski ZPN 
78. Piotr PAŁASZEWSKI   Warszawa   Mazowiecki ZPN 
79. Mateusz PATLA  Jastrzębie Zdrój  Śląski ZPN 
80. Robert PAWLICKI  Poznań   Wielkopolski ZPN 
81. Arkadiusz PIOTROWSKI  Lębork    Pomorski ZPN 
82. Norbert PIOTROWSKI Lębork    Pomorski ZPN 
83. Mateusz PISZCZELOK Katowice    Śląski ZPN 
84. Marcin PODMOSTKA  Kluczbork    Opolski ZPN 
85. Konrad PRZYBYSZ  Łódź    Łódzki ZPN 
86. Szymon PRZYTUŁA  Stary Adamów   Łódzki ZPN 
87. Michał ROSOŁEK   Bytom    Śląski ZPN 
88. Kamil RYBIŃSKI  Gdańsk   Pomorski ZPN 
89. Piotr RYBOL   Kluczbork   Opolski ZPN 
90. Tomasz SADOWSKI  Łódź    Łódzki ZPN 
91. Marek SEMRAU  Białe Błota   Kujawsko-Pomorski ZPN 
92. Adrian SKORCZAK  Gostyń    Wielkopolski ZPN 

93. Marcin SKWIOT  Rumia    Pomorski ZPN 
94. Adam SOBINEK  Gryfice    Zachodniopomorski ZPN  
95. Marcin SPRZĘCZKA  Ostrowiec Świętokrzyski Świętokrzyski ZPN 
96. Kamil STRUSKI  Żórawina   Dolnośląski ZPN 
97. Marcin SZKODZIŃSKI Toruń    Kujawsko-Pomorski ZP 
98. Ewelina SZCZOŁKO  Lublin    Lubelski ZPN 
99. Karol SZCZOŁKO  Lublin    Lubelski ZPN 
100. Łukasz SZCZOŁKO  Lublin    Lubelski ZPN 
101. Maciej SZYDUK  Lublin    Lubelski ZPN 
102. Łukasz SZYMCZYK  Kraków    Małopolski ZPN 
103. Andrzej ŚLIWA  Pińczów   Świętokrzyski ZPN 
104. Maciej ŚLIWIŃSKI  Dąbrówka Wielkopolska Wielkopolski ZPN 
105. Rafał ŚWIERCZEK  Wrocław   Dolnośląski ZPN 
106. Mateusz TARNOWY  Świebodzin   Lubuski ZPN 
107. Karolina TRZECIAK  Goniądz    Podlaski ZPN 



108. Krzysztof ULATOWSKI  Bydgoszcz   Kujawsko-Pomorski ZPN 
109. Michał WALKOWSKI  Malbork   Pomorski ZPN 
110. Tomasz WANICKI  Knurów   Śląski ZPN 
111. Michał WASKOWSKI  Komorniki   Wielkopolski ZPN 
112. Szymon WIERCIOCH  Gierałtowice   Opolski ZPN  
113. Andrzej WITKOWSKI  Rumia     Pomorski ZPN 
114. Łukasz WOLIŃSKI  Lublin    Lubelski ZPN 
115. Rafał ZIACH    Chrzanów   Małopolski ZPN 
116. Karol ZIÓŁKOWSKI   Sadowne    Mazowiecki ZPN 
117. Jakub ZŁOMAŃCZUK  Lublin    Lubelski ZPN 
118. Daniel ZŁOTNICKI  Lublin    Lubelski ZPN 
119. Arkadiusz ZYNIS  Sopot    Pomorski ZPN 

 

Uprawnienia po zaliczeniu egzaminów  

 

 

Obserwatorzy 

1. Krzysztof BERNAŚ  Sosnowiec   Śląski ZPN 
2. Tomasz CHAJDECKI  Kraków    Małopolski ZPN 
3. Paweł CHRZANOWSKI Białystok   Podlaski ZPN 
4. Zbigniew CUKIERT  Poznań   Wielkopolski ZPN 
5. Marek CZERNACHOWSKI Tarnowskie Góry  Śląski ZPN 
6. Seweryn DĘBOWSKI  Koluszki   Łódzki ZPN 
7. Mirosław GÓRECKI  Ruda Śląska   Śląski ZPN 

 
8. Robert GRABOWSKI  Wałbrzych   Dolnośląski ZPN 
9. Mariusz KRUPA  Bochnia   Małopolski ZPN 
10. Janusz LEYK   Gdańsk   Pomorski ZPN 
11. Piotr MIŚ   Jaworzno   Śląski ZPN 
12. Marcin MUSZYŃSKI  Pabianice                                 Łódzki ZPN 
13. Aleksander OKOŃ  Nowy Dwór Gdański  Pomorski ZPN 
14. Mariusz PODJACKI  Gdańsk   Pomorski ZPN 
15. Rafał PRZYTUŁA  Aleksandrów Łódzki  Łódzki ZPN 
16. Robert PODLECKI  Lublin    Lubelski ZPN 
17. Arkadiusz REŚLIŃSKI  Dobrzyca Sośnica   Wielkopolski ZPN 
18. Przemysław SAROSIEK Białystok   Podlaski ZPN 
19. Dariusz SMOLAREK  Kalisz    Wielkopolski ZPN 
20. Sebastian STAWICKI  Łódź    Łódzki ZPN 
21. Jacek WASKOWSKI  Poznań   Wielkopolski ZPN 
22. Marcin WOŁOWSKI  Toruń    Kujawsko-Pomorski ZPN 
23. Maciej ZWARA  Gdynia    Pomorski ZPN 

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr II/12 z dnia 2 września 2021  roku Zarządu  Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie w sprawie zatwierdzenia listy sędzi szczebla centralnego i obserwatorów 
rozgrywek kobiecych na sezon 2021 / 2022 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I.Zatwierdza się nw. listy sędzi szczebla centralnego na sezon 2021/2022 : 

 

1. Adamska Anna  Skarżysko-Kamienna  Świętokrzyski ZPN 

2. Augustyn Ewa  Gdańsk  Pomorski ZPN 

3. Bartnik  Wiktoria Dębno   Podkarpacki ZPN 

4. Biernat  Sylwia  Gosprzydowa  Małopolski ZPN 

5. Bojar – Stefańska Karolina Warszawa  Mazowiecki ZPN 

6. Bryk  Katarzyna Opoczno  Łódzki ZPN 

7. Damasiewicz Agnieszka Wrocław  Dolnośląski ZPN  ** 

8. Damps  Kinga  Luzino   Pomorski ZPN 

9. Diakow  Michalina Raczyce  Wielkopolski ZPN 

10. Dymidziuk Gabriela Nowa Różanka Warmińsko-Mazurski ZPN 

11. Faryniarz Elżbieta Iwiny   Dolnośląski ZPN 

12. Fatyga  Karolina Kielce   Świętokrzyski ZPN 

13. Figura- Łyżwa Magdalena Świerklany  Śląski ZPN ** 

14. Fiodorczuk-Sipko  Ewelina Białystok  Podlaski  ZPN  

15. Gaweł  Katarzyna Murów   Opolski ZPN 

16. Gębka  Angelika Sosnowiec  Śląski ZPN 

17. Giełda  Aleksandra Śrem   Wielkopolski ZPN 

18. Kalita-Malasiewicz  Anna Głuchołazy  Opolski ZPN 

19. Kaczmarczyk Katarzyna Dobre Miasto  Warmińsko-Mazurski ZPN 

20. Kaźmierczak Paulina  Doruchów  Wielkopolski ZPN   ** 

21. Kisielewska Julita  Mokrany Nowe  Mazowiecki ZPN   ** 

22. Koczar  Anna  Katowice  Śląski  ZPN 

23. Kostyra  Agnieszka Toruń   Kujawsko-Pomorski ZPN 

24. Kowalska Aneta  Knurów  Śląski ZPN 

25. Krygier  Martyna Osice   Pomorski ZPN 

26. Kupidura Katarzyna Radom   Mazowiecki ZPN 

27. Lachtara Kinga  Medynia Głogowska Podkarpacki ZPN   

28. Lik  Maja  Chełm   Lubelski ZPN 

29. Lisiecka – Sęk Katarzyna Mosina   Wielkopolski ZPN 

30. Łapa  Aleksandra Tychy   Śląski  ZPN 

31. Lonc  Dominika Dobkowice  Podkarpacki  ZPN  ** 

32. Łuczyńska Kinga  Bytom   Śląski ZPN 

33. Łuka  Anna  Lublin   Lubelski ZPN    ** 

34. Majszczyk Marta  Nowy Konik  Mazowiecki ZPN 

35. Małek  Magdalena Trzemeszno  Wielkopolski ZPN 

36. Mańko  Aleksandra Lublin   Lubelski  ZPN   ** 

37. Marciszewska Julia  Siedlce   Mazowiecki ZPN 

38. Mularczyk Monika  Skierniewice  Łódzki ZPN   ** 

39. Noga  Paulina  Dąbrowa  Wielkopolski ZPN 

40. Olesiak  Agnieszka Dobra   Małopolski ZPN 

41. Ostrowska Magdalena Widźgowo  Podlaski  ZPN 

42. Pańczyk Magdalena Gubin   Lubuski ZPN   ** 

43. Płaskocińska Agnieszka Radom   Mazowiecki ZPN   ** 

44. Pondo  Joanna  Starogard  Zachodniopomorski ZPN 

45. Sierpowska Julia  Pakosław  Wielkopolski ZPN 



46. Stanik  Urszula Pieszyce  Dolnośląski ZPN 

47. Starobrat-Cienka  Aleksandra     Warszawa  Mazowiecki  ZPN 

48. Syta  Magdalena Kraków   Małopolski ZPN 

49. Szybińska Agnieszka Warszawa  Mazowiecki ZPN   ** 

50. Szymula Emilia  Warszawa  Mazowiecki ZPN 

51. Turczyn Patrycja Rzeszów  Podkarpacki ZPN 

52. Tymoszuk Agnieszka Lublin   Lubelski ZPN 

53. Walczyńska Ewa  Lublin   Lubelski ZPN 

54. Wesołowska Anna  Szydłowiec  Łódzki ZPN 

55. Wosiewicz Beata  Krosno   Podkarpacki ZPN   ** 

56. Wiatr  Sylwia  Łęg Tarnowski  Małopolski ZPN 

57. Żyła  Ewa  Strzegom  Dolnośląski ZPN 

 

II.Zatwierdza się nw. listy sędzi szczebla centralnego na sezon 2021/2022 : 

 

1. Ambrosiewicz -Brylska  Justyna Oś  Śląski ZPN 

2. Aniśko  Aleksandra Wrocław  Dolnośląski  ZPN  ** 

3. Bernacka Dominika Warta Bolesławicka Dolnośląski ZPN  ** 

4. Błoch  Julia  Ostrzeszów  Wielkopolski ZPN 

5. Bobowska-Świerzy  Agnieszka Tarnowskie Góry Śląski ZPN 

6. Brudnicka Marta  Warszawa  Mazowiecki ZPN 

7. Brzezińska Aleksandra Gdańsk  Pomorski ZPN  ** 

8. Bukarowicz Julia  Łódź   Łódzki ZPN  

9. Chmioła Marta  Biełcza   Małopolski ZPN 

10. Chrzanowska Katarzyna Bliżyn   Świętokrzyski ZPN 

11. Czarna  Gabriela Bartoszyce  Warmińsko-Mazurski ZPN ** 

12. Czarnecka Sabina  Bieruń   Śląski ZPN 

13. Cielepak Agnieszka Pruszcz  Kujawsko-Pomorski  ZPN  ** 

14. Czudzinowicz Monika  Białystok  Podlaski ZPN 

15. Dacko  Justyna Kalników  Podkarpacki ZPN 

16. Dąbrowska Anna  Warszawa  Mazowiecki  ZPN 

17. Dąbska  Kinga  Otmuchów  Opolski  ZPN 

18. Dobrowolska Aleksandra Radom   Mazowiecki ZPN 

19. Dobrzyńska Agnieszka Białystok  Podlaski ZPN  

20. Dudzińska Sylwia  Łódź   Łódzki ZPN 

21. Dymek  Dorota  Namysłów  Opolski ZPN 

22. Dytko  Justyna Huwniki  Podkarpacki  ZPN 

23. Dzik  Karolina Warszawa  Mazowiecki ZPN  ** 

24. Erbel  Paulina  Radom   Mazowiecki ZPN  ** 

25. Groszek Aneta  Biała Podlaska  Lubelski ZPN  ** 

26. Grygiel  Sylwia  Czempiń  Wielkopolski  ZPN 

27. Hynek  Aleksandra Łopoń   Małopolski ZPN 

28. Jasińska Magdalena Świebodzin  Lubuski ZPN  ** 

29. Kapuścińska Iwona  Borzęcin  Małopolski  PN 

30. Kołodziejczyk Klaudia  Kołobrzeg  Zachodniopomorski ZPN  ** 

31. Konsek  Karolina Wodzisław Śl.  Śląski ZPN 

32. Kowalska-Cichos  Izabela Pszów   Śląski ZPN 

33. Kozieł  Martyna Warszawa  Mazowiecki ZPN 

34. Koziorowicz Martyna Włocławek  Kujawsko-Pomorski ZPN 

35. Kozłowska Weronika Poznań  Wielkopolski  ZPN    

36. Kózka  Klaudia  Brzeszcze  Śląski ZPN  

37. Krawczyk Sabina  Katowice  Śląski  ZPN 

38. Krzemińska Magdalena Koziegłowy  Wielkopolski  ZPN  ** 



39. Kuczaj  Kinga  Dębica   Podkarpacki ZPN  ** 

40. Kuziel  Natalia  Lublin   Lubelski ZPN 

41. Kwitowska Kinga  Spławie  Wielkopolski  ZPN 

42. Latańska Monika  Kluczbork  Opolski ZPN  ** 

43. Ligenzowska Joanna  Kraków   Małopolski ZPN 

44. Lipka  Martyna Kraków   Małopolski ZPN  

45. Liro  Katarzyna Żabno   Małopolski ZPN 

46. Lonc  Dominika Dobkowice  Podkarpacki ZPN 

47. Łukasiewicz Maria  Radom   Mazowiecki ZPN  ** 

48. Malinowska Izabela  Chełmiec  Lubelski ZPN 

49. Malinowska Marta  Łódź   Łódzki ZPN 

50. Masztalerz Anna  Rumia   Pomorski  ZPN  ** 

51. Matczak Patrycja Warszawa  Mazowiecki ZPN  ** 

52. Mazur  Edyta  Gostyń   Śląski  ZPN   ** 

53. Mnich  Izabela  Tarnowskie Góry Śląski ZPN  ** 

54. Mostowska Aleksandra Warszawa  Mazowiecki ZPN 

55. Motyka  Anna  Grzęska  Podkarpacki  ZPN  ** 

56. Nadolska Adrianna Straszyn  Pomorski ZPN  ** 

57. Nowak  Angelika Mielec   Podkarpacki ZPN 

58. Olech-Bartoń Anna  Izbica   Lubelski ZPN  

59. Paciorek Ilona  Krasnołąka  Warmińsko-Mazurski ZPN 

60. Pawlak  Alicja  Pęgów   Dolnośląski ZPN  ** 

61. Piekarska Monika  Orzysz   Warmińsko-Mazurski ZPN 

62.  Pielas  Magdalena Witkowice  Śląski ZPN 

63. Pietrzykowska Olga  Września  Wielkopolski ZPN 

64. Plewniak Aleksandra Maków Mazowiecki Mazowiecki ZPN 

65. Płusa  Klaudia  Radom   Mazowiecki ZPN  ** 

66. Polit  Roksana Domaniewice  Łódzki ZPN  ** 

67. Połosa  Milena  Radom   Mazowiecki ZPN 

68. Rumian  Katarzyna Kraków   Małopolski ZPN 

69. Sałbut  Weronika Suskowola  Mazowiecki  ZPN 

70. Skalska- Jakubaszek Karolina Wrocław  Dolnośląskie ZPN  ** 

71. Socha  Angelika Kraków   Małopolski ZPN 

72. Sosna  Karolina Szernie  Podlaski ZPN  ** 

73. Stasiulewicz Marta  Gdańsk  Pomorski ZPN 

74. Stokłosa Nicola  Opole   Opolski ZPN  

75. Strzalińska Emilia  Żeliszew Duży  Mazowiecki ZPN 

76. Synówka Anna  Tychy   Śląski ZPN 

77. Szczęsna Adrianna Lublin   Lubelski  ZPN 

78. Szczołko Ewelina Krzemień Drugi Lubelski ZPN 

79. Trembecka Karolina Głuchołazy  Opolski  ZPN   ** 

80. Trocińska Nela  Łódź   Łódzki ZPN 

81. Ulanowska Aleksandra Warszawa  Mazowiecki ZPN  ** 

82. Warzecha Magdalena Regulice  Małopolski ZPN  ** 

83. Wasiak  Katarzyna Skierniewice  Łódzki  ZPN 

84. Węsierska Anna  Turze   Pomorski  ZPN 

85. Wieczorek Anna  Nowy Dwór Parcela Łódzki ZPN 

86. Wiedro  Aleksandra Rąbino   Zachodniopomorski  ZPN  ** 

87. Załucka  Weronika Borowa  Podkarpacki  ZPN   ** 

88. Zygmond Karolina Dębno   Małopolski ZPN  ** 

89. Żmudzka Agnieszka Białystok  Podlaski ZPN  

**  - uprawnienia po zaliczeniu egzaminu 

 



 

III.Zatwierdza się nw. listy obserwatorów rozgrywek kobiecych na sezon 2021/2022 : 

 

1. Broński  Jerzy  Stargard Zachodniopomorski ZPN 

2. Gajewska  Ewa  Kraków  Małopolski ZPN 

3. Kozłowski  Andrzej Kruszwica Kujawsko-Pomorski ZPN 

4. Pająk  Zbigniew Wrocław Dolnośląski ZPN 

5. Radzik  Karolina Opole  Zachodniopomorski ZPN 

6. Seniuk – Mikulska Kinga  Lublin  Lubelski ZPN 

7. Stachura  Tadeusz Gliwice  Śląski ZPN 

8. Tobera  Zenon  Bydgoszcz Kujawsko-Pomorski ZPN 

9. Wnuk  Emilia  Marki  Mazowiecki ZPN 

10. Zając  Anna  Radom  Mazowiecki ZPN 

11. Zając  Justyna Gorzów Wlkp. Lubuski ZPN 

       

IV.Niniejsza Uchwała obowiązuje od początku sezonu 2021/2022 

 

        Prezes PZPN  Cezary  Kulesza 
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Uchwała nr II/13 z dnia 2 września 2021 r. Zarządu PZPN w sprawie zmiany 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 
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujące zmiany 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. 
 
1. W Art. 1 ust. 1 po słowach „…kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas 
rozgrywkowych” dodaje się słowa „oraz II ligi kobiet i niższych klas rozgrywkowych 
kobiet,”; 
 
2. W Art. 1 ust 2 słowa „Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki” 
zastępuje się słowami „macierzystego Związku Piłki Nożnej”; 
 
3. W Art. 1 ust 2 dodaje się zdanie: 
Od sezonu 2022/2023 kluby uczestniczące w rozgrywkach II ligi kobiet i niższych klas 
rozgrywkowych kobiet zobowiązane będą do wnoszenia opłaty ryczałtowej za każdy sezon 
rozgrywkowy od każdej drużyny uczestniczącej w rozgrywkach na rachunek bankowy 
Macierzystego Związku Piłki Nożnej w maksymalnej wysokości nie wyższej niż: 
a) II liga kobiet   - 300 zł, 
b) III liga kobiet   - 200 zł, 
c) IV liga i niższe ligi kobiet - 100 zł. 
 
4. W Art. 1 ust. 3 skreśla się słowa „uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas 
rozgrywkowych”. 
 
5. Skreśla się Art. 2. 



 
II. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Prezes PZPN Cezary Kulesza  

 
tj. U nr V/75 z 23.05.2019 r. 

zm. u nr II/13 z 02.09.2021 r. 
 

 
Uchwała 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 
 
 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 10) i 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

Art. 1 
 

1. Uwzględniając postanowienia Uchwały Zarządu PZPN nr I/11 z dnia 28 stycznia 2019 roku w 
sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej przyjmuje się kwotę 12,00 PLN jako 
wysokość rocznej składki członkowskiej płaconej przez kluby uczestniczące w rozgrywkach III 
ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz II ligi kobiet i niższych klas rozgrywkowych kobiet, 
będące członkami Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i PZPN na rzecz Wojewódzkich 
Związków Piłki Nożnej. 

 

2. Od sezonu 2019/2020 kluby uczestniczące w rozgrywkach III ligi i niższych klas 
rozgrywkowych zobowiązane będą do wnoszenia opłaty ryczałtowej za każdy sezon 
rozgrywkowy od każdej drużyny uczestniczącej w rozgrywkach na rachunek bankowy 
macierzystego Związku Piłki Nożnej w maksymalnej wysokości nie wyższej niż: 

 
a) III liga    – 2.000 zł,  
b) IV liga    – 1.300 zł, 
c) Klasa Okręgowa   – 1.000 zł, 
d) A klasa    –    650 zł, 
e) B klasa    –    300 zł, 
f) C klasa    –    300 zł, 
g) kluby uczestniczące jedynie w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych – 12 zł. 

 

Od sezonu 2022/2023 kluby uczestniczące w rozgrywkach II ligi kobiet i niższych klas 
rozgrywkowych kobiet zobowiązane będą do wnoszenia opłaty ryczałtowej za każdy sezon 
rozgrywkowy od każdej drużyny uczestniczącej w rozgrywkach na rachunek bankowy 
Macierzystego Związku Piłki Nożnej w maksymalnej wysokości nie wyższej niż: 
 

a) II liga kobiet   - 300 zł, 
b) III liga kobiet   - 200 zł, 
c) IV liga i niższe ligi kobiet - 100 zł. 

 

 

3. Kluby są zobowiązane do uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 2 w następujących 
terminach: 

 

a) W sezonie 2019/2020 – nie później niż do startu rozgrywek danej klasy rozgrywkowej, 
b) W sezonie 2020/2021 i następnych – nie później niż na 14 dni przed startem rozgrywek 

danej klasy rozgrywkowej. 



 
4. Opłata, o której mowa w ust. 2 zawiera: 

a) roczną składkę członkowską – w wysokości 12 zł, o której mowa w ust.1, 
b) opłatę z tytułu udziału klubu w rozgrywkach w danym sezonie, 
c) opłatę z tytułu rejestracji nowych zawodników i uprawniania dowolnej liczby 

zawodników do udziału w rozgrywkach w danym sezonie. 
 
5. Zgodnie z treścią Uchwały Zarządu PZPN nr IV/79 z dnia 19 kwietnia 2018 roku – kluby 

uczestniczące w rozgrywkach dziecięcych i młodzieżowych pozostają zwolnione z obowiązku 
ponoszenia na rzecz Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej opłat związanych z uczestnictwem 
w tych rozgrywkach. 

 

6. Wojewódzki Związek Piłki Nożnej może zmniejszyć, zgodnie ze swoją właściwością 
terytorialną, wysokość maksymalnej opłaty ryczałtowej, o której mowa w ust. 2, w zależności 
od sytuacji finansowej danego Związku.  

 
Art. 2 

 
Skreślony 
 

Art. 3 
 

1. W związku ze zmniejszeniem przychodów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej od sezonu 
2019/2020, Polski Związek Piłki Nożnej przekaże Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej, w 
każdym sezonie, dofinansowanie w wysokości określonej w tabeli nr 1,  

 

Tabela nr 1 

l.p Wojewódzki Związek 
Piłki Nożnej 

Dofinansowanie 

1 Dolnośląski 527 295 zł 

2 Kujawsko-Pomorski 249 520 zł 

3 Lubelski 318 778 zł 

4 Lubuski 311 931 zł 

5 Łódzki 325 043 zł 

6 Małopolski 550 594 zł 

7 Mazowiecki 457 900 zł 

8 Opolski 433 652 zł 

9 Podkarpacki 469 153 zł 

10 Podlaski 136 229 zł 

11 Pomorski 295 697 zł 

12 Śląski 777 450 zł 

13 Świętokrzyski 122 225 zł 

14 Warmińsko-Mazurski 179 728 zł 

15 Wielkopolski 674 985 zł 

16 Zachodniopomorski 381 961 zł 

 SUMA 6 212 140 zł 

  
2. Wypłata dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 nin. artykułu będzie następowała w 

dwóch równych ratach w następujących terminach: 
 

a) I rata – do dnia 15 września danego roku kalendarzowego (począwszy od 2019 roku), 
b) II rata – do dnia 15 marca danego roku kalendarzowego (począwszy od 2020 roku). 

 
3. W przypadku prowadzenia rozgrywek piłkarskich na terenie działania Wojewódzkiego Związku 

Piłki Nożnej w sposób niezgodny z postanowieniami Uchwały Zarządu PZPN nr IV/62 z dnia 
24 kwietnia 2019 roku – Polski Związek Piłki Nożnej może wstrzymać lub odstąpić od 



dofinansowania danego WZPN przyznanego na podstawie stosownych uchwał Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, w tym w szczególności od dofinansowania, o którym mowa w 
ust. 1 nin. artykułu.  

 
II. Niniejsza uchwała obejmuje 5 sezonów rozgrywkowych tj. od sezonu 2019/2020 do 2023/2024 
włącznie. 
 
III. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje – stosownie do treści art. 85 par. 2 Statutu 
PZPN – jedynie Zarządowi Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
IV. Zmiana wysokości maksymalnych stawek określonych w Art. 1 ust. 2 niniejszej Uchwały może 
nastąpić tylko w drodze uchwały Zarządu PZPN. 
 
V. Wypłata dofinansowania w wysokości określonej w Art. 3 ust. 1 i 2 lit a) nastąpi ze środków 
budżetowych Polskiego Związku Piłki Nożnej zapreliminowanych na rok 2019 w poz. K. „Rezerwa 
na działania statutowe uzgodnione z Zarządem PZPN” 
 
VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 lipca 2019 r. 
 
                                                                                                              Prezes PZPN  
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Uchwała nr II/14 z dnia 2 września 2021  roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie likwidacji ewidencji  tabel i wyników  
ligowych w  prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej rozgrywkach  

dziecięcych  kategorii od G2 (skrzat) do E1 (orlik)  
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) Statutu PZPN postanawia się, co następuje 
 

I. Począwszy od sezonu rozgrywkowego 2021/2022 dokonuje się likwidacji ewidencji 
tabel  i wyników ligowych  w rozgrywkach dziecięcych w kategoriach od G2 (skrzat) do 
E1 (orlik) prowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. Mając powyższe na 
uwadze ustala się, iż: 
 
1. Tabele i wyniki ligowe w ww. kategoriach rozgrywek nie będą publikowane na 

stronach internetowych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej; 
 
 

2. W protokołach meczowych i sprawozdaniach sędziowskich z rozgrywek w ww. 
kategoriach nie będą wpisywane wyniki spotkań ligowych; 

 
 

3. Zaleca się nie publikowanie przez kluby biorące udział w rozgrywkach dziecięcych 
wyników spotkań rozegranych w kategoriach od G2 (skrzat) do E1 (orlik) na 
klubowych stronach internetowych i w mediach społecznościowych.  

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od sezonu 

2021/2022. W sezonie 2021/2022 wprowadza się okres przejściowy umożliwiający 
Wojewódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej  prowadzenie tabel ligowych w rozgrywkach E1( 
orlik) w celu ustalenia kolejności drużyn na koniec sezonu  rozgrywkowego umożliwiającej 
stworzenie rozstawienia drużyn w rozgrywkach młodzików (D2) w kolejnym sezonie 
rozgrywkowym – 2022/2023. 

 
Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr II/15 z dnia 2 września 2021  roku w sprawie przyjęcia  Regulaminu Rozgrywek 

o Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet na sezon 2021/2022 i następne 
 

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

 
I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet na sezon 2021/2022 
i następne w następującym brzmieniu: 
 

 
REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO EKSTRALIGI FUTSALU KOBIET NA SEZON 

2021/2022 i następne 
 

Art. 1 
 
1. W rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet bierze udział 12 drużyn, zgodnie z wynikami 
osiągniętymi w poprzednim sezonie, tj: 
- drużyny z miejsc 1 – 4 w obu grupach Ekstraligi Futsalu Kobiet, 
- zwycięzcy rozgrywek o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet, 
- zwycięzcy meczów barażowych pomiędzy drużynami, które zajęły 5 miejsca w tabelach 
końcowych obu grup Ekstraligi Kobiet i drużynami, które zajęły 2 miejsca w tabelach końcowych 
obu grup 1 ligi Futsalu Kobiet w poprzednim sezonie. 
 
2. Do rozgrywek Ekstraligi Futsalu Kobiet, zostaną dopuszczone kluby, które są członkami 
macierzystego związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Komisji ds. Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN o warunkach uczestnictwa w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet na sezon 
2021/2022 i następne. 
 
3. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z poniższymi zasadami: 
 
1) Pierwsza faza rozgrywek (mistrzowska) prowadzona będzie w 2 grupach (I i II) liczących  
po 6 drużyn: 
 
a) grupy będą podzielone zgodnie z przynależnością terytorialną tj.: 
• Grupa I – kluby z ZPN: Zachodniopomorski, Pomorski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, 
Mazowiecki, Kujawsko-Pomorski, Wielkopolski, Łódzki. 
• Grupa II – kluby z ZPN: Dolnośląski, Lubuski, Lubelski, Podkarpacki, Świętokrzyski, Małopolski, 
Śląski, Opolski. 
 
W sytuacji, gdy wskutek awansów i spadków zachodzi konieczność zapewnienia udziału w obu 
grupach takiej samej liczby drużyn, Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN po uzyskaniu 
stanowiska Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, zastrzega sobie prawo do uzupełnienia składów 
poszczególnych grup bez wymogu zachowania podziału terytorialnego. 
 
b) w pierwszej fazie rozgrywek drużyny rozegrają mecz i rewanż systemem każdy z każdym. 
 
c) Drużyny, które zajmą miejsca 1–4 w poszczególnych grupach uzyskają awans do fazy 
pucharowej rozgrywek; 
 
d) Drużyny, które zajęły 5. miejsca w swojej grupie grają baraż (mecz i rewanż) z drużynami, które 
zajęły 2. miejsca we właściwej terytorialnie grupie Ekstraligi Futsalu Kobiet; 
 
e)  Drużyny, które zajęły 6. miejsca w swojej grupie spadają do właściwej terytorialnie grupy I Ligi 
Futsalu Kobiet. 
 
2) Druga faza (pucharowa) rozgrywek: 
 



a) Dwumecze o awans do rozgrywek Final Four zostaną rozegrane między zespołami: 
 
Para 1 - Gr.II_4 – Gr.I_1. 
Para 2 - Gr.II_3 – Gr.I_2. 
Para 3 - Gr.I_3 – Gr.II_2. 
Para 4 - Gr.I_4 – Gr.II_1. 
Zwycięzcy meczów uzyskają awans do rozgrywek Final Four. 
 
3) Trzecia faza (1/2 Finału i Finał) – turniej z udziałem 4 drużyn – zwycięzców meczów w parach 
1-4 rozgrywany systemem: 
 
a) Zwycięzca pary 1 – Zwycięzca pary 3 (1 mecz) 
b) Zwycięzca pary 2 – Zwycięzca pary 4 (1 mecz) 
c) Zwycięzcy meczów uzyskują awans do finału (1 mecz) . 
d) Przegrani w meczach rozgrywają mecz o 3 miejsce (1 mecz). 
 
4) Organizatorem turnieju Final Four będzie jeden z jego uczestników lub inny podmiot, wskazany 
przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, po rozpatrzeniu wniosków klubów zainteresowanych 
jego organizacją. 
 

Art. 2 
 

1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach Ekstraliga Futsalu Kobiet, zobowiązane są rozegrać mecze 
zgodnie zobowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem. 
 
2. PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego materiału 
dotyczącego zawodniczek oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz 
koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów Ekstraligi Futsalu 
Kobiet. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć PZPN – bez dodatkowej opłaty we właściwy materiał, 
jak i stosowną dokumentację. PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego oraz 
audio-wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji. 
 
3. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki Ekstraligi 
Futsalu Kobiet, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek  
i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne, prawa 
reklamowe, prawa marketingowe i prawa telewizyjne (medialne), realizowane za pośrednictwem 
dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych 
istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych. 
 
4. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 
obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 
drużyny w strojach klubowych. 
 

Art. 3 
 
1. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet prowadzi Departament Piłkarstwa 
Profesjonalnego PZPN. 
 
2. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet są prowadzone w terminach ustalonych przez 
Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 
 
3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet na 10 dni przed rozpoczęciem 
sezonu rozgrywkowego składają w Departamencie Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN informację  
o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: adres, nr telefoniczny, adres e-mail. W trakcie 
rozgrywek kluby są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania o wszelkich zmianach 
teleadresowych. Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną 
deklarację, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelka 



korespondencja dotycząca rozgrywek Ekstraligi Futsalu Kobiet powinna być przesyłana za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: futsal@pzpn.pl. 
 
4. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. W razie 
nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego – 
obowiązują zasady zawarte w Uchwale nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej dot. organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
 
5.W pierwszej i drugiej fazie rozgrywek opłaty z tytułu wynagrodzenia sędziów są pokrywane  
w równej części przez PZPN i gospodarzy poszczególnych meczów. 
 
6. Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby są zobowiązane dostarczyć do Departamentu 
Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN dowód uregulowania, na rachunek PL 32 1240 6292 1111 0010 
5977 5657, opłaty w wysokości 1 600.00 zł z tytułu przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania 
sędziów. 
 
7. W trzeciej fazie rozgrywek opłaty z tytułu wynagrodzenia sędziów są pokrywane przez PZPN. 
 
8. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Ekstraliga Futsalu Kobiet zobowiązane są do dokonania 
przedpłat na poczet przyszłych kar za żółte kartki w dwóch ratach: 
• I rata w wysokości  200 zł – płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej sezonu 
bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Piłkarstwa 
Profesjonalnego PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rundy jesiennej rozgrywek. 
• II rata w wysokości 200 zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej sezonu 
bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Piłkarstwa 
Profesjonalnego PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rundy wiosennej rozgrywek. 
 

Art. 4 
 
1. Zawody o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry  
w Futsal FIFA i postanowień PZPN, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi 
przepisami PZPN. 
 
2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  
 
a) przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną - futsal oraz innych regulaminów Polskiego Związku 
Piłki Nożnej, uchwał i rozporządzeń Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 
 
b) przestrzegać zasad Fair Play, 
 
c) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 
organizowanych przez PZPN. 
 

Art. 5 
 
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 
regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora 
zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy 
zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym 
możliwym terminie. 
 
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do zasady, 
Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 
 
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania. 
 

mailto:futsal@pzpn.pl


4. W przypadku podjęcia przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN decyzji  
o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie 
wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust. 1, dla zawodów rozgrywanych w nowym 
terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN. 
 
5. W przypadku podjęcia przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 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, 
• 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 liczby kartek 
otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. Zawodniczka, która od początku 
rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymała liczbę kartek powodujących obowiązek 
odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych 
przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach. 
 
6. Mecze o Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet muszą być rozgrywane w halach spełniających 
wymogi do gry w Futsal. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier 
mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku 
ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty 
związane z przyjazdem na nieodbyty mecz. 
 
7. Gospodarz meczu zobligowany jest do zabezpieczenia szatni dla gości i zespołu sędziowskiego 
na co 60 minut do rozpoczęcia meczu, a boisko do gry na co najmniej 30 minut do rozpoczęcia 
meczu. 
 

Art. 6 
 
1. Zawodniczka, która w czasie zawodów o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet otrzyma 
ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarana: 
a) przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości  20 zł. 
b) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu. 
c) przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości  50 zł. 
d) przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu. 
e) przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 80 zł. 
f) przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów. 
g) przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów  
i karą pieniężną w wysokości  100 zł. 
 
2. W przypadku, gdy zawodniczka otrzymała żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze 
jednego meczu, wystąpiła w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane 
jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodniczka taka nadal 
jest zobowiązana do jej odbycia. 
 
3. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy 
zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukarane zawodniczki. Przepis ten ma również  



zastosowanie w przypadku wycofania drużyny i weryfikowaniu nierozegranych spotkań jako 
walkowery. 
 
4. Ostrzeżenia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet oraz 
innych rozgrywek prowadzonych przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 
 
5. W przypadku zmiany barw klubowych zawodniczki z klubu uczestniczącego w rozgrywkach  
o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet lub zmiany barw klubowych zawodniczki z polskiego klubu 
występującego w innej klasie rozgrywkowej i koniecznością odbycia kary wynikającej z liczby 
ostrzeżeń (żółtych kartek) udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych 
zawodniczka zobowiązana jest do odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu 
Kobiet bez względu na fakt występowania uprzednio w innym klubie Ekstraligi Futsalu Kobiet lub 
innej klasie rozgrywkowej. 
 
6. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich Ekstraligi Futsalu Kobiet zostanie 
wykluczona przez sędziego z gry - czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszona (ukarana 
dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w zawodach mistrzowskich Ekstraligi Futsalu Kobiet do 
czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. 
 
7. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej klasie 
rozgrywek, w której została wymierzona (Ekstraliga Futsalu Kobiet). Do wykonania kary wliczane 
są tylko zawody mistrzowskie Ekstraligi Futsalu Kobiet. Zawodniczce nie zalicza się wykonania 
kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie  
z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na 
późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). 
W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodników 
żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane 
jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodniczkę. 
 
8. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za 
przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (Ekstraliga Futsalu Kobiet), wykonuje się w 
klasie rozgrywek mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie 
rozgrywek mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany  
z zastrzeżeniem ust. 10, 11, 12. 
 
9. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których 
klub aktualnie występuje.  
 
10. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów  
w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu 
rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym 
wykonanie kary może również nastąpić: 
 
a) w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodniczka grała w chwili popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w którym 
zawodniczce wymierzono tę karę, 
 
b) w innym klubie, niż klub, w którym zawodniczka grała w chwili popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego, jeżeli zawodniczka pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 
rozgrywkowego zmieniła przynależność klubową. 
 
11. Z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz 
uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w sezonie 
rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych 
edycjach rozgrywek, przy czym ust. 7 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio. 
 



12. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami 
(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie 
dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym. W takim wypadku 
zawodniczka zobowiązana jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki. 
 
13. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów za przewinienia w rozgrywkach pucharowych 
musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może 
uczestniczyć w danych rozgrywkach pucharowych. 
 
14. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo 
(zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 
 
15. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy między 
rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym. 
 
16. Klub pozyskujący zawodniczkę winien zwrócić się do organu prowadzącego rozgrywki,  
w których wcześniej występowała zawodniczka o udzielenie informacji o ewidencji ostrzeżeń 
(żółtych kartek) i ewentualnych karach dyskwalifikacji nałożonych na zawodniczkę. Klub 
pozyskujący jest zobowiązany uwzględnić dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) 
zawodniczki w swojej ewidencji wg następujących zasad:  
 
a) w przypadku pozyskania zawodniczki, która w bieżącym sezonie występowała w innej drużynie, 
uczestniczącej w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń 
(żółtych kartek) zawodniczki winien być uwzględniony w ewidencji klubu. 
 
b) w przypadku pozyskania zawodniczki, która w bieżącym sezonie nie występowała w drużynie 
uczestniczącej w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń 
(żółtych kartek) zawodniczki nie jest uwzględniany w ewidencji klubu, z zastrzeżeniem 
postanowień ust. 10. 
 
17. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.  
 
18. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki 
otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar. 
 

Art. 7 
 
1. Rozgrywki Ekstraligi Futsalu Kobiet są prowadzone systemem mecz i rewanż (każda drużyna 
rozgrywa z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość). 
 
2. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 
- 3 punkty z zwycięstwo, 
- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 
- 0 punktów za spotkanie przegrane. 
 
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, kolejność miejsc w 
tabeli ustalana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Uchwały nr IX/140  
z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
 
4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w dwumeczu drugiej fazy rozgrywek 
(ćwierćfinały) oraz w dwumeczu barażowym, o awansie decyduje: 
 - przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach 
pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 
 - przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 5 minut; 
 - jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki lub oba zespoły zdobędą tę samą 
liczbę bramek, zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów. 



 
 

Art. 8 
 
1.Drużyna – zwycięzca etapu III (Final Four) zostaje Mistrzem Polski Futsalu Kobiet. 
 
a)  Za mistrzostwo klub otrzymuje 25 medali, puchar i nagrodę finansową w wysokości 5 000.00 zł.  
b)  Za zajęcie drugiego miejsca klub otrzymuje 25 medali, puchar i nagrodę finansowa w wysokości 
3 000.00 zł. 
c) Za zajęcie trzeciego miejsca klub otrzymuje 25 medali, puchar i nagrodę finansowa w wysokości 
2 000.00 zł. 
d) Za zajęcie czwartego miejsca klub otrzymuje puchar i nagrodę finansowa w wysokości 1 000.00 
zł.  
 

Art. 9 
 
1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich danej 
klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie w następnym cyklu rozgrywek zdegradowana 
do niższej klasy rozgrywkowej.  
 
2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań, zostaje 
automatycznie wykluczona z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, przesunięta do 
niższej klasy, bez względu na liczbę zdobytych punktów. 
 
3. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych bądź wykluczonych przeprowadza się następująco: 
 
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań – anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań 
tej drużyny, 
 
b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań – zalicza się do punktacji osiągnięte wyniki, 
natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 
 
4. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach Ekstraligi Futsalu 
Kobiet zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości 2 500.00 zł. 
 

Art. 10 
 
1. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczki do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem 
systemu Extranet. 
 
2. Wraz z wystąpieniem o uprawnienie zawodniczki do gry, klub zobowiązany jest przekazać, za 
pośrednictwem systemu extranet, deklarację gry amatora lub kontrakt o profesjonalne uprawianie 
piłki nożnej lub oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu  
w sytuacji łączenia przez zawodniczkę gry w piłkę nożną 11-osobową i futsal. 
 
3. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczki do gry przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem 
systemu Extranet nie będzie rozpatrywane. 
 
4. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo 
Ekstraligi Futsalu Kobiet, muszą być potwierdzone przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie 
uprawnione przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN z zachowaniem wymogów 
określonych w obowiązujących przepisach PZPN. 
 
5. Letni okres transferowy trwa od 1 października do piątku poprzedzającego datę rozpoczęcia 
rundy jesiennej danego sezonu do godziny 16.00. 
 



6. Zimowy okres transferowy trwa od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej danego sezonu do 
godziny 16.00 w piątek poprzedzający datę rozpoczęcia rundy wiosennej danego sezonu.  
 
7. W przypadku udziału w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet zawodniczki, dla której klubem 
macierzystym jest klub piłki nożnej 11-osobowej, w sytuacji zmiany przynależności klubowej 
zawodniczki do innego klubu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, klub 
Ekstraligi Futsalu Kobiet będzie zobowiązany do uzyskania zgody aktualnego klubu macierzystego 
zawodniczki na jej udział w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet z uwzględnieniem postanowień 
Uchwały nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników 
występujących w rozgrywkach futsalu. 
 
8.  Uprawnienie do gry w Ekstralidze Futsalu Kobiet zawodniczki, dla której klubem macierzystym 
jest klub piłki nożnej 11-osobowej może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych.    
 
9. Zawodniczki niepełnoletnie mogą grać w meczach Ekstraligi Futsalu Kobiet w zespole seniorek 
po ukończeniu 16. roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący 
rozgrywki 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. 
10. W rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet może być potwierdzonych i uprawnionych do gry 
dowolna liczba zawodniczek-cudzoziemek spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w protokole 
zawodów może być wpisana 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej   
z uwzględnieniem postanowień Uchwały XI/200 z 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru  
Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020  
i następnych. 
 
11. Zawodnicy-cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być uprawnienie do gry  
w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet wyłącznie jako zawodniczki profesjonalne. 
 
12. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie. 
 
13. Zawodniczka nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 
Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą być zbadane przez lekarza, celem stwierdzenia 
ich zdolności do gry. 
 
14. Zawodniczka piłki nożnej jest zobowiązana do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie 
zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie. Badanie lekarskie jest ważne 
przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty jego przeprowadzenia. Termin ważności 
badania kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby 
takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie 
zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 
23:59,59; jeżeli badanie zawodniczki wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego 
do godz. 23:59,59). 
 
15. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodniczki, które posiadają badania 
lekarskie aktualne, pozytywne i ważne w dniu zawodów. Fakt posiadania takowych badań przez 
wszystkie zawodniczki wpisane do sprawozdania sędziowskiego potwierdza własnoręcznym 
podpisem kierownik bądź trener drużyny. 
 
16. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawiać swoje zawodniczki 
do gry o mistrzostwo poszczególnych klas rozgrywkowych zgodnie z zasadami określonymi w par. 
4 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. organizacji 



rozgrywek w piłkę nożną. Zgodnie z powyższym udział zawodniczki w meczu, w którym obowiązuje 
system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym 
połowy czasu gry. 
 

Art. 11 
 
1. Drużyny Ekstraligi Futsalu Kobiet mogą prowadzić trenerzy posiadający uprawnienia określone 
w Uchwale 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. 
 
2. Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania 
wyjaśniającego zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 
 

Art. 12 
 
1. Zawody o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet mogą być rozgrywane w halach uznanych przed 
rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klas rozgrywkowej. Klub jest  
w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego 
obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje 
regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyte 
zawody. 
 
2. W uzasadnionych przypadkach Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może wyrazić 
zgodę na rozegranie meczu w hali posiadającej ważną weryfikację dla niższej klasy rozgrywkowej. 
 
3. Protokół weryfikacji hali musi być wywieszony w szatni sędziowskiej. 
 
4. Za utrzymanie porządku w hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 
Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie. 
 
5. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodniczek, przedstawicieli, członków oraz 
kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia. 
 
6. Gospodarz zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po 
meczu. Gospodarz może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na hali, a także może 
być ukarany dyscyplinarnie. 
 
7. Mecze Ekstraligi Futsalu Kobiet nie mogą odbywać się w halach zamkniętych na mocy decyzji 
organu dyscyplinarnego PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem 
sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN mają obowiązek 
sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów w danej hali. 
 

Art. 13 
 
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek, podani są na 
pierwszym miejscu). 
 
2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem 
zawodów, obowiązani są wskazać w systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz 
miejsce rozegrania meczu danej kolejki.  
 
3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać 
w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek. 



 
4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 
wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu Extranet, zgody przeciwnika i 
Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. W przypadku niedotrzymania terminu 
określonego w ust. 2 klub zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 100 zł. 
 
5. W sytuacji braku wskazania przez gospodarza zawodów (w systemie Extranet) dokładnego 
terminu (data i godzina) rozegrania meczu danej kolejki Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 
PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozgrania zawodów. 
 
6. Termin wyznaczony przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN jest dla klubów 
wiążący, a odmowa rozegrania zawodów lub ich nie rozegranie w tym terminie będzie skutkować 
zweryfikowaniem meczu jako walkower 0:5 na niekorzyść danej drużyny. 
 
7. Wszystkie przełożone mecze muszą być rozegrane nie później niż na dwie kolejki przed 
zakończeniem sezonu. 
 

Art. 14 
 
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 
 
2. Ustala się, że mecze Ekstraligi Futsalu Kobiet muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem terminów 
obligatoryjnych: 
a) w piątek – w godzinach pomiędzy 18:00 a 20:30 (za zgodą drużyny przeciwnej i organu 
prowadzącego rozgrywki), 
b) w soboty – w godzinach pomiędzy 14:00 a 18:00, 
c) w niedzielę – w godzinach pomiędzy 14:00 a 18:00. 
 
3. Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów  
o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet na jeden termin i o jednej godzinie. Wszystkie mecze 
ostatniej kolejki rundy wiosennej, co do zasady, muszą zostać rozegrane o jednej porze – w sobotę 
o godz. 18:00. Za zgodą obydwu klubów Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może 
ustalić inny termin rozegrania meczów w terminach objętych obligatoryjnością, ale tylko 
wcześniejszy niż uprzednio wyznaczony.  
 
4. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament Piłkarstwa 
Profesjonalnego PZPN, podlega karze 500 zł. Niezależnie od tego Komisja Dyscyplinarna PZPN 
może nałożyć także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 
 
5. W przypadku awarii środka transportu lub jego braku Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 
PZPN może wyrazić zgodę na rozegranie nieodbytych z tych przyczyn zawodów wyłącznie w 
przypadku osiągnięcia porozumienia przez obydwa zainteresowane kluby. 
 

Art. 15 
 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie Reprezentacji narodowej 
Futsalu, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA, co 
najmniej jednej zawodniczki klubu, uprawnionej do gry w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet, 
może stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów 
na inny termin. 
 

Art. 16 
 
1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Departament Piłkarstwa 
Profesjonalnego PZPN. 
 
2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub winien 



zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem. Zmiana terminu w tej sytuacji 
może nastąpić za zgodą Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. Nowy termin nie może 
być ustalony po zakończeniu rozgrywek, natomiast gdy mecz odbyć się miał pierwotnie w rundzie 
jesiennej – nowy termin musi być ustalony przed rozpoczęciem rundy wiosennej. O zmianę terminu 
meczu kluby mogą wystąpić najpóźniej 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem kolejki. 
 

Art. 17 
 
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na hali zobowiązany 
jest do: 
a) zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej, 
b) filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo, 
c) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące, ewentualnie stojące), 
d) powołania kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych i stewardów, 
przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, 
e) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), stworzenia kulturalnych warunków związanych  
z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety), 
f) opieki sanitarnej i medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego 
(posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją 
na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym 
podpisem na protokole meczowym. W przypadku braku opieki medycznej sędziowie mają prawo 
podjąć decyzję o nierozgrywaniu spotkania, za co winę ponosi gospodarz zawodów, 
g) stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników, 
h) specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych, 
i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 
posiadającej prawa telewizyjne, 
j) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im 
korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji, 
k) zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi 
drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe, 
l) zapewnienia osobnych szatni z natryskami dla każdej z drużyn i sędziów, 
m) filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od 
zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 
PZPN do wykorzystania dla potrzeb komisji, organów dyscyplinarnych, Kolegium Sędziów PZPN 
oraz organów prowadzących rozgrywki upoważnionych do tego przez PZPN. 
 
2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 
Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do: 
 
a) przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół boiska 
oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nieprzestrzegania 
powyższego, przedstawiciel PZPN 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. 
 
3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 
 

Art. 18 
 
1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 
odrębne przepisy PZPN oraz umowy zawarte z nadawcami. 
 
2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania 
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań  



o Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet bez uzyskania zgody PZPN. Klub, będący gospodarzem 
meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach wewnątrz hali z zachowaniem 
następujących zasad:  
 
a) w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać 
powtórek, 
 
b) w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać 
jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych z zasadami 
fair-play. 
 
3. W dowolnym momencie sezonu 2021/2022 i następnych, PZPN przysługuje prawo do zmiany 
nazwy Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora 
Tytularnego Rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego, bez konieczności zmiany 
niniejszego Regulaminu oraz prawo do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek  
o Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet lub produktu przez niego wskazanego w tekście 
Regulaminu. 
 
4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu  
i nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo Ekstraliga Futsalu Kobiet przysługują prawa komercyjne, 
w tym w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe 
dotyczące rozgrywek. PZPN jest właścicielem praw telewizyjnych do rozgrywek, a dysponowanie 
tymi prawami odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy PZPN, a podmiotem 
nabywającym te prawa. 
 
5. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 
obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 
drużyny w strojach klubowych. 
 
6. Upoważnia się Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN do opracowania wytycznych dot. 
uprawnień sponsorów Rozgrywek Ekstraligi Futsalu Kobiet, uprawnień PZPN oraz praw  
i obowiązków Klubów w zakresie praw marketingowych. 
 

Art. 19 
 
1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień 
na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu 
Kobiet, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego 
wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie przedstawiciela PZPN, podjęcie decyzji  
o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub  
o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnej hali. 
 
2. Komisja Dyscyplinarna PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w przypadku 
rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.  
 
3. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN 
do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie 
Dyscyplinarnym PZPN. 
 
 

Art. 20 
 
1. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:5 na niekorzyść: 
 
a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach  
i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę 
nożną; 



b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów z zastrzeżeniem art. 5 pkt 51 Postanowień 
Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 
c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały 
Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 
d) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie 
zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień Polskiego 
Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 
e) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta  
w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia; 
f) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie 
z przepisami; 
g) drużyny, w której brała udział zawodniczka nieuprawniona do gry albo potwierdzona lub 
uprawniona na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 
h) drużyny, w której brała udział zawodniczka nieuprawniona z tytułu przepisów o opiece lekarskiej,  
o których mowa w § 24 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 
i) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba 
zawodniczek będzie mniejsza niż 3 zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach gry w Futsal; 
j) drużyny, której zawodniczka, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie 
znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały 
przerwane; 
k) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek  
z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane; 
l) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez 
sędziego przed upływem ustalonego czasu gry; 
m) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego powodu 
zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry; 
n) drużyny, której zawodniczka wykluczona z gry przez sędziego nie opuściła boiska w ciągu  
2 minut; 
o) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład 
zawodniczek, wraz z załącznikiem;  
p) drużyny, w składzie której występowała co najmniej 1 zawodniczka, u której stwierdzono 
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówiła poddania się badaniom; 
q) drużyny, w składzie której brała udział zawodniczka powołana na zgrupowanie kadry narodowej, 
ale w nim nie uczestnicząca bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 
Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 
r) drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i kolejnych 
meczach nie posiadając uprawnień zgodnych z zasadami określonymi w Art. 16 ust. 1 po 
uprzednim, dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN; 
s) drużyny gospodarza, który nie ureguluje opłat o których mowa w Art. 3 ust. 6, a z tego powodu 
zawody zostaną odwołane; 
t) drużyny, która w protokole z zawodów uwzględniła w składzie większą od dozwolonej liczbę 
zawodniczek-cudzoziemek spoza obszaru Unii Europejskiej; 
u) drużyny, w składzie której z winy klubu w ciągu całego meczu wystąpiła mniejsza od wymaganej 
liczba zawodniczek młodzieżowych. 
 
2. W przypadku naruszenia co najmniej jednego z przepisów wskazanych w ust. 1 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. 21 
 
1. Protest odnośnie do przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Piłkarstw Profesjonalnego 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 500 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 trzech dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym 
wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.  
 

Art.22 
 
1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet zobowiązane są do 
zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla oficjalnych przedstawicieli PZPN, 
którym należy zapewnić najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im 
czynności. 
 
2. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami 
wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu 
stanowi rażące naruszenie przepisów związkowych. Właściwym do orzekania kary jest Komisja 
Dyscyplinarna PZPN. 
 

Art. 23 
 
1. Na ławce rezerwowych, poza 9 zawodniczkami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może 
przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których 
mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz innych 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych 
spośród osób pełniących następujące funkcje: 
a) asystent trenera, 
b) lekarz, 
c) trener bramkarzy; 
d) trener przygotowania fizycznego; 
e) drugi asystent trenera; 
f) kierownik drużyny; 
g) fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia; 
h) masażysta; 
i) drugi masażysta. 
 
2. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodniczek, wypełnionego 
uprzednio w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, 
którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. 
Sędzia ma obowiązek sprawdzić przed meczem czy kierownik drużyny bądź trener własnoręcznym 
podpisem potwierdzili posiadanie ważnych i aktualnych badań lekarskich przez wszystkie 
zawodniczki wpisane do sprawozdania sędziowskiego. W przypadku braku podpisu – sędzia nie 
dopuszcza do rozpoczęcia meczu i wzywa kierownika bądź trenera do złożenia podpisu w jego 
obecności. 
 
3. 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. 
 
4. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki, o których mowa w ust. 2, 
sędziowie są zobowiązani dostarczyć do Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN po 
zakończeniu rundy rozgrywkowej. 
 
5. Zawodniczka, wykluczona z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych. 



 
6. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu  
z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodniczek niż 5, jednak nie 
mniejszą niż 3, to skład drużyny może być uzupełniony do 5 zawodniczek jedynie zawodniczkami, 
które są wpisane do składu w protokole z zawodów. 
 
7. 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. 
 
8. 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. 
 

Art. 25 
 
1. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodniczek wyglądają następująco: 
 
a) drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach 
klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów 
powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić, 
b) jeżeli zawodniczki mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, 
drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór, 
c) jeżeli kolor koszulki bramkarki nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodniczek drużyn, zmiany 
koszulki musi dokonać bramkarka. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz 
zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy, 
d) obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodniczek biorących udział w grze 
ochraniaczy na golenie. 
 
2. Zaleca się wpisywanie 14 zawodniczek do protokołów sędziowskich. Zawodniczki 
rozpoczynające grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole 
sędziowskim.  
 
3. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie. 
 

Art. 26 
 
1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez 
stosowne Uchwały Zarządu PZPN. 
 

Art. 27 
 
1. Uchyla się Uchwałę nr VIII/129 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu 
Kobiet na sezon 2017/2018 i następne. 
 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Cezary Kulesza 
 
 
  



 
 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/15 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet na sezon 
2021/2022  
i następne 
 
Data, miejsce 
 
_____________________________ 
 
Pełna nazwa Klubu: 
 
_____________________________ 
 
 
Adres siedziby Klubu: 
 
_____________________________ 
 
 
 
 
Do: Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 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 Piłkarstwa Profesjonalnego 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 do Uchwały nr II/15 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi Futsalu Kobiet na sezon 
2021/2022  
i następne 
 
 
 
…………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 
 
 

…………………………………………… 
(Adres zamieszkania) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Ja niżej podpisana, …………………………………………………… oświadczam, że będę 

reprezentowała klub ………………………………………………….. w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu 

Kobiet w sezonie 20……/20…... 

 

 
 
 
  

……………………………………………….. 

(Czytelny podpis zawodniczki) 



 
 

16 
Uchwała nr II/16 z dnia 2 września 2021  roku w sprawie przyjęcia  Regulaminu Rozgrywek 

o Mistrzostwo I Ligi  Futsalu Kobiet na sezon 2021/2022 i następne 
 

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

 
I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet na sezon 2021/2022 i 
następne w następującym brzmieniu: 
 

 
REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO I LIGI FUTSALU KOBIET NA SEZON 

2021/2022 i następne 

 

Art. 1 

 

1. W rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet biorą udział drużyny na podstawie pisemnego zgłoszenia 

do Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN na adres email futsal@pzpn.pl. 

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

macierzystego Związku Piłki Nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Komisji ds. Futsalu i Piłki 

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

2021/2022 i następne. 

3. Kluby zostaną podzielone na dwie grupy zgodnie z podziałem terytorialnym, tj.: 

• Grupa I – kluby z ZPN: Zachodniopomorski, Pomorski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, 

Mazowiecki, Kujawsko-Pomorski, Wielkopolski, Łódzki. 

• Grupa II – kluby z ZPN: Dolnośląski, Lubuski, Lubelski, Podkarpacki, Świętokrzyski, Małopolski, 

Śląski, Opolski.  

W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby zachowania integralności rozgrywek, 

Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN zastrzega sobie prawo do uzupełnienia składów 

poszczególnych grup bez wymogu zachowania wskazanego w ustępie 3 podziału terytorialnego. 

4. W rozgrywkach drużyny rozegrają mecz i rewanż systemem każdy z każdym. 

5. Bezpośredni  awans do Ekstraligi Futsalu Kobiet uzyskają drużyny, które zajęły pierwsze miejsca 

na koniec sezonu w każdej z grup I Ligi Futsalu Kobiet. Drużyny, które w swoich grupach zajmą 

drugie miejsca na koniec sezonu zagrają mecze barażowe o awans do Ekstraligi Futsalu kobiet  

z drużynami, które zajęły piąte miejsca na koniec sezonu Ekstraligi Futsalu Kobiet. Mecze 

barażowe drużyny zagrają według podziału terytorialnego systemem mecz i rewanż, gdzie 

pierwszy mecz zostanie rozegrany na boisku I Ligowca. 

Art. 2 

 

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

zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem.  

2. PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego materiału 

dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz 

koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów I Ligi Futsalu 

Kobiet. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć PZPN – bez dodatkowej opłaty we właściwy materiał, 
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jak i stosowną dokumentację. PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, audio-  

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

3. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki I Ligi 

Futsalu Kobiet, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek  

i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne, prawa 

reklamowe, prawa marketingowe i prawa telewizyjne (medialne), realizowane za pośrednictwem 

dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych 

istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych. 

4. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 

obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 

drużyny w strojach klubowych. 

Art. 3 

 

1. Rozgrywki o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet prowadzi Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 

PZPN.  

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

Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu 

rozgrywkowego składają w Departamencie Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN informację o 

aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W 

trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania o wszelkich zmianach 

teleadresowych. Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną 

deklarację, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelka 

korespondencja dotycząca rozgrywek I Ligi Futsalu Kobiet powinna być przesyłana za 

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: futsal@pzpn.pl. 

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

nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego – 

obowiązują zasady zawarte w § 11 Uchwały Organizacji Rozgrywek Piłkarskich. 

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

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN dowód uregulowania, na rachunek PL 32 1240 6292 1111 0010 

5977 5657 opłaty w wysokości: 

- 1500 zł przed rozpoczęciem rozgrywek.  

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

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I Liga Futsalu Kobiet zobowiązane są do dokonania 

przedpłat na poczet przyszłych kar za żółte kartki w dwóch ratach: 

• I rata w wysokości 100 zł – płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej sezonu 

bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rundy jesiennej rozgrywek. 

• II rata w wysokości  100 zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej sezonu 

bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rundy wiosennej rozgrywek. 
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Art. 4 

 

1. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry  

w Futsal FIFA i postanowień PZPN, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi 

przepisami PZPN. 

 

2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  

 

a) przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną - futsal oraz innych regulaminów Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, uchwał i rozporządzeń Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 

b) przestrzegać zasad Fair Play, 

c) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN. 

 

Art. 5 

 

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

regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora 

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

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

możliwym terminie. 

 

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

Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

 

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

 

4. W przypadku podjęcia przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN decyzji  

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

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

terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN. 

 

5. W przypadku podjęcia przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 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, 

• 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 liczby kartek 

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. Zawodniczka, która od początku 



rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymała liczbę kartek powodujących obowiązek 

odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych 

przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach. 

 

6. Mecze o Mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet muszą być rozgrywane w halach spełniających 

wymogi do gry w Futsal. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier 

mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku 

ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty 

związane z przyjazdem na nieodbyty mecz. 

 

7. Gospodarz meczu zobligowany jest do zabezpieczenia szatni dla gości i zespołu sędziowskiego 

na co 60 minut do rozpoczęcia meczu, a boisko do gry na co najmniej 30 minut do rozpoczęcia 

meczu. 

 

Art. 6 

 

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

(żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarana: 

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

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

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

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

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

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

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

i karą pieniężną w wysokości  100 zł. 

 

2. W przypadku, gdy zawodniczka otrzymała żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze 

jednego meczu, wystąpiła w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane 

jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodniczka taka nadal 

jest zobowiązana do jej odbycia. 

 

3. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy 

zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukarane zawodniczki. Przepis ten ma również  

zastosowanie w przypadku wycofania drużyny i weryfikowaniu nierozegranych spotkań jako 

walkowery. 

 

4. Ostrzeżenia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet oraz innych 

rozgrywek prowadzonych przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

 

5. W przypadku zmiany barw klubowych zawodniczki z klubu uczestniczącego w rozgrywkach  

o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet lub zmiany barw klubowych zawodniczki z polskiego klubu 

występującego w innej klasie rozgrywkowej i koniecznością odbycia kary wynikającej z liczby 

ostrzeżeń (żółtych kartek) udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych 

zawodniczka zobowiązana jest do odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet 

bez względu na fakt występowania uprzednio w innym klubie I Ligi Futsalu Kobiet lub innej klasie 

rozgrywkowej. 

 



6. Zawodniczka, która w czasie zawodów mistrzowskich I Ligi Futsalu Kobiet zostanie wykluczona 

przez sędziego z gry - czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszona (ukarana 

dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w zawodach mistrzowskich I Ligi Futsalu Kobiet do czasu 

rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. 

 

7. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej klasie 

rozgrywek, w której została wymierzona (Ekstraliga Futsalu Kobiet). Do wykonania kary wliczane 

są tylko zawody mistrzowskie I Ligi Futsalu Kobiet. Zawodniczce nie zalicza się wykonania kary 

dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie  

z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na 

późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). 

W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodników 

żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane 

jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodniczkę. 

 

8. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za 

przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (Ekstraliga Futsalu Kobiet), wykonuje się w 

klasie rozgrywek mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie 

rozgrywek mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany  

z zastrzeżeniem ust. 10, 11, 12. 

 

9. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których 

klub aktualnie występuje.  

 

10. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów  

w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu 

rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym 

wykonanie kary może również nastąpić: 

 

a) w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodniczka grała w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w którym 

zawodniczce wymierzono tę karę, 

 

b) w innym klubie, niż klub, w którym zawodniczka grała w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli zawodniczka pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 

rozgrywkowego zmieniła przynależność klubową. 

 

11. Z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz 

uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w sezonie 

rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych 

edycjach rozgrywek, przy czym ust. 7 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio. 

 

12. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami 

(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie 

dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym. W takim wypadku 

zawodniczka zobowiązana jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki. 

 

13. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów za przewinienia w rozgrywkach pucharowych 

musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może 

uczestniczyć w danych rozgrywkach pucharowych. 

 



14. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo 

(zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN. 

 

15. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy między 

rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym. 

 

16. Klub pozyskujący zawodniczkę winien zwrócić się do organu prowadzącego rozgrywki,  

w których wcześniej występowała zawodniczka o udzielenie informacji o ewidencji ostrzeżeń 

(żółtych kartek) i ewentualnych karach dyskwalifikacji nałożonych na zawodniczkę. Klub 

pozyskujący jest zobowiązany uwzględnić dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) 

zawodniczki w swojej ewidencji wg następujących zasad:  

 

a) w przypadku pozyskania zawodniczki, która w bieżącym sezonie występowała w innej drużynie, 

uczestniczącej w rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych 

kartek) zawodniczki winien być uwzględniony w ewidencji klubu. 

 

b) w przypadku pozyskania zawodniczki, która w bieżącym sezonie nie występowała w drużynie 

uczestniczącej w rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych 

kartek) zawodniczki nie jest uwzględniany w ewidencji klubu, z zastrzeżeniem postanowień  

ust. 10. 

 

17. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.  

 

18. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki 

otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar. 

 

Art. 7 

 

1. Rozgrywki I Ligi Futsalu Kobiet są prowadzone systemem mecz i rewanż (każda drużyna 

rozgrywa z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość). 

 

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

- 3 punkty z zwycięstwo, 

- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

- 0 punktów za spotkanie przegrane. 

 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, kolejność miejsc  

w tabeli ustalana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Uchwały nr IX/140  

z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

 

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w dwumeczu barażowym, o awansie decyduje: 

 - przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach 

pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

 - przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 5 minut; 

 - jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki lub oba zespoły zdobędą tę samą 

liczbę bramek, zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów. 

 

Art. 8 

 

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

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

do niższej klasy rozgrywkowej.  



 

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

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

niższej klasy, bez względu na liczbę zdobytych punktów. 

 

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

 

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

tej drużyny, 

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

natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 

 

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

zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości 2 500.00 zł. 

 

Art. 9 

 

1. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczki do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem 

systemu Extranet. 

 

2. Wraz z wystąpieniem o uprawnienie zawodniczki do gry, klub zobowiązany jest przekazać, za 

pośrednictwem systemu extranet, deklarację gry amatora lub kontrakt o profesjonalne uprawianie 

piłki nożnej lub oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu  

w sytuacji łączenia przez zawodniczkę gry w piłkę nożną 11-osobową i futsal. 

 

3. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczki do gry przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem 

systemu Extranet nie będzie rozpatrywane. 

 

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

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

Ligi Futsalu Kobiet, muszą być potwierdzone przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie 

uprawnione przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN z zachowaniem wymogów 

określonych w obowiązujących przepisach PZPN. 

 

5. Letni okres transferowy trwa od 1 października do piątku poprzedzającego datę rozpoczęcia 

rundy jesiennej danego sezonu do godziny 16.00. 

 

6. Zimowy okres transferowy trwa od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej danego sezonu do 

godziny 16.00 w piątek poprzedzający datę rozpoczęcia rundy wiosennej danego sezonu.  

 

7. W przypadku udziału w rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet zawodniczki, dla której klubem 

macierzystym jest klub piłki nożnej 11-osobowej, w sytuacji zmiany przynależności klubowej 

zawodniczki do innego klubu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, klub I Ligi 

Futsalu Kobiet będzie zobowiązany do uzyskania zgody aktualnego klubu macierzystego 

zawodniczki na jej udział w rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet z uwzględnieniem postanowień 

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

występujących w rozgrywkach futsalu. 

 

8.  Uprawnienie do gry w I Lidze Futsalu Kobiet zawodniczki, dla której klubem macierzystym jest 

klub piłki nożnej 11-osobowej może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych.    

 

9. Zawodniczki niepełnoletnie mogą grać w meczach I Ligi Futsalu Kobiet w zespole seniorek po 

ukończeniu 16. roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący 



rozgrywki 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. 

 

10. W rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet może być potwierdzonych i uprawnionych do gry dowolna 

liczba zawodniczek-cudzoziemek spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w protokole 

zawodów może być wpisana 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej   

z uwzględnieniem postanowień Uchwały XI/200 z 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru  

Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020  

i następnych. 

 

11. Zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być uprawnione do gry  

w rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet wyłącznie jako zawodniczki profesjonalne. 

 

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

 

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

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

ich zdolności do gry. 

 

14. Zawodniczka piłki nożnej jest zobowiązana do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie 

zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie. Badanie lekarskie jest ważne 

przez okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty jego przeprowadzenia. Termin ważności 

badania kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby 

takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie 

zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 

23:59,59; jeżeli badanie zawodniczki wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego 

do godz. 23:59,59). 

 

15. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodniczki, które posiadają badania 

lekarskie aktualne, pozytywne i ważne w dniu zawodów. Fakt posiadania takowych badań przez 

wszystkie zawodniczki wpisane do sprawozdania sędziowskiego potwierdza własnoręcznym 

podpisem kierownik bądź trener drużyny. 

 

16. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawiać swoje zawodniczki 

do gry o mistrzostwo poszczególnych klas rozgrywkowych zgodnie z zasadami określonymi w par. 

4 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną. Zgodnie z powyższym udział zawodniczki w meczu, w którym obowiązuje 

system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym 

połowy czasu gry. 

 

Art. 10 

 

1. Drużyny I Ligi Futsalu Kobiet mogą prowadzić trenerzy posiadający uprawnienia określone w 

Uchwale 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. 

 



2. Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania 

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

Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

 

Art. 11 

 

1. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet mogą być rozgrywane w halach uznanych przed 

rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klas rozgrywkowej. Klub jest  

w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego 

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

regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyte 

zawody. 

 

2. W uzasadnionych przypadkach Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może wyrazić 

zgodę na rozegranie meczu w hali posiadającej ważną weryfikację dla niższej klasy rozgrywkowej. 

 

3. Protokół weryfikacji hali musi być wywieszony w szatni sędziowskiej. 

 

4. Za utrzymanie porządku w hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 

Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie. 

 

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

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

 

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

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

być ukarany dyscyplinarnie. 

 

7. Mecze I Ligi Futsalu Kobiet nie mogą odbywać się w halach zamkniętych na mocy decyzji organu 

dyscyplinarnego PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, 

obserwatorzy oraz delegaci Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN mają obowiązek sprawdzenia 

dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów w danej hali. 

 

Art. 12 

 

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

pierwszym miejscu). 

 

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

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

miejsce rozegrania meczu danej kolejki.  

 

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

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

w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek. 

 

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

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

Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. W przypadku niedotrzymania terminu 

określonego w ust. 2 klub zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 100 zł. 

 



5. W sytuacji braku wskazania przez gospodarza zawodów (w systemie Extranet) dokładnego 

terminu (data i godzina) rozegrania meczu danej kolejki Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 

PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozgrania zawodów. 

 

6. Termin wyznaczony przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN jest dla klubów 

wiążący, a odmowa rozegrania zawodów lub ich nie rozegranie w tym terminie będzie skutkować 

zweryfikowaniem meczu jako walkower 0:5 na niekorzyść danej drużyny. 

 

7. Wszystkie przełożone mecze muszą być rozegrane nie później niż na dwie kolejki przed 

zakończeniem sezonu. 

 

Art. 13 

 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 

 

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

obligatoryjnych: 

a) w piątek – w godzinach pomiędzy 18:00 a 20:30 (za zgodą drużyny przeciwnej i organu 

prowadzącego rozgrywki), 

b) w soboty – w godzinach pomiędzy 14:00 a 18:00, 

c) w niedzielę – w godzinach pomiędzy 14:00 a 18:00. 

 

3. Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów  

o mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet na jeden termin i o jednej godzinie. Wszystkie mecze ostatniej 

kolejki rundy wiosennej, co do zasady, muszą zostać rozegrane o jednej porze – w sobotę o godz. 

18:00. Za zgodą obydwu klubów Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może ustalić inny 

termin rozegrania meczów w terminach objętych obligatoryjnością, ale tylko wcześniejszy niż 

uprzednio wyznaczony.  

 

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

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

może nałożyć także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 

 

5. W przypadku awarii środka transportu lub jego braku Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 

PZPN może wyrazić zgodę na rozegranie nieodbytych z tych przyczyn zawodów wyłącznie w 

przypadku osiągnięcia porozumienia przez obydwa zainteresowane kluby. 

 

Art. 14 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie Reprezentacji narodowej 

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

najmniej jednej zawodniczki klubu, uprawnionej do gry w rozgrywkach I Ligi Futsalu Kobiet, może 

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

termin. 

 

Art. 15 

 

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

Profesjonalnego PZPN. 

 

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

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



może nastąpić za zgodą Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. Nowy termin nie może 

być ustalony po zakończeniu rozgrywek, natomiast gdy mecz odbyć się miał pierwotnie w rundzie 

jesiennej – nowy termin musi być ustalony przed rozpoczęciem rundy wiosennej. O zmianę terminu 

meczu kluby mogą wystąpić najpóźniej 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem kolejki. 

 

Art. 16 

 

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

jest do: 

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

b) filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo, 

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

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

przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, 

e) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), stworzenia kulturalnych warunków związanych  

z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety), 

f) opieki sanitarnej i medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego 

(posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją 

na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym 

podpisem na protokole meczowym. W przypadku braku opieki medycznej sędziowie mają prawo 

podjąć decyzję o nierozgrywaniu spotkania, za co winę ponosi gospodarz zawodów, 

g) stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników, 

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

i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne, 

j) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im 

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

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

drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe, 

l) zapewnienia osobnych szatni z natryskami dla każdej z drużyn i sędziów, 

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

zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 

PZPN do wykorzystania dla potrzeb komisji, organów dyscyplinarnych, Kolegium Sędziów PZPN 

oraz organów prowadzących rozgrywki upoważnionych do tego przez PZPN. 

 

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

Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do: 

 

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

oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nieprzestrzegania 

powyższego, przedstawiciel PZPN 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. 

 

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

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

 

Art. 17 

 

1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 

odrębne przepisy PZPN oraz umowy zawarte z nadawcami.  

 

2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania 

jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań  

o Mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet bez uzyskania zgody PZPN. Klub, będący gospodarzem meczu 

może przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach wewnątrz hali z zachowaniem 

następujących zasad:  

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

powtórek, 

 

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

jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych z zasadami 

fair-play. 

 

3. W dowolnym momencie sezonu 2021/2022 i następnych, PZPN przysługuje prawo do zmiany 

nazwy Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora 

Tytularnego Rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego, bez konieczności zmiany 

niniejszego Regulaminu oraz prawo do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek  

o Mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet lub produktu przez niego wskazanego w tekście Regulaminu. 

 

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu  

i nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo Ekstraliga Futsalu Kobiet przysługują prawa komercyjne, 

w tym w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe 

dotyczące rozgrywek. PZPN jest właścicielem praw telewizyjnych do rozgrywek, a dysponowanie 

tymi prawami odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy PZPN, a podmiotem 

nabywającym te prawa. 

 

5. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 

obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 

drużyny w strojach klubowych. 

 

6. Upoważnia się Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN do opracowania wytycznych dot. 

uprawnień sponsorów Rozgrywek I Ligi Futsalu Kobiet, uprawnień PZPN oraz praw  

i obowiązków Klubów w zakresie praw marketingowych. 

 

Art. 18 

 

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

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

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

wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie przedstawiciela PZPN, podjęcie decyzji  



o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub  

o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnej hali. 

 

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

rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.  

 

3. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN 

do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie 

Dyscyplinarnym PZPN. 

 

Art. 19 

 

1. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:5 na niekorzyść: 

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

i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę 

nożną; 

b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów z zastrzeżeniem art. 5 pkt 51 Postanowień 

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

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

Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

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

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

Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 

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

w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia; 

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

z przepisami; 

g) drużyny, w której brała udział zawodniczka nieuprawniona do gry albo potwierdzona lub 

uprawniona na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 

h) drużyny, w której brała udział zawodniczka nieuprawniona z tytułu przepisów o opiece lekarskiej,  

o których mowa w § 24 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

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

zawodniczek będzie mniejsza niż 3 zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach gry w Futsal; 

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

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

przerwane; 

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

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

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

sędziego przed upływem ustalonego czasu gry; 

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

zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry; 



n) drużyny, której zawodniczka wykluczona z gry przez sędziego nie opuściła boiska w ciągu  

2 minut; 

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

zawodniczek, wraz z załącznikiem;  

p) drużyny, w składzie której występowała co najmniej 1 zawodniczka, u której stwierdzono 

pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówiła poddania się badaniom; 

q) drużyny, w składzie której brała udział zawodniczka powołana na zgrupowanie kadry narodowej, 

ale w nim nie uczestnicząca bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 

Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

r) drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i kolejnych 

meczach nie posiadając uprawnień zgodnych z zasadami określonymi w Art. 16 ust. 1 po 

uprzednim, dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN; 

s) drużyny gospodarza, który nie ureguluje opłat o których mowa w Art. 3 ust. 6, a z tego powodu 

zawody zostaną odwołane; 

t) drużyny, która w protokole z zawodów uwzględniła w składzie większą od dozwolonej liczbę 

zawodniczek-cudzoziemek spoza obszaru Unii Europejskiej; 

u) drużyny, w składzie której z winy klubu w ciągu całego meczu wystąpiła mniejsza od wymaganej 

liczba zawodniczek młodzieżowych. 

 

2. W przypadku naruszenia co najmniej jednego z przepisów wskazanych w ust. 1 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. 20 

 

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

Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Piłkarstw Profesjonalnego 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 500 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 trzech dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym 

wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.  

 

Art. 21 

 

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

zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla oficjalnych przedstawicieli PZPN, 

którym należy zapewnić najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im 

czynności. 

 



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

wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu 

stanowi rażące naruszenie przepisów związkowych. Właściwym do orzekania kary jest Komisja 

Dyscyplinarna PZPN. 

 

 

 

 

Art. 23 

 

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

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

mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz innych 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych 

spośród osób pełniących następujące funkcje: 

a) asystent trenera, 

b) lekarz, 

c) trener bramkarzy; 

d) trener przygotowania fizycznego; 

e) drugi asystent trenera; 

f) kierownik drużyny; 

g) fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia; 

h) masażysta; 

i) drugi masażysta. 

 

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

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodniczek, wypełnionego 

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

którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. 

Sędzia ma obowiązek sprawdzić przed meczem czy kierownik drużyny bądź trener własnoręcznym 

podpisem potwierdzili posiadanie ważnych i aktualnych badań lekarskich przez wszystkie 

zawodniczki wpisane do sprawozdania sędziowskiego. W przypadku braku podpisu – sędzia nie 

dopuszcza do rozpoczęcia meczu i wzywa kierownika bądź trenera do złożenia podpisu w jego 

obecności. 

 

3. 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. 

 

4. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki, o których mowa w ust. 2, 

sędziowie są zobowiązani dostarczyć do Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN po 

zakończeniu rundy rozgrywkowej. 

 

5. Zawodniczka, wykluczona z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych. 

 



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

z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodniczek niż 5, jednak nie 

mniejszą niż 3, to skład drużyny może być uzupełniony do 5 zawodniczek jedynie zawodniczkami, 

które są wpisane do składu w protokole z zawodów. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

Art. 24 

 

1. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodniczek wyglądają następująco: 

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

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

powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić, 

b) jeżeli zawodniczki mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru, 

drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór, 

c) jeżeli kolor koszulki bramkarki nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodniczek drużyn, zmiany 

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

zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy, 

d) obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodniczek biorących udział w grze 

ochraniaczy na golenie. 

 

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

rozpoczynające grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole 

sędziowskim.  

 

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

 

Art. 25 

 

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez 

stosowne Uchwały Zarządu PZPN. 

 

Art. 26 

 

1. Uchyla się Uchwałę nr VIII/130 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet 

na sezon 2017/2018 i następne. 

 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Prezes PZPN Cezary Kulesza 



 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/16 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet na sezon 2021/2022  

i następne 

 

Data, miejsce 

 

_____________________________ 

 

Pełna nazwa Klubu: 

 

_____________________________ 

 

 

Adres siedziby Klubu: 

 

_____________________________ 

 

 

Do: Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 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 Piłkarstwa Profesjonalnego 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 do Uchwały nr II/16 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu Kobiet na sezon 2021/2022  

i następne 

 
 
…………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 
 
 

…………………………………………… 
(Adres zamieszkania) 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

Ja niżej podpisana, …………………………………………………… oświadczam, że będę 

reprezentowała klub ………………………………………………….. w rozgrywkach I Ligi Futsalu 

Kobiet w sezonie 20……/20…... 

 

  

 

 
  

……………………………………………….. 

(Czytelny podpis zawodniczki) 



17 
Uchwała nr II/17 z dnia 2 września 2021  roku w sprawie przyjęcia  Regulaminu Rozgrywek 

o Mistrzostwo I Ligi  Futsalu na sezon 2021/2022 i następne 
 

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

 
I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu na sezon 2021/2022 i następne 
w następującym brzmieniu: 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO I LIGI FUTSALU NA SEZON 2021/2022  

i następne 

 

Art. 1 

 

1. W rozgrywkach I Ligi Futsalu biorą udział maksymalnie 24 drużyny w dwóch grupach, które  

zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu 

i I Ligi oraz II Ligi Futsalu sezonu poprzedniego.  

 

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

Związku Piłki Nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Zarządu PZPN w sprawie licencji dla 

klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu. 

 

3. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie poprzednim w rozgrywkach I Ligi Futsalu nie uzyska  

licencji na występowanie w następnym sezonie w I lidze PLF według procedury przewidzianej  

w Uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu 

lub wycofa się z rozgrywek I Ligi Futsalu po ich zakończeniu, klub ten zostanie sklasyfikowany  

w rozgrywkach I Ligi Futsalu w sezonie poprzednim zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże 

zostanie przesunięty do II Ligi Futsalu. W takiej sytuacji miejsce w I Ligi Futsalu zachowuje zespół,  

który w sezonie poprzednim w tabeli końcowej zajął najwyższe miejsce spośród spadkowiczów  

w danej grupie. 

 

4. W sytuacji, gdy spośród klubów występujących w sezonie poprzednim w rozgrywkach I Ligi 

Futsalu nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w I Lidze Futsalu według 

procedury przewidzianej w podręczniku licencyjnym Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN więcej 

niż jeden klub, kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach I Ligi Futsalu w sezonie poprzednim  

zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostaną przesunięte do II Ligi Futsalu. W takiej 

sytuacji miejsce w I Lidze Futsalu zachowują zespoły, które w sezonie poprzednim zostały 

sklasyfikowane na miejscach spadkowych w danej grupie. 

 

5. W sytuacji, gdy licencji nie otrzyma bądź wycofa się z rozgrywek większa liczba klubów decyzję  

o uzupełnieniu składu podejmuje Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

 

6. Zasady przyznawania licencji klubowych dla klubów Polskiej Ligi Futsalu reguluje odrębna 

Uchwała Zarządu PZPN. 

 

Art. 2 

 

1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach I Ligi Futsalu, zobowiązane są rozegrać mecze zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem. 

 

2. PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego materiału 

dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz 



koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów I Ligi Futsalu. Na 

żądanie, kluby muszą wyposażyć PZPN – bez dodatkowej opłaty we właściwy materiał, jak i 

stosowną dokumentację. PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, audio- i 

wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji.  

 

3. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki I Ligi 

Futsalu, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek i 

odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne, prawa 

reklamowe, prawa marketingowe i prawa telewizyjne (medialne), realizowane za pośrednictwem 

dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych 

istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych. 

 

4. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 

obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 

drużyny w strojach klubowych.  

 

5. Przesłanie materiału (skrót meczu lub „najlepsze momenty spotkania”) na serwer wskazany 

przez organ prowadzący rozgrywki w nieprzekraczalnym terminie tj. do 20:00 w poniedziałek po 

kolejce ligowej, chyba że mecz odbędzie się w poniedziałek to w tym przypadku do wtorku do 

20:00.  

 

6. Publikowanie wyprodukowanego magazynu 1 ligi na witrynach klubowych i w klubowych social  

media. 

 

7. Realizowanie wymogów parametrów technicznych oraz ustawień kamery zgodne z 

wymaganiami przesłanymi przez producenta magazynu, dostarczenie logotypów klubów w 

formacie wektorowym na potrzeby realizacji magazynu i działań marketingowych PZPN.  

 

8. Niezrealizowanie punktu 5 skutkuje pełną odpłatnością za obsługę sędziowską za mecz, z 

którego nie przesłano materiału wideo. 

 

Art. 3 

 

1. Rozgrywki o mistrzostwo I Ligi Futsalu prowadzi Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

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

Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I Ligi Futsalu na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu  

rozgrywkowego składają w Departamencie Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN informację o 

aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W 

trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania o wszelkich zmianach 

teleadresowych. Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną 

deklarację, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelka 

korespondencja dotycząca rozgrywek I Ligi Futsalu powinna być przesyłana za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: futsal@pzpn.pl.  

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

nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego – 

obowiązują zasady zawarte w § 11 Uchwały Organizacji Rozgrywek Piłkarskich. 

5. Koszty obsady sędziów i obserwatorów pokrywa PZPN. 

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I Ligi Futsalu zobowiązane są do dokonania przedpłat na 

poczet przyszłych kar za żółte kartki w dwóch ratach:  



• I rata w wysokości 500 zł – płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej sezonu 

bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rundy jesiennej rozgrywek.  

• II rata w wysokości 500 zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej sezonu 

bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rundy wiosennej rozgrywek.  

Art. 4 

 

1. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry  

w Futsal FIFA i postanowień PZPN, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi 

przepisami PZPN. 

 

2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  

 

a) przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną - futsal oraz innych regulaminów Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, uchwał i rozporządzeń Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 

b) przestrzegać zasad Fair Play, 

c) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN. 

 

3. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu muszą być rozgrywane piłkami wskazanymi przez organ 

prowadzący rozgrywki. Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN przekaże do wszystkich klubów 

biorących udział w rozgrywkach I ligi odpowiednią ilość piłek. 

 

Art. 5 

 

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

regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora  

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

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

możliwym terminie.  

 

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

Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

 

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

 

4. W przypadku podjęcia przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN decyzji  

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

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

terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.  

 

5. W przypadku podjęcia przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN decyzji  

o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody 

dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:  

 

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

uzyskanego do momentu przerwania zawodów.  

 

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

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.  



 

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

klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  

• którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki, 

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

w chwili dokańczania zawodów,  

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

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 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.  

 

6. Mecze o Mistrzostwo I ligi muszą być rozgrywane w halach spełniających wymogi licencyjne 

określone w wymaganiach Licencyjnych dla klubów I ligi futsalu PZPN. Klub jest w pełni 

odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego 

obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne konsekwencje 

regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie odbyty  

mecz.  

 

7. Gospodarz meczu zobligowany jest do zabezpieczenia szatni dla gości i zespołu sędziowskiego  

na co 90 minut do rozpoczęcia meczu a boisko do gry na co najmniej 60 minut do rozpoczęcia 

meczu. 

 

Art. 6 

 

1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo I Ligi Futsalu otrzyma ostrzeżenie (żółtą 

kartkę) zostanie automatycznie ukarany:  

a) przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 100 zł.  

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

c) przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł.  

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

e) przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 300 zł.  

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

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

i karą pieniężną w wysokości 500 zł.  

 

2. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze 

jednego meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane jako  

walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal jest 

zobowiązany do jej odbycia.  

 

3. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy 

zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukaranych zawodników. Przepis ten ma również 

zastosowanie w przypadku wycofania drużyny i weryfikowaniu nierozegranych spotkań jako 

walkowery.  

 

4. Ostrzeżenia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo I Ligi Futsalu oraz innych 

rozgrywek prowadzonych przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

 

5. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z klubu uczestniczącego w rozgrywkach o 

mistrzostwo I Ligi Futsalu lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu występującego  



w innej klasie rozgrywkowej i koniecznością odbycia kary wynikającej z ilości ostrzeżeń (żółtych 

kartek) udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych zawodnik 

zobowiązany jest do odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo I Ligi Futsalu bez względu na fakt  

występowania uprzednio w innym klubie I Ligi Futsalu lub innej klasie rozgrywkowej.  

 

6. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich I ligi zostanie wykluczony przez sędziego z 

gry - czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie może 

brać udziału w zawodach mistrzowskich I ligi do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez  

Komisję Dyscyplinarną PZPN.  

 

7. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej klasie 

rozgrywek, w której została wymierzona (I liga). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody 

mistrzowskie I ligi. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź 

czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który 

nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy termin lub został 

zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). W przypadku przerwania 

zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodników żółte i czerwone kartki 

zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze  

się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodnika.  

 

8. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za 

przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (I liga), wykonuje się w klasie rozgrywek 

mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywek 

mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z zastrzeżeniem  

ust. 10, 11, 12.  

 

9. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których  

klub aktualnie występuje.  

 

10. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w 

rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu 

rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym 

wykonanie kary może również nastąpić:  

 

a) w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w którym  

zawodnikowi wymierzono tę karę,  

 

b) w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 

rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.  

 

11. Z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz 

uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w sezonie  

rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych 

edycjach rozgrywek, przy czym ust. 7 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.  

 

12. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami 

(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie 

dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym. W takim wypadku 

zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.  

 

13. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach pucharowych  



musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może 

uczestniczyć w danych rozgrywkach pucharowych.  

 

14. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo 

(zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami Regulaminu  

Dyscyplinarnego PZPN.  

 

15. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy między  

rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.  

 

16. Klub pozyskujący zawodnika winien zwrócić się do organu prowadzącego rozgrywki, w których  

wcześniej występował zawodnik o udzielenie informacji o ewidencji ostrzeżeń (żółtych kartek)  

i ewentualnych karach dyskwalifikacji nałożonych na zawodnika. Klub pozyskujący jest 

zobowiązany uwzględnić dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika w swojej 

ewidencji wg następujących zasad:  

 

a) w przypadku pozyskania zawodnika, który w bieżącym sezonie występował w innej drużynie, 

uczestniczącej w rozgrywkach I ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika  

winien być uwzględniony w ewidencji klubu.  

 

b) w przypadku pozyskania zawodnika, który w bieżącym sezonie nie występował w drużynie, 

uczestniczącej w rozgrywkach I ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika  

nie jest uwzględniany w ewidencji klubu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.  

 

17. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.  

 

18. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki 

otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar. 

 

Art. 7 

 

1.Rozgrywki I Ligi Futsalu prowadzone są w dwóch grupach:  

• Grupa I – kluby z ZPN: Zachodniopomorski, Pomorski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, 

Mazowiecki, Kujawsko-Pomorski, Wielkopolski, Łódzki. 

• Grupa II – kluby z ZPN: Dolnośląski, Lubuski, Lubelski, Podkarpacki, Świętokrzyski, Małopolski, 

Śląski, Opolski. 

 

W sytuacji, gdy wskutek awansów i spadków zachodzi konieczność zapewnienia udziału w obu 

grupach takiej samej liczby drużyn, Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN po uzyskaniu 

stanowiska Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, zastrzega sobie prawo do uzupełnienia 

składów poszczególnych grup bez wymogu zachowania podziału terytorialnego. 

2. Rozgrywki I Ligi Futsalu są prowadzone systemem mecz i rewanż (każda drużyna rozgrywa z 

pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość). 

 

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

- 3 punkty z zwycięstwo, 

- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

- 0 punktów za spotkanie przegrane. 

 

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, kolejność miejsc  

w tabeli ustalana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Uchwały nr IX/140  

z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 



 

5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w dwumeczu barażowym, o awansie decyduje: 

 - przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach 

pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

 - przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 5 minut; 

 - jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki lub oba zespoły zdobędą tę samą 

liczbę bramek, zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów. 

 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 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. 

 

Art. 8 

 

1. Drużyny, które zajmą 1. miejsce w tabeli końcowej obu grup I Ligi Futsalu oraz drużyna, która 

wygra mecze barażowe pomiędzy zespołami zajmującymi 2. miejsca w tabelach końcowych obu 

grup I Ligi Futsalu uzyskują awans do rozgrywek Futsal Ekstraklasy. 

 

2. Zasady przeprowadzenia meczów barażowych określi Departament Piłkarstwa Profesjonalnego  

PZPN.  

 

3. Awans do I Ligi Futsalu uzyskują 4 drużyny z rozgrywek II Ligi Futsalu - zwycięzca każdej z 

każdej z grup. 

 

4. W sezonie 2021/2022 i następnych, drużyny, które zajmą miejsca 11-12 w tabelach końcowych  

obu grup I Ligi Futsalu spadają automatycznie do II Ligi Futsalu. 

 

5. Liczba drużyn spadających z każdej z grup ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od 

przynależności terytorialnej drużyn, które spadną z Futsal Ekstraklasy. 

 

Art. 9 

 

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

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

do niższej klasy rozgrywkowej.  

 



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

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

niższej klasy, bez względu na liczbę zdobytych punktów.  

 

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

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

tej drużyny,  

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

natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 

 

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

zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości 5 000.00 zł. 

 

Art. 10 

 

1. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem 

systemu Extranet.  

 

2. Wraz z wystąpieniem o uprawnienie zawodnika do gry, klub zobowiązany jest przekazać, za 

pośrednictwem systemu extranet, deklarację gry amatora lub kontrakt o profesjonalne uprawianie 

piłki nożnej lub oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu w 

sytuacji łączenia przez zawodnika gry w piłkę nożną 11-osobową i futsal. 

 

3. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem 

systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.  

 

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

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo I 

Ligi Futsalu, muszą być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie uprawnieni 

przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN z zachowaniem wymogów określonych w 

obowiązujących przepisach PZPN.  

 

5. Letni okres transferowy trwa od 1 sierpnia do godziny 16.00 w piątek poprzedzający datę 

rozpoczęcia rundy jesiennej danego sezonu.  

 

6. Zimowy okres transferowy trwa od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej danego sezonu do 

godziny 16.00 w piątek poprzedzający datę rozpoczęcia rundy wiosennej danego sezonu.  

 

7. W przypadku udziału w rozgrywkach I ligi futsalu zawodnika dla którego klubem macierzystym 

jest klub piłki nożnej 11-osobowej, w sytuacji zmiany przynależności klubowej zawodnika do innego  

klubu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, klub I ligi futsalu będzie 

zobowiązany do uzyskania zgody aktualnego klubu macierzystego zawodnika na jego udział w 

rozgrywkach I ligi futsalu z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr V/82 z dnia 25 maja 2017 

roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu. 

 

8. Uprawnienie do gry w II lidze futsalu zawodnika dla którego klubem macierzystym jest klub piłki 

nożnej 11-osobowej może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych.    

 

9. Zawodnicy niepełnoletni mogą grać w meczach I Ligi Futsalu w zespole seniorów po ukończeniu 

16. roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki nożnej 

może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu 

wszystkich poniższych warunków: 

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



b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub 

lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach  

seniorów. 

 

10. W rozgrywkach I Ligi Futsalu może być potwierdzonych i uprawnionych do gry dowolna liczba 

zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w protokole zawodów 

może wpisanych 2 zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej,  

z uwzględnieniem postanowień Uchwały XI/200 z 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku  

Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii 

Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2019/2020 i następnych. 

 

11. Zawodnicy-cudzoziemcy spoza obszaru Unii Europejskiej mogą być uprawnienie do gry w 

rozgrywkach I Ligi Futsalu wyłącznie jako zawodnicy profesjonalni.  

 

12. W meczu o mistrzostwo I Ligi Futsalu musi być wpisanych do sprawozdania sędziowskiego 2 

(dwóch) zawodników młodzieżowych: 

a) przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie,  

który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21.  

rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz 

zawodnik młodszy, a w sezonie 2022/2023 zawodnik urodzony w 2002 roku oraz zawodnik 

młodszy, itd.,  

b) w protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką „M”, 

c) w przypadku braku zawodnika młodzieżowego w kadrze meczowej z jakiejkolwiek przyczyny, 

liczba zawodników rezerwowych w sprawozdaniu sędziowskim zostanie pomniejszona o liczbę 

brakujących młodzieżowców. 

d) Każdorazowo w przypadku rozpoczęcia w pełnym 14 osobowym składzie bez wymaganej ilości  

zawodników młodzieżowych organ prowadzący rozgrywki będzie stosował sankcje określone w  

Art. 20 niniejszego regulaminu. 

 

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

 

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

biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia ich zdolności  

do gry.  

 

15. Zawodnik piłki nożnej jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia  

umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie. Badanie lekarskie jest ważne przez 

okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty jego przeprowadzenia. Termin ważności badania 

kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego  

dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie 

zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 

23:59,59; jeżeli badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do  

godz. 23:59,59).  

 

16. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają badania  

lekarskie aktualne, pozytywne i ważne w dniu zawodów. Fakt posiadania takowych badań przez 

wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania sędziowskiego potwierdza własnoręcznym 

podpisem kierownik bądź trener drużyny. 

 

17. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawiać swoich zawodników  

do gry o mistrzostwo poszczególnych klas rozgrywkowych zgodnie z zasadami określonymi w par.  

4 Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. organizacji  

rozgrywek w piłkę nożną. Zgodnie z powyższym udział zawodnika w meczu, w którym obowiązuje  



system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu w wymiarze nieprzekraczającym  

połowy czasu gry. 

 

Art. 11 

 

1. Zespoły I Ligi Futsalu mogą prowadzić trenerzy posiadający uprawnienia określone w Uchwale 

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.  

 

2. Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania 

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

Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

 

Art. 12 

 

1. Zawody o mistrzostwo I Ligi Futsalu mogą być rozgrywane w halach uznanych przed 

rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klas rozgrywkowej. Klub jest w 

pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego 

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

regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nieodbyte  

zawody.  

 

2. W uzasadnionych przypadkach Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może wyrazić 

zgodę na rozegranie meczu w hali posiadającej ważną weryfikację dla niższej klasy rozgrywkowej.  

 

3. Protokół weryfikacji hali musi być wywieszony w szatni sędziowskiej.  

 

4. Za utrzymanie porządku w hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 

Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie.  

 

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

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

 

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

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

być ukarany dyscyplinarnie. 

 

7. Mecze I Ligi Futsalu nie mogą odbywać się w halach zamkniętych na mocy decyzji organu 

dyscyplinarnego PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, 

obserwatorzy oraz delegaci Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN mają obowiązek sprawdzenia  

dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów w danej hali. 

 

Art. 13 

 

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

pierwszym miejscu).  

 

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

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

miejsce rozegrania meczu danej kolejki.  

 



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

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

w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.  

 

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

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

i Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. W przypadku niedotrzymania terminu 

określonego w ust. 2 klub zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 500 zł.  

 

5. W sytuacji braku wskazania przez gospodarza zawodów (w systemie Extranet) dokładnego 

terminu (data i godzina) rozegrania meczu danej kolejki Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 

PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozgrania zawodów.  

 

6. Termin wyznaczony przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN jest dla klubów 

wiążący, a odmowa rozegrania zawodów lub ich nie rozegranie w tym terminie będzie skutkować 

zweryfikowaniem meczu jako walkower 0:5 na niekorzyść danej drużyny.  

 

7. Wszystkie przełożone mecze muszą być rozegrane nie później niż na dwie kolejki przed 

zakończeniem sezonu. 

 

Art. 14 

 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  

 

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

obligatoryjnych:  

 

a) w piątek – w godzinach pomiędzy 18:00 a 20:30 (za zgodą drużyny przeciwnej i organu 

prowadzącego rozgrywki),  

b) w soboty – w godzinach pomiędzy 14:00 a 20:30,  

c) w niedzielę – w godzinach pomiędzy 14:00 a 18:00.  

 

3. Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów  

o mistrzostwo I Ligi Futsalu na jeden termin i o jednej godzinie. Wszystkie mecze ostatniej kolejki 

rundy wiosennej, co do zasady, muszą zostać rozegrane o jednej porze – w sobotę o godz. 18:00. 

Za zgodą obydwu klubów Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może ustalić inny termin 

rozegrania meczów w terminach objętych obligatoryjnością, ale tylko wcześniejszy niż uprzednio 

wyznaczony.  

 

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

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

może nałożyć także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

 

5. W przypadku awarii środka transportu lub jego braku Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 

PZPN może wyrazić zgodę na rozegranie nieodbytych z tych przyczyn zawodów wyłącznie  

w przypadku osiągnięcia porozumienia przez obydwa zainteresowane kluby. 

 

Art. 15 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie Reprezentacji narodowej, 

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

najmniej jednego zawodnika klubu, uprawnionego do gry w rozgrywkach I Ligi Futsalu, może 

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



termin. 

 

Art. 16 

 

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

Profesjonalnego PZPN.  

 

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

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

może nastąpić za zgodą Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. Nowy termin nie może 

być ustalony po zakończeniu rozgrywek, natomiast gdy mecz odbyć się miał pierwotnie w rundzie  

jesiennej – nowy termin musi być ustalony przed rozpoczęciem rundy wiosennej. O zmianę terminu  

meczu kluby mogą wystąpić najpóźniej 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem kolejki. 

 

Art. 17 

 

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

jest do:  

 

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

b) filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo,  

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

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

przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  

e) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), stworzenia kulturalnych warunków związanych  

z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),  

f) opieki sanitarnej i medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego 

(posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją 

na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym 

podpisem na protokole meczowym. W przypadku braku opieki medycznej sędziowie mają prawo 

podjąć decyzję o nierozgrywaniu spotkania, za co winę ponosi gospodarz zawodów,  

g) stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników,  

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

i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne,  

j) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im  

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

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

drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe, 

l) zapewnienia osobnych szatni z natryskami dla każdej z drużyn i sędziów,  

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

zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 

PZPN do wykorzystania dla potrzeb komisji, organów dyscyplinarnych, Kolegium Sędziów PZPN 

oraz organów prowadzących rozgrywki upoważnionych do tego przez PZPN.  

 

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

Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:  

 

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

oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nieprzestrzegania 

powyższego, przedstawiciel PZPN 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.  

 

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

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

 

Art. 18 

 

1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 

odrębne przepisy PZPN oraz umowy zawarte z nadawcami. 

  

2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania 

jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań  

o Mistrzostwo I Ligi Futsalu bez uzyskania zgody PZPN. Klub, będący gospodarzem meczu może 

przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach wewnątrz hali z zachowaniem 

następujących zasad:  

 

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

powtórek,  

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

jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych z zasadami  

fair-play.  

 

3. W dowolnym momencie sezonu 2021/2022 i następnych, PZPN przysługuje prawo do zmiany 

nazwy Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora 

Tytularnego Rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego, bez konieczności zmiany 

niniejszego regulaminu oraz prawo do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek  

o Mistrzostwo I Ligi Futsalu lub produktu przez niego wskazanego w tekście Regulaminu.  

 

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu  

i nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo I Ligi Futsalu przysługują prawa komercyjne, w tym  

w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe 

dotyczące rozgrywek. PZPN jest właścicielem praw telewizyjnych do rozgrywek, a dysponowanie 

tymi prawami odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy PZPN, a podmiotem 

nabywającym te prawa.  

 

5. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 

obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 

drużyny w strojach klubowych.  

 

6. Upoważnia się Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN do opracowania wytycznych dot.  

uprawnień sponsorów Rozgrywek I Ligi Futsalu, uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów  

w zakresie praw marketingowych. 

 

Art. 19 

 

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

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

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

– może spowodować, w oparciu o sprawozdanie przedstawiciela PZPN podjęcie decyzji  

o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub  

o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnej hali.  

 



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

rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.  

 

3. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN  

do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie 

Dyscyplinarnym PZPN. 

 

Art. 20 

 

1. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:5 na niekorzyść:  

 

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

i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę 

nożną;  

b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów z zastrzeżeniem art. 5 pkt 51 Postanowień 

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

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

Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;  

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

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

Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną;  

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

w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;  

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

z przepisami;  

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

na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;  

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

o których mowa w § 24 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;  

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

zawodników będzie mniejsza niż 3 zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach gry w Futsal;  

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

któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;  

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

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

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

sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;  

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

zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;  

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

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

zawodników, wraz z załącznikiem;  

p) drużyny, w składzie której występował co najmniej 1 zawodnik, u którego stwierdzono pozytywne 

wyniki badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniom;  

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

w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały 

Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;  

r) drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i kolejnych 

meczach nie posiadając uprawnień zgodnych z zasadami określonymi w Art. 16 ust. 1 po 

uprzednim, dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN;  

s) drużyny gospodarza, który nie ureguluje opłat o których mowa w Art. 3 ust. 6, a z tego powodu 

zawody zostaną odwołane;  



t) drużyny, która w protokole z zawodów uwzględniła w składzie większą od dozwolonej liczbę 

zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej;  

u) drużyny, w składzie której z winy klubu w ciągu całego meczu wystąpiła mniejsza od wymaganej  

liczba zawodników młodzieżowych.  

 

2. W przypadku naruszenia co najmniej jednego z przepisów wskazanych w ust. 1 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. 21 

 

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

Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego 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 500 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 trzech dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym 

wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. 

 

Art. 22 

 

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo I Ligi Futsalu zobowiązane są do zapewnienia  

właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla oficjalnych przedstawicieli PZPN, którym należy  

zapewnić najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności.  

 

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

wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu 

stanowi rażące naruszenie przepisów związkowych. Właściwym do orzekania kary jest Komisja 

Dyscyplinarna PZPN. 

 

Art. 23 

 

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

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

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

spośród osób pełniących następujące funkcje:  

 

a) asystent trenera,  

b) lekarz,  

c) trener bramkarzy;  

d) trener przygotowania fizycznego;  

e) drugi asystent trenera;  

f) kierownik drużyny;  

g) fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia;  

h) masażysta;  

i) drugi masażysta.  



 

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

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego 

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

którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. 

Sędzia ma obowiązek sprawdzić przed meczem czy kierownik drużyny bądź trener własnoręcznym  

podpisem potwierdzili posiadanie ważnych i aktualnych badań lekarskich przez wszystkich 

zawodników wpisanych do sprawozdania sędziowskiego. W przypadku braku podpisu – sędzia nie  

dopuszcza do rozpoczęcia meczu i wzywa kierownika bądź trenera do złożenia podpisu w jego 

obecności.  

 

3. 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.  

 

4. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki, o których mowa w ust. 2, 

sędziowie są zobowiązani dostarczyć do Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN po 

zakończeniu rundy rozgrywkowej.  

 

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

 

6. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy wpisani do protokołu  

z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 5, jednak nie 

mniejszą niż 3, to skład drużyny może być uzupełniony do 5 zawodników jedynie zawodnikami, 

którzy są wpisani do składu w protokole z zawodów.  

 

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

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

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

przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.  

 

8. 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. 

 

Art. 24 

 

1. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco:  

 

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

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

powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić,  

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

drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór,  

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

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

zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy,  

d) obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodników biorących udział w grze ochraniaczy  

na golenie.  

 

2. Zaleca się wpisywanie 14 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy rozpoczynający  



grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim.  

 

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

 

Art. 25 

 

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez 

stosowne Uchwały Zarządu PZPN. 

 

Art. 26 

 

1. Uchyla się Uchwałę nr VI/127 z dnia 14 lipca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu na sezon 2018/2019  

i następne. 

 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/17 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu na sezon 2021/2022  

i następne 

 

Data, miejsce 

 

_____________________________ 

 

Pełna nazwa Klubu: 

 

_____________________________ 

 

 

Adres siedziby Klubu: 

 

_____________________________ 

 

 

Do: Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 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 Piłkarstwa Profesjonalnego 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 do Uchwały nr II/17 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Ligi Futsalu na sezon 2021/2022  

i następne 

 
 
 
…………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 
 
 

…………………………………………… 
(Adres zamieszkania) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Ja niżej podpisany, …………………………………………………… oświadczam, że będę 

reprezentował klub ………………………………………………….. w rozgrywkach I Ligi Futsalu  

w sezonie 20……/20…... 

 

  

 
  

……………………………………………….. 

(Czytelny podpis zawodnika) 
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Uchwała nr II/18 z dnia 2 września 2021  roku w sprawie przyjęcia  Regulaminu Rozgrywek 
o Mistrzostwo II Ligi  Futsalu na sezon 2021/2022 i następne 

 

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

 
I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo II Ligi Futsalu na sezon 2021/2022 i następne 
w następującym brzmieniu: 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO II LIGI FUTSALU NA SEZON 2021/2022  

i następne 

 

Art. 1 

 

1. W rozgrywkach II Ligi Futsalu biorą udział maksymalnie  32 drużyny w czterech  grupach, które  

zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek  I Ligi oraz II Ligi Futsalu sezonu 

poprzedniego a w następnych sezonach III Ligi Futsalu na szczeblu Wojewódzkim. 

 

2. Do rozgrywek II Ligi Futsalu zostaną dopuszczone kluby, które są członkami macierzystego 

związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Zarządu PZPN w sprawie licencji dla 

klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu. 

 

3. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie poprzednim w rozgrywkach II Ligi Futsalu nie uzyska  

licencji na występowanie w następnym sezonie w II lidze PLF według procedury przewidzianej  

w uchwale Zarządu PZPN w sprawie przepisów licencyjnych dla klubów występujących w II Lidze 

Futsalu lub wycofa się z rozgrywek II Ligi Futsalu po ich zakończeniu, klub ten zostanie 

sklasyfikowany w rozgrywkach II Ligi Futsalu w sezonie poprzednim zgodnie z liczbą zdobytych 

punktów, jednakże zostanie przesunięty do III Ligi Futsalu. W takiej sytuacji miejsce w II Ligi Futsalu 

zachowuje zespół, który w sezonie poprzednim w tabeli końcowej zajął najwyższe miejsce spośród 

spadkowiczów w danej grupie. 

 

4. W sytuacji, gdy spośród klubów występujących w sezonie poprzednim w rozgrywkach II Ligi 

Futsalu nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w II Lidze Futsalu według 

procedury przewidzianej w przepisach licencyjnych dla klubów występujących w II Lidze Futsalu 

więcej niż jeden klub, kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach II Ligi Futsalu w sezonie 

poprzednim zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostaną przesunięte do III Ligi Futsalu. 

W takiej sytuacji miejsce w II Lidze Futsalu zachowują zespoły, które w sezonie poprzednim zostały  

sklasyfikowane na miejscach spadkowych w danej grupie. 

 

5. W sytuacji, gdy licencji nie otrzyma bądź wycofa się z rozgrywek większa ilość klubów decyzję 

o uzupełnieniu składu podejmuje Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

 

6. Zasady przyznawania licencji klubowych dla klubów IIj Ligi Futsalu reguluje odrębna uchwała 

Zarządu PZPN. 

 

Art. 2 

 

1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach II Ligi Futsalu, zobowiązane są rozegrać mecze zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem. 

 



2. PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego materiału 

dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz 

koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów II Ligi Futsalu. Na  

żądanie, kluby muszą wyposażyć PZPN – bez dodatkowej opłaty we właściwy materiał, jak  

i stosowną dokumentację. PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego,  

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

 

3. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki II Ligi 

Futsalu, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek  

i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne, prawa 

reklamowe, prawa marketingowe i prawa telewizyjne (medialne), realizowane za pośrednictwem 

dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych 

istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych. 

 

4. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 

obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 

drużyny w strojach klubowych.  

 

5. Przesłanie materiału (skrót meczu lub „najlepsze momenty spotkania”) na serwer wskazany 

przez organ prowadzący rozgrywki w nieprzekraczalnym terminie tj. do 20:00 w poniedziałek po 

kolejce ligowej, chyba że mecz odbędzie się w poniedziałek to w tym przypadku do wtorku  

do 20:00.  

 

6. Publikowanie wyprodukowanego magazynu II ligi na witrynach klubowych i w klubowych social  

media. 

 

7. Realizowanie wymogów parametrów technicznych oraz ustawień kamery zgodne  

z wymaganiami przesłanymi przez producenta magazynu, dostarczenie logotypów klubów  

w formacie wektorowym na potrzeby realizacji magazynu i działań marketingowych PZPN. 

 

Art. 3 

 

1. Rozgrywki o mistrzostwo II Ligi Futsalu prowadzi Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 

PZPN.  

 

2. Rozgrywki o mistrzostwo II Ligi Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych przez 

Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

 

3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach II Ligi Futsalu na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu 

rozgrywkowego składają w Departamencie Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN informację  

o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail.  

W trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do niezwłocznego powiadamiania o wszelkich 

zmianach teleadresowych. Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną  

i podpisaną deklarację, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wszelka 

korespondencja dotycząca rozgrywek II Ligi Futsalu powinna być przesyłana za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres: futsal@pzpn.pl.  

 

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

nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego – 

obowiązują zasady zawarte w § 11 Uchwały Organizacji Rozgrywek Piłkarskich. 

 

5. Koszty obsady sędziów i obserwatorów w połowie pokrywa PZPN a w drugiej połowie pokrywają 

kluby: 

mailto:futsal@pzpn.pl


- na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby są zobowiązane dostarczyć do Departamentu 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN dowód uregulowania, na rachunek PL 32 1240 6292 1111 0010 

5977 5657 opłaty w wysokości 2 500.00 zł z tytułu przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania 

sędziów. 

 

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach II Ligi Futsalu zobowiązane są do dokonania przedpłat na 

poczet przyszłych kar za żółte kartki w dwóch ratach:  

• I rata w wysokości 500 zł – płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej sezonu 

bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rundy jesiennej rozgrywek.  

• II rata w wysokości 500 zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej sezonu 

bieżącego. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rundy wiosennej rozgrywek.  

Art. 4 

 

1. Zawody o mistrzostwo II Ligi Futsalu rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry w Futsal FIFA  

i postanowień PZPN, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.  

 

2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  

 

a) przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną - futsal oraz innych regulaminów Polskiego Związku  

Piłki Nożnej, uchwał i rozporządzeń Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN 

b) przestrzegać zasad Fair Play,  

c) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN. 

 

Art. 5 

 

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

regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora  

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

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

możliwym terminie.  

 

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

Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

 

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

 

4. W przypadku podjęcia przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN decyzji  

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

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

terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.  

 

5. W przypadku podjęcia przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 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 

wykluczenia 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, 

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

w chwili dokańczania zawodów,  

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

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 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.  

 

6. Mecze o Mistrzostwo II Ligi Futsalu muszą być rozgrywane w halach spełniających wymogi 

licencyjne określone w wymaganiach Licencyjnych dla klubów II Ligi Futsalu PZPN. Klub jest  

w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego 

obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne konsekwencje 

regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nieodbyty  

mecz.  

 

7. Gospodarz meczu zobligowany jest do zabezpieczenia szatni dla gości i zespołu sędziowskiego  

na co 60 minut do rozpoczęcia meczu a boisko do gry na co najmniej 30 minut do rozpoczęcia 

meczu. 

 

Art. 6 

 

1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo II Ligi Futsalu otrzyma ostrzeżenie (żółtą 

kartkę) zostanie automatycznie ukarany:  

a) przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 100 zł.  

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

c) przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł.  

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

e) przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 300 zł.  

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

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

i karą pieniężną w wysokości 500 zł.  

 

2. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze 

jednego meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane jako  

walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal jest 

zobowiązany do jej odbycia.  

 

3. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy 

zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukaranych zawodników. Przepis ten ma również 

zastosowanie w przypadku wycofania drużyny i weryfikowaniu nierozegranych spotkań jako 

walkowery.  

 

4. Ostrzeżenia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo II Ligi Futsalu oraz innych 

rozgrywek prowadzonych przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

 

5. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z klubu uczestniczącego w rozgrywkach  

o mistrzostwo II Ligi Futsalu lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu 

występującego w innej klasie rozgrywkowej i koniecznością odbycia kary wynikającej z ilości 



ostrzeżeń (żółtych kartek) udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych 

zawodnik zobowiązany jest do odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo II Ligi Futsalu bez 

względu na fakt występowania uprzednio w innym klubie II Ligi Futsalu lub innej klasie 

rozgrywkowej.  

 

6. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich I ligi zostanie wykluczony przez sędziego z 

gry - czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie może 

brać udziału w zawodach mistrzowskich II Ligi Futsalu do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania 

decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.  

 

7. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej klasie 

rozgrywek, w której została wymierzona (II Liga Futsalu). Do wykonania kary wliczane są tylko 

zawody mistrzowskie II Ligi Futsalu. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za 

żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, 

a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy termin lub został 

zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). W przypadku przerwania 

zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodników żółte i czerwone kartki 

zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze  

się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodnika.  

 

8. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za 

przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (II liga), wykonuje się w klasie rozgrywek 

mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywek 

mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z zastrzeżeniem  

ust. 10, 11, 12.  

 

9. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których  

klub aktualnie występuje.  

 

10. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w 

rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu 

rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym 

wykonanie kary może również nastąpić:  

 

a) w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w którym  

zawodnikowi wymierzono tę karę,  

 

b) w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 

rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.  

 

11. Z zastrzeżeniem ust. 12 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz 

uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w sezonie  

rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych 

edycjach rozgrywek, przy czym ust. 7 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.  

 

12. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami 

(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie 

dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym. W takim wypadku 

zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.  

 

13. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach pucharowych  



musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może 

uczestniczyć w danych rozgrywkach pucharowych.  

 

14. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo 

(zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami Regulaminu  

Dyscyplinarnego PZPN.  

 

15. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy między  

rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.  

 

16. Klub pozyskujący zawodnika winien zwrócić się do organu prowadzącego rozgrywki, w których  

wcześniej występował zawodnik o udzielenie informacji o ewidencji ostrzeżeń (żółtych kartek)  

i ewentualnych karach dyskwalifikacji nałożonych na zawodnika. Klub pozyskujący jest 

zobowiązany uwzględnić dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika w swojej 

ewidencji wg następujących zasad:  

 

a) w przypadku pozyskania zawodnika, który w bieżącym sezonie występował w innej drużynie, 

uczestniczącej w rozgrywkach II ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika  

winien być uwzględniony w ewidencji klubu.  

 

b) w przypadku pozyskania zawodnika, który w bieżącym sezonie nie występował w drużynie, 

uczestniczącej w rozgrywkach I ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika  

nie jest uwzględniany w ewidencji klubu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10.  

 

17. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.  

 

18. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki 

otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar. 

 

Art. 7 

 

1.Rozgrywki II Ligi Futsalu prowadzone są w czterech grupach:  

 

• Grupa I – kluby z ZPN: Zachodniopomorski, Pomorski, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorski. 

- Grupa II – kluby z ZPN: Mazowiecki, Podlaski, Warmińsko-Mazurski, Łódzki. 

• Grupa III – kluby z ZPN: Dolnośląski, Lubuski, Opolski, Śląski. 

- Grupa IV – kluby z ZPN: Lubelski, Podkarpacki, Świętokrzyski, Małopolski. 

 

2. Rozgrywki II Ligi Futsalu są prowadzone systemem dwurundowym mecz i rewanż (każda 

drużyna rozgrywa z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość). 

 

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

- 3 punkty z zwycięstwo, 

- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

- 0 punktów za spotkanie przegrane. 

 

4. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, kolejność miejsc  

w tabeli ustalana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Uchwały nr IX/140  

z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

 

5. W przypadku uzyskania równej liczby punktów w dwumeczu barażowym, o awansie decyduje: 



 - przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach 

pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

 - przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 5 minut; 

 - jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki lub oba zespoły zdobędą tę samą 

liczbę bramek, zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów. 

 

 

6. 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. 

 

7. 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. 

 

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 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. 

 

Art. 8 

 

1. Drużyny, które zajmą 1. miejsce w tabeli końcowej każdej z grup II Ligi Futsalu uzyskują awans 

do rozgrywek I Ligi Futsalu. 

 

2. Drużyny które zajmą 11. i 12. miejsce w obu grupach I Ligi Futsalu spadają automatycznie do II 

Ligi Futsalu zgodnie z podziałem makroregionalnym. 

 

3. Liczba drużyn spadających z każdej z grup I Ligi może ulec zwiększeniu w zależności od 

przynależności terytorialnej drużyn, które spadną z Futsal Ekstraklasy.  

 

4. W sezonie 2021/2022 i następnych, drużyny które zajmą miejsca 7-8 w tabelach końcowych 

każdej z grup II Ligi spadają automatycznie do III Ligi. 

 

5. Liczba drużyn spadających z każdej grupy II Ligi może ulec zwiększeniu w zależności od 

przynależności terytorialnej drużyn, które spadają z I Ligi Futsalu. 

 

Art. 9 

 

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

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

do niższej klasy rozgrywkowej.  

 

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

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

niższej klasy, bez względu na liczbę zdobytych punktów.  

 

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



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

tej drużyny,  

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

natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników. 

 

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

zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości 2 000.00 zł. 

 

Art. 10 

 

1. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem 

systemu Extranet.  

 

2. Wraz z wystąpieniem o uprawnienie zawodnika do gry, klub zobowiązany jest przekazać, za 

pośrednictwem systemu extranet, deklarację gry amatora lub kontrakt o profesjonalne uprawianie 

piłki nożnej lub oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu  

w sytuacji łączenia przez zawodnika gry w piłkę nożną 11-osobową i futsal. 

 

3. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem  

systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.  

 

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

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo  

II  Ligi Futsalu, muszą być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie 

uprawnieni przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN z zachowaniem wymogów 

określonych w obowiązujących przepisach PZPN.  

 

5. Letni okres transferowy trwa od 1 września do godziny 16.00 w piątek poprzedzający datę 

rozpoczęcia rundy jesiennej danego sezonu.  

 

6. Zimowy okres transferowy trwa od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej danego sezonu do 

godziny 16.00 w piątek poprzedzający datę rozpoczęcia rundy wiosennej danego sezonu.  

 

7. W przypadku udziału w rozgrywkach II ligi futsalu zawodnika dla którego klubem macierzystym 

jest klub piłki nożnej 11-osobowej, w sytuacji zmiany przynależności klubowej zawodnika do innego 

klubu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, klub I ligi futsalu będzie 

zobowiązany do uzyskania zgody aktualnego klubu macierzystego zawodnika na jego udział  

w rozgrywkach I ligi futsalu z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr V/82 z dnia 25 maja 2017 

roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu. 

 

8.  Uprawnienie do gry w II lidze futsalu zawodnika dla którego klubem macierzystym jest klub piłki 

nożnej 11-osobowej może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych.    

 

9. Zawodnicy niepełnoletni mogą grać w meczach I Ligi Futsalu w zespole seniorów po ukończeniu 

16. roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki nożnej 

może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu 

wszystkich poniższych warunków: 

 

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

b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub 

lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika w rozgrywkach  

seniorów. 

 



10. W rozgrywkach II Ligi Futsalu może być potwierdzonych i uprawnionych do gry dowolna liczba  

zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w protokole zawodów 

może wpisanych 1 zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej,  

z uwzględnieniem postanowień Uchwały XI/200 z 7 grudnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku  

Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii 

Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie 2020/2021 i następnych. 

 

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

 

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

biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia ich zdolności  

do gry.  

 

13. Zawodnik piłki nożnej jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia  

umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie. Badanie lekarskie jest ważne przez 

okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty jego przeprowadzenia. Termin ważności badania 

kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego 

dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie 

zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 

23:59,59; jeżeli badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do  

godz. 23:59,59).  

 

14. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy, którzy posiadają badania  

lekarskie aktualne, pozytywne i ważne w dniu zawodów. Fakt posiadania takowych badań przez 

wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania sędziowskiego potwierdza własnoręcznym 

podpisem kierownik bądź trener drużyny. 

 

15. Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawiać swoich zawodników  

do gry o mistrzostwo poszczególnych klas rozgrywkowych zgodnie z zasadami określonymi  

w par. 4 uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Zgodnie z powyższym udział zawodnika w meczu, w którym 

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

nieprzekraczającym połowy czasu gry. 

 

Art. 11 

 

1. Zespoły II Ligi Futsalu mogą prowadzić trenerzy posiadający uprawnienia określone w Uchwale 

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.  

 

2. Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania 

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

Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

 

Art. 12 

 

1. Zawody o mistrzostwo II Ligi Futsalu mogą być rozgrywane w halach uznanych przed 

rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klas rozgrywkowej. Klub jest w 

pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego 

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

regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nieodbyte  

zawody.  



 

2. W uzasadnionych przypadkach Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może wyrazić 

zgodę na rozegranie meczu w hali posiadającej ważną weryfikację dla niższej klasy rozgrywkowej.  

 

3. Protokół weryfikacji hali musi być wywieszony w szatni sędziowskiej.  

 

4. Za utrzymanie porządku w hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 

Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie.  

 

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

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

 

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

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

być ukarany dyscyplinarnie. 

 

7. Mecze II Ligi Futsalu nie mogą odbywać się w halach zamkniętych na mocy decyzji organu 

dyscyplinarnego PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, 

obserwatorzy oraz delegaci Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN mają obowiązek sprawdzenia  

dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów w danej hali. 

 

Art. 13 

 

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

pierwszym miejscu).  

 

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

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

miejsce rozegrania meczu danej kolejki.  

 

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

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

w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.  

 

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

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

i Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. W przypadku niedotrzymania terminu 

określonego w ust. 2 klub zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 500 zł.  

 

5. W sytuacji braku wskazania przez gospodarza zawodów (w systemie Extranet) dokładnego 

terminu (data i godzina) rozegrania meczu danej kolejki Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 

PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozgrania zawodów.  

 

6. Termin wyznaczony przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN jest dla klubów 

wiążący, a odmowa rozegrania zawodów lub ich nie rozegranie w tym terminie będzie skutkować 

zweryfikowaniem meczu jako walkower 0:5 na niekorzyść danej drużyny.  

 

7. Wszystkie przełożone mecze muszą być rozegrane nie później niż na dwie kolejki przed 

zakończeniem sezonu. 

 

Art. 14 

 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  



 

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

obligatoryjnych:  

 

a) w piątek – w godzinach pomiędzy 18:00 a 20:30 (za zgodą drużyny przeciwnej i organu 

prowadzącego rozgrywki),  

b) w soboty – w godzinach pomiędzy 14:00 a 20:30,  

c) w niedzielę – w godzinach pomiędzy 14:00 a 18:00.  

 

3. Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów  

o mistrzostwo I Ligi Futsalu na jeden termin i o jednej godzinie. Wszystkie mecze ostatniej kolejki 

rundy wiosennej, co do zasady, muszą zostać rozegrane o jednej porze – w sobotę o godz. 18:00. 

Za zgodą obydwu klubów Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może ustalić inny termin 

rozegrania meczów w terminach objętych obligatoryjnością, ale tylko wcześniejszy niż uprzednio 

wyznaczony.  

 

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

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

może nałożyć także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

 

5. W przypadku awarii środka transportu lub jego braku Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 

PZPN może wyrazić zgodę na rozegranie nieodbytych z tych przyczyn zawodów wyłącznie  

w przypadku osiągnięcia porozumienia przez obydwa zainteresowane kluby. 

 

Art. 15 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie Reprezentacji narodowej, 

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

najmniej jednego zawodnika klubu, uprawnionego do gry w rozgrywkach II Ligi Futsalu, może 

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

termin. 

 

Art. 16 

 

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

Profesjonalnego PZPN.  

 

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

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

może nastąpić za zgodą Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. Nowy termin nie może 

być ustalony po zakończeniu rozgrywek, natomiast gdy mecz odbyć się miał pierwotnie w rundzie  

jesiennej – nowy termin musi być ustalony przed rozpoczęciem rundy wiosennej. O zmianę terminu  

meczu kluby mogą wystąpić najpóźniej 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem kolejki. 

 

Art. 17 

 

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

jest do:  

 

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

b) filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo,  

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



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

przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  

e) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), stworzenia kulturalnych warunków związanych  

z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),  

f) opieki sanitarnej i medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego 

(posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją 

na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym 

podpisem na protokole meczowym. W przypadku braku opieki medycznej sędziowie mają prawo 

podjąć decyzję o nierozgrywaniu spotkania, za co winę ponosi gospodarz zawodów,  

g) stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników,  

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

i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne,  

j) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im  

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

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

drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe, 

l) zapewnienia osobnych szatni z natryskami dla każdej z drużyn i sędziów,  

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

zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 

PZPN do wykorzystania dla potrzeb komisji, organów dyscyplinarnych, Kolegium Sędziów PZPN 

oraz organów prowadzących rozgrywki upoważnionych do tego przez PZPN.  

 

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

Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:  

 

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

oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nieprzestrzegania 

powyższego, przedstawiciel PZPN 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.  

 

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

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

 

Art. 18 

 

1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 

odrębne przepisy PZPN oraz umowy zawarte z nadawcami. 

  

2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania 

jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań  

o Mistrzostwo II Ligi Futsalu bez uzyskania zgody PZPN. Klub, będący gospodarzem meczu może 

przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach wewnątrz hali z zachowaniem 

następujących zasad:  

 

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

powtórek,  

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

jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych z zasadami  

fair-play.  

 



3. W dowolnym momencie sezonu 2021/2022 i następnych, PZPN przysługuje prawo do zmiany 

nazwy Rozgrywek o Mistrzostwo II Ligi Futsalu poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora 

Tytularnego Rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego, bez konieczności zmiany 

niniejszego regulaminu oraz prawo do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek  

o Mistrzostwo II Ligi Futsalu lub produktu przez niego wskazanego w tekście Regulaminu.  

 

4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu  

i nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo II Ligi Futsalu przysługują prawa komercyjne, w tym  

w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe 

dotyczące rozgrywek. PZPN jest właścicielem praw telewizyjnych do rozgrywek, a dysponowanie 

tymi prawami odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy PZPN, a podmiotem 

nabywającym te prawa.  

 

5. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych fotografii i nagrań video 

obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video 

drużyny w strojach klubowych.  

 

6. Upoważnia się Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN do opracowania wytycznych dot.  

uprawnień sponsorów Rozgrywek II Ligi Futsalu, uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów  

w zakresie praw marketingowych. 

 

Art. 19 

 

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

na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo II Ligi Futsalu, 

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

– może spowodować, w oparciu o sprawozdanie przedstawiciela PZPN podjęcie decyzji  

o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub  

o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnej hali.  

 

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

rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.  

 

3. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN 

do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie 

Dyscyplinarnym PZPN. 

 

Art. 20 

 

1. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:5 na niekorzyść:  

 

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

i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę 

nożną;  

b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów z zastrzeżeniem art. 5 pkt 51 Postanowień 

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

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

Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;  

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

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

Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną;  

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

w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;  



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

z przepisami;  

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

na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;  

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

o których mowa w § 24 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;  

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

zawodników będzie mniejsza niż 3 zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach gry w Futsal;  

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

któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;  

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

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

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

sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;  

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

zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;  

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

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

zawodników, wraz z załącznikiem;  

p) drużyny, w składzie której występował co najmniej 1 zawodnik, u którego stwierdzono pozytywne 

wyniki badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniom;  

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

w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały 

Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;  

r) drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i kolejnych 

meczach nie posiadając uprawnień zgodnych z zasadami określonymi w Art. 16 ust. 1 po 

uprzednim, dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN;  

s) drużyny gospodarza, który nie ureguluje opłat o których mowa w Art. 3 ust. 6, a z tego powodu 

zawody zostaną odwołane;  

t) drużyny, która w protokole z zawodów uwzględniła w składzie większą od dozwolonej liczbę 

zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej;  

 

2. W przypadku naruszenia co najmniej jednego z przepisów wskazanych w ust. 1 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. 21 

 

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

Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego 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 500 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 trzech dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym 

wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. 

 



Art. 22 

 

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo II Ligi Futsalu zobowiązane są do 

zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla oficjalnych przedstawicieli PZPN, 

którym należy zapewnić najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im 

czynności.  

 

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

wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu 

stanowi rażące naruszenie przepisów związkowych. Właściwym do orzekania kary jest Komisja 

Dyscyplinarna PZPN. 

 

Art. 23 

 

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

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

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

spośród osób pełniących następujące funkcje:  

 

a) asystent trenera,  

b) lekarz,  

c) trener bramkarzy;  

d) trener przygotowania fizycznego;  

e) drugi asystent trenera;  

f) kierownik drużyny;  

g) fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia;  

h) masażysta;  

i) drugi masażysta.  

 

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

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego 

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

którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. 

Sędzia ma obowiązek sprawdzić przed meczem czy kierownik drużyny bądź trener własnoręcznym  

podpisem potwierdzili posiadanie ważnych i aktualnych badań lekarskich przez wszystkich 

zawodników wpisanych do sprawozdania sędziowskiego. W przypadku braku podpisu – sędzia nie  

dopuszcza do rozpoczęcia meczu i wzywa kierownika bądź trenera do złożenia podpisu w jego 

obecności.  

 

3. 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.  

 

4. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki, o których mowa w ust. 2, 

sędziowie są zobowiązani dostarczyć do Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN po 

zakończeniu rundy rozgrywkowej.  

 

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

 

6. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy wpisani do protokołu  

z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 5, jednak nie 



mniejszą niż 3, to skład drużyny może być uzupełniony do 5 zawodników jedynie zawodnikami, 

którzy są wpisani do składu w protokole z zawodów.  

 

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

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

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

przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.  

 

8. 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. 

 

Art. 24 

 

1. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco:  

 

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

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

powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić,  

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

drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór,  

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

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

zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy,  

d) obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodników biorących udział w grze ochraniaczy  

na golenie.  

 

2. Zaleca się wpisywanie 14 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy rozpoczynający  

grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim.  

 

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

 

Art. 25 

 

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez 

stosowne Uchwały Zarządu PZPN. 

 

Art. 26 

 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/18 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo II Ligi Futsalu na sezon 2021/2022  

i następne 

 

Data, miejsce 

 

_____________________________ 

 

Pełna nazwa Klubu: 

 

_____________________________ 

 

 

Adres siedziby Klubu: 

 

_____________________________ 

 

 

Do: Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 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 Piłkarstwa Profesjonalnego 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 do Uchwały nr II/18 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo II Ligi Futsalu na sezon 2021/2022  

i następne 

 
 
 
…………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 
 
 

…………………………………………… 
(Adres zamieszkania) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Ja niżej podpisany, …………………………………………………… oświadczam, że będę 

reprezentował klub ………………………………………………….. w rozgrywkach II Ligi Futsalu  

w sezonie 20……/20…... 

 

  

 
 
  

……………………………………………….. 

(Czytelny podpis zawodnika) 
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Uchwała nr II/19 z dnia 2 września 2021  roku w sprawie przyjęcia  Regulaminu Rozgrywek 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w  Futsalu na sezon 2021/2022 i następne 

 

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

 
I.Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w  Futsalu na sezon 
2021/2022 i następne w następującym brzmieniu: 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU  

NA SEZON 2021/2022 i następne 

 

Art. 1 

 

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek  

w oparciu o:  

 

1.Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją w zakresie: 

 

a) czasu trwania zawodów. Czas gry w trakcie turniejów eliminacyjnych i turniejach finałowych U-

15 kobiet oraz U-13 mężczyzn wynosi 2x10 minut efektywnego czasu gry, natomiast w pozostałych 

kategoriach – 2x10 minut efektywnego czasu gry w turniejach eliminacyjnych i 2 x 12 minut 

efektywnego czasu gry a w fazie pucharowej w turniejach finałowych. 

b) dogrywki. W fazie pucharowej w przypadku remisu nie obowiązuje dogrywka, a drużyny 

wykonują rzuty karne zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami.  

c) liczby fauli akumulowanych. „Przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i każdym kolejnym  

faulu.  

 

2. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

 

Art. 2 

 

1. Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski (dalej: MMP) prowadzi Departament Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN w następujących kategoriach wiekowych: 

 

a) w rozgrywkach kobiet: 

- MMP U-19 

- MMP U-17 

- MMP U-15 

 

b) w rozgrywkach mężczyzn: 

- MMP U-19 

- MMP U-17  

- MMP U-15 

- MMP U-13 

Art. 3 

 

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski biorą udział na zasadzie dobrowolności drużyny,  

które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces do uczestnictwa w rozgrywkach. 

 

 

 



Art. 4 

 

1. Współzawodnictwo w rozgrywkach MMP odbywać się będzie wg następującej formuły: 

 

a) faza eliminacyjna - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy eliminacyjne. O podziale na  

grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbie drużyn awansujących do rundy finałowej  

w poszczególnych kategoriach wiekowych zdecyduje Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 

PZPN, o czym kluby zostaną poinformowane osobnym komunikatem Departamentu Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN..  

 

b) faza finałowa – w turnieju finałowym danej kategorii wiekowej bierze udział 16 drużyn. Awans 

do turnieju finałowego zapewniony mają: 

- drużyna gospodarza turnieju finałowego,  

- mistrz poprzedniego sezonu w danej kategorii wiekowej.  

 

Pozostałe 14 drużyn zostanie wyłonionych w trakcie eliminacji. W przypadku rezygnacji zespołu 

uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w jego miejsce wystąpi drużyna z najlepszym 

bilansem, która w rozgrywkach eliminacyjnych zajęła pierwsze miejsce niepremiowane awansem 

do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

 

2. Rozgrywki MMP prowadzi Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

 

3. Rozgrywki MMP prowadzone są w terminach ustalonych przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej  

PZPN.  

 

4. W celu sprawnego prowadzenia rozgrywek MMP organ prowadzący rozgrywki oraz kluby w nich  

uczestniczące zobligowane są do korzystania z funkcjonalności systemu Extranet PZPN. Dotyczy 

to w szczególności: 

 

a. definiowania rozgrywek;  

b. uprawniania zawodników do gry na podstawie wystąpień klubów dokonywanych za 

pośrednictwem systemu extranet;  

c. wprowadzania przez kluby do systemu terminów meczów i składów meczowych;  

d. dokonywania obsad sędziowskich; 

e. weryfikacji meczów. 

 

Art. 5 

 

1.Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo. 

 

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

 

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

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

turnieju finałowego. 

 

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

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

 

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

b) zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz nr 27), 

c) zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz nr 26),  

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



 

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

odniosą zwycięstwa w meczach ćwierćfinałowych. Zespoły te utworzą pary wg następującego 

klucza:  

 

a) zwycięzca meczu nr 25 – zwycięzca meczu nr 26,  

b) zwycięzca meczu nr 27 – zwycięzca meczu nr 28. 

 

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

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

 

7. Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy gry  

w futsal dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu z wyłączeniem dogrywki stosując bezpośrednio 

rzuty karne. 

Art. 6 

 

1.W poszczególnych kategoriach wiekowych w rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski  

w Futsalu mogą brać udział: 

 

a) MMP U-19 kobiet - zawodniczki, które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie 

bieżącego sezonu rozgrywkowego ukończą 18. rok życia lub młodsze, przy założeniu ukończenia 

w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego  

16. roku życia.  

 

b) MMP U-17 kobiet - zawodniczki, które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie 

bieżącego sezonu rozgrywkowego ukończą 16 rok życia lub młodsze, przy założeniu ukończenia 

w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego  

14. roku życia.  

 

c) MMP U-15 kobiet - zawodniczki, które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie 

bieżącego sezonu rozgrywkowego ukończą 14. rok życia lub młodsze, przy założeniu ukończenia 

w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego  

12. roku życia.  

 

d) MMP U-19 mężczyzn - zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje 

rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego ukończą 18. rok życia lub młodsi, przy założeniu 

ukończenia w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu 

rozgrywkowego 16. roku życia.  

 

e) MMP U-17 mężczyzn - zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje 

rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego ukończą 16. rok życia lub młodsi, przy założeniu 

ukończenia w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu 

rozgrywkowego 14. roku życia. 

 

f) MMP U-15 mężczyzn - zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje 

rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego ukończą 14. rok życia lub młodsi, przy założeniu 

ukończenia w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu 

rozgrywkowego 12. roku życia. 

 

g) MMP U-13 mężczyzn - zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje 

rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego ukończą 12. rok życia lub młodsi, przy założeniu 

ukończenia w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu 

rozgrywkowego 11. roku życia. 



 

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

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

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

prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na liście.  

 

3. Każdy zawodnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych 

opiekunów na udział w rozgrywkach.  

 

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

rozpoczęciem rozgrywek.  

 

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

łączący grę w piłkę nożną 11 osobową z piłką halową na zasadach określonych Uchwałą nr V/82 

z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących  

w rozgrywkach futsalu.  

 

6. Zawodnik nie może zostać zgłoszony do więcej niż jednego klubu biorącego udział  

w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu.  

 

7. Zawodnik klubu niebiorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu może 

zostać uprawniony tylko do jednego klubu uczestniczącego w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  

w Futsalu. 

 

8. Każdy zawodnik biorący udział w rozgrywkach jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski  

w Futsalu w danym sezonie (załącznik nr 1 do Regulaminu). 

 

9. Każdy klub do rozgrywek może zgłosić nie więcej niż 25 zawodników za pośrednictwem systemu  

Extranet. Do protokołu turniejowego podczas turnieju eliminacyjnego i finałowego każdy klub może  

zgłosić nie więcej niż 14 zawodników zgłoszonych i uprawnionych w systemie Extranet przez 

Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

 

10. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach MMP w Futsalu 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. 

 

11. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w rozgrywkach  

o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu. 

 

12. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach MMP w Futsalu musi być prowadzona przez 

trenera posiadającego ważną licencję trenerską, zgodnie z postanowieniami stosownej uchwały 

Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki 

nożnej w Polsce. W MMP trener prowadzący drużynę musi posiadać co najmniej uprawnienia 

Futsal C bądź uprawnienia UEFA Grassroots C. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku 

prowadzenia zespołu przez trenera posiadającego ważną licencję będą stosowane kary 

dyscyplinarne przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. 

 

 



Art. 7 

 

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

komplety strojów.  

 

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

komplecie strojów. 

 

Art. 8 

 

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

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia potwierdzającą zdolność do gry.  

 

2. Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu musi 

przedstawić na żądanie sędziego lub przedstawiciela Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN lub  

przedstawiciela Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN ważny dokument tożsamości lub 

inny ważny dokument z aktualną fotografią. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść 

zastrzeżenia do sprawozdania sędziowskiego w przypadku wątpliwości, co do tożsamości 

zawodnika biorącego udział w zawodach, stwierdzonej na podstawie karty zgłoszenia. 

Zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów. Zawodnika, który 

na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości lub innego ważnego 

dokumentu z aktualną fotografią traktować należy jako zawodnika nieuprawnionego do gry.  

 

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

zakończenia zawodów.  

 

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

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

klasyfikację końcową turnieju. 

 

Art. 9 

 

1. Cykl i system turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu zostanie  

rozegrany według terminarza stworzonego przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

 

2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu, zostanie 

ustalony podczas losowania, które przeprowadzi Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

 

Art. 10 

 

1. Obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. Koszty obsady sędziów w turniejach 

finałowych pokrywa PZPN – według stawek określonych w Uchwale nr II/43 z 22 lutego 2017 roku 

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

ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego. 

 

2. Koszty obsady i dojazdu wg stawek dojazdu określonych w Uchwale nr II/43 z 22 lutego 2017 

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

dot. ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego, ponosi organizator 

turnieju eliminacyjnego. 

 

Art. 11 

 

1. Gospodarz turnieju eliminacyjnego oraz finałowego jest zobowiązany do zapewnienia: 
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- opieki medycznej,  

- wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, 

- ochrony, 

- wody mineralnej dla każdej z drużyn.  

 

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

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

do rozgrywek, wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

 

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

10 000.00 PLN netto.  

 

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

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

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

niedopuszczeniem drużyny do turnieju. 

 

Art. 12 

 

1. W rozgrywkach MMP kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.  

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 w turnieju eliminacyjnym bądź finałowym równej liczby punktów przez 

dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decydują: 

 

2.1. Przy dwóch zespołach: 

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

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

w spotkaniach tych drużyn, ,  

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

rozgrywek, 

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

cyklu. 

 

2.2. Przy więcej niż dwóch zespołach:  

a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi zespołami,  

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

w spotkaniach tych drużyn,  

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

rozgrywek,  

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

cyklu,  

e. przy dalszej równości, o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje wynik losowania, 

przeprowadzonego przez organ prowadzący rozgrywki. 

 

 

 

 



Art. 13 

 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji 

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

e-mail: futsalmmp@pzpn.pl. 

 

Art. 14 

 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym PZPN. 

 

Art. 15 

 

1. Zawodnicy, którzy w trakcie turniejów eliminacyjnych otrzymają dwa lub cztery napomnienia 

(żółta kartka), automatycznie pauzują w kolejnym meczu rozgrywanym w ramach tego turnieju.  

 

2. W rozgrywkach finałowych zawodnicy, którzy w ich trakcie otrzymają dwa lub cztery 

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

rozgrywek finałowych.  

 

3. Zawodnikowi, który w czasie trwania turnieju eliminacyjnego bądź finałowego zostanie 

wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki wymierza się automatycznie karę 

dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu.  

 

4. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej 

kartki polegało na:  

 

a) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,  

b) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim 

 

w takim wypadku wymiar kary dyscyplinarnej w turnieju eliminacyjnym orzeka Komisja 

Dyscyplinarna PZPN, natomiast w rozgrywkach finałowych orzeka Komisja Techniczno-

Dyscyplinarna nadzorująca turniej, przy czym kara musi być wykonana w ramach rozgrywek o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu w kategorii wiekowej, w której kara została wymierzona 

w bieżącej lub następnej edycji.  

 

5. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia są wykonywane w kolejnych etapach  

rozgrywek, natomiast kary wynikające z udzielonych napomnień są anulowane po zakończeniu 

turniejów eliminacyjnych.  

 

6. W turnieju finałowym napomnienia (żółte kartki) otrzymane przez zawodników drużyn  

w rozgrywkach grupowych zostają anulowane, natomiast kary dyskwalifikacji za czerwone lub żółte  

kartki zawodników drużyn, które awansowały do dalszego etapu, są wykonywane w kolejnych 

meczach. 

 

Art. 16 

 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu rozstrzyga Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.  

 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw  
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Polski w Futsalu rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

 

 

Art. 17 

 

We wszystkich sprawach, które nie są uregulowane regulaminem zastosowanie mają stosowne 

przepisy PZPN. 

 

Art. 18 

 

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez 

stosowne Uchwały Zarządu PZPN. 

 

Art. 19 

 

1. Uchyla się Uchwałę nr VII/112 z dnia 2 września 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu 

na sezon 2020/2021 i następne. 

 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/19 Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu na sezon 

2021/2022  

i następne 

 
 
 
…………………………………………… 
(Imię i nazwisko) 
 
 

…………………………………………… 
(Adres zamieszkania) 

 
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 

Ja niżej podpisany/-a, …………………………………………………… oświadczam, że będę 

reprezentował/-a klub ………………………………………………….. w rozgrywkach  

MMP U-….. w Futsalu  w sezonie 20……/20…... 

 

  

 

  

……………………………………………….. 

(Czytelny podpis zawodnika) 



 

 

20 
Uchwała nr II/20 z dnia 2 września 2021 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia „Przepisów Licencyjnych dla klubów 2 ligi futsalu na sezon 2021/2022 i 
następne” 

 
 

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

I. Niniejszym przyjmuje się „Przepisy Licencyjne dla klubów 2 ligi futsalu na sezon 2021/2022 i 

następne”, których treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                            Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

 

 

  



 

PRZEPISY  

LICENCYJNE  

DLA KLUBÓW  

2 LIGI FUTSALU 

NA SEZON 

2021/2022  

I NASTĘPNE 
 

 

 

                   2 września 2021 roku  
 

 

 



 

 
SPIS TREŚCI: 

 

1. WPROWADZENIE   

   

2. ORGANY LICENCYJNE   

   

3. PROCEDURA I LICENCJA  

   

4. KRYTERIA PRAWNE  

   

5. KRYTERIA SPORTOWE  

   

6. KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE  

   

7. KRYTERIA DOTYCZĄCE PERSONELU I FINANSÓW  

   

8. OBOWIĄZEK POWIADAMIANIA O PÓŹNIEJSZYCH ZDARZENIACH  
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1. WPROWADZENIE 

 

1.1. Cele 

 

System licencyjny obejmujący przyznawanie licencji klubom sportowym uprawniającej do 

uczestnictwa w rozgrywkach 2 Ligi Futsalu , ma następujące cele: 

1) dalsze propagowanie i stałą poprawę standardów we wszelkich aspektach 

funkcjonowania futsalu; 

2) adaptację infrastruktury sportowej umożliwiającą udostępnienie zawodnikom oraz 

widzom bezpiecznych i estetycznych obiektów;  

3) zapewnienie, że klub posiada odpowiedni poziom zarządzania i organizacji; 

4) poprawę ekonomicznych i finansowych możliwości klubów, zwiększenie przejrzystości 

finansów oraz wiarygodności klubów; 

5) podkreślenie znaczenia kwestii ochrony wierzycieli klubów przez zapewnienie, że klub 

na bieżąco realizuje zobowiązania wobec zawodników, pracowników, instytucji 

podatkowych i ubezpieczeń społecznych oraz innych członków PZPN, Wojewódzkich 

Związków Piłki Nożnej jak również innych struktur działających w ramach 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej; 

6) zabezpieczenie ciągłości rozgrywek futsalu w trakcie sezonu; 

7) umożliwienie rozwoju systemów porównawczej oceny klubów według kryteriów: 

prawnych, sportowych, infrastrukturalnych, dotyczących personelu oraz spraw 

finansowych. 

8) doprowadzanie do spójności systemu i jednolitości w stosowaniu przepisów o ochronie 

danych podmiotom, którym nadano Licencję, ochrona podstawowych praw i wolności 

osób fizycznych w szczególności zapewnienie bezpiecznego prawa do ochrony danych i 

uregulowanie zasad swobodnego przepływu danych osobowych w UE w taki sposób, by 

ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie. 

 

 

1.2. Zakres zastosowania  

 

Przepisy licencyjne dla klubów futsalu regulują prawa, obowiązki oraz zakres 

odpowiedzialności wszystkich podmiotów zaangażowanych w system wydawania licencji oraz 

definiują w szczególności: 

1) ubiegającego się o licencję (Wnioskodawcę); 

2) klub któremu przyznano licencję (Licencjobiorcę); 

3) minimalne wymagania dotyczące kryteriów: prawnych, sportowych, infrastrukturalnych, 

w zakresie personelu oraz finansowych, jakie musi spełnić klub (Licencjobiorca), by 

otrzymać licencję przyznawaną przez organy licencyjne (Licencjodawcę), upoważniającą 

do uczestnictwa w rozgrywkach futsalu.  

 

 

2. ORGANY LICENCYJNE 

 

2.1. Związkowe organy właściwe w sprawach licencji 

 

 2.1.1. Polski Związek Piłki Nożnej realizuje procedurę licencyjną dla klubów futsalu 

uczestniczących w rozgrywkach 2 Liga Futsalu, będących jego członkami.  

 

 2.1.2. Organami właściwymi w sprawach licencji są: 



a) Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej - będąca organem 

pierwszej instancji; 

a) Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej - 

będąca organem odwoławczym (organ drugiej instancji). 

 

 2.1.3. Organy licencyjne są od siebie niezależne.  

 

 2.1.4. Komisja ds. Licencji Klubowych składa się z przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego, sekretarza i niezbędnej do właściwego wykonania zadań liczby 

członków. 

 

 2.1.5. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych składa się z przewodniczącego, 

wiceprzewodniczącego, sekretarza i niezbędnej do właściwego wykonania zadań liczby 

członków.  

 

 2.1.6. Członków Komisji ds. Licencji Klubowych oraz członków Komisji Odwoławczej ds. 

Licencji Klubowych powołuje i odwołuje Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

 2.1.7. Członków Komisji ds. Licencji Klubowych oraz członków Komisji Odwoławczej ds. 

Licencji Klubowych powołuje się są na czteroletnią kadencję, równą kadencji Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

 2.1.8. Członkami organów licencyjnych mogą być wyłącznie osoby nie karane 

prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. 

 

 2.1.9. Członkowie organów licencyjnych muszą działać w sposób bezstronny podczas 

realizacji swoich obowiązków. 

 

 2.1.10. Członek organu licencyjnego musi wstrzymać się od głosu, jeżeli istnieją 

jakiekolwiek wątpliwości co do jego niezależności względem Wnioskodawcy lub 

Licencjobiorcy. 

 

2.2. Komisja ds. Licencji Klubowych  

 

 2.2.1. Komisja ds. Licencji Klubowych podejmuje decyzję, czy licencja powinna zostać 

przyznana na podstawie dokumentów złożonych w wyznaczonym przez Licencjodawcę 

terminie oraz poprzez weryfikację, czy kryteria określone w Przepisach licencyjnych dla 

klubów II Ligi Futsalu zostały spełnione. Komisja ds. Licencji Klubowych, w przypadkach 

określonych w niniejszych przepisach, może podjąć decyzję o nieprzyznaniu lub o cofnięciu 

licencji poprzez weryfikację, czy kryteria określone w Przepisach licencyjnych dla 2 Ligi 

Futsalu są w trakcie sezonu licencyjnego w dalszym ciągu spełnione. 

  

 2.2.2. Komisja ds. Licencji Klubowych orzeka pod kierownictwem przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego. Dla ważności orzeczeń Komisji ds. Licencji Klubowych 

wymagana jest obecność co najmniej pięciu członków, w tym przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego. 

 

 2.2.3. Decyzje Komisji ds. Licencji Klubowych podejmowane są zwykłą większością 

głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” decyduje głos 

przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego kierującego posiedzeniem.  



 

 2.2.4. Przewodniczący Komisji ds. Licencji Klubowych może wyznaczyć, spośród 

członków Komisji ds. Licencji Klubowych, osoby odpowiedzialne za przebieg 

poszczególnych procedur licencyjnych.  

 

 2.2.5. Decyzje Komisji ds. Licencji Klubowych podpisują przewodniczący lub 

wiceprzewodniczący kierujący posiedzeniem i Kierownik Działu Licencji . 
 

  

 

 2.2.6. Komisja ds. Licencji Klubowych powołuje zespoły odpowiedzialne za przegląd i 

kwalifikację obiektów piłkarskich zgłoszonych we wnioskach licencyjnych oraz prowadzi 

ich rejestr.  

 

2.3. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych  

 

 2.3.1. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych rozpatruje odwołania i podejmuje 

ostateczną decyzję w sprawie tego, czy licencja powinna zostać przyznana lub 

nieprzyznana, poprzez weryfikację, czy kryteria określone w Przepisach licencyjnych dla 

klubów 2 Ligi Futsalu zostały spełnione.  

  

 2.3.2. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych orzeka pod kierownictwem 

przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Dla ważności orzeczeń Komisji 

Odwoławczej ds. Licencji Klubowych wymagana jest obecność co najmniej  trzech  

członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 

 

 2.3.3. Decyzje Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych podejmowane są zwykłą 

większością głosów, przy czym w przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” 

decyduje głos przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego kierującego posiedzeniem.  

 

 2.3.4. Przewodniczący Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych może wyznaczyć, 

spośród członków Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych, osoby odpowiedzialne 

za przebieg poszczególnych procedur licencyjnych. 

 

 2.3.5. Decyzje Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych podpisują przewodniczący 

lub wiceprzewodniczący kierujący posiedzeniem i Kierownik Działu Licencji . 

 

 3. PROCEDURA I LICENCJA 

 

3.1. Ogólne zasady dotyczące procedury 

 

 3.1.1. Wnioskodawcą jest klub sportowy działający jako osoba prawna będący członkiem 

Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

 3.1.2. Organy licencyjne powinny postępować zgodnie z następującymi ogólnymi zasadami 

proceduralnymi: 



a) postępowanie jest dwuinstancyjne, organem pierwszej instancji jest Komisja ds. 

Licencji Klubowych, a organem odwoławczym Komisja Odwoławcza ds. Licencji 

Klubowych, 

b) uczestnik postępowania (w szczególności Wnioskodawca i Licencjobiorca) ma 

zagwarantowane prawo do równego traktowania oraz prawo do bycia wysłuchanym, 

w tym prawo do przedstawienia własnego stanowiska, do zapoznania się z aktami 

sprawy, z dowodami i do przedkładania dowodów, a także do uzasadnionej decyzji, 

c) posiedzenia organów licencyjnych odbywają się przy drzwiach zamkniętych (są 

niejawne), 

d) nieobecność uczestnika postępowania lub jego pełnomocnika na posiedzeniu organu 

licencyjnego nie wstrzymuje rozpoznania sprawy i wydania postanowienia lub 

decyzji, 

e) postępowanie przed organami licencyjnymi jest płatne. Wysokość opłaty 

administracyjnej pobieranej od ubiegającego się o licencję na rozgrywki 2 ligi Futsalu 

wynosi 100 zł płatne na konto PZPN. Potwierdzenie uiszczenia opłaty na rachunek 

bankowy Licencjodawcy należy złożyć w terminie przewidzianym na złożenie 

wniosku o wydanie licencji.  

f) w szczególnie uzasadnionych przypadkach organy licencyjne upoważnione są do 

procedowania w trybie on-linie i głosowania poza posiedzeniowego z wykorzystaniem 

środków bezpośredniej komunikacji na odległość za pośrednictwem m.in. poczty e-

mail. 

 

 3.1.3. W toku postępowania doręczeń wszystkich pism i dokumentów dokonuje się, o ile 

organ licencyjny tego nie określi: osobiście, pocztą, e-mailem (na adres wskazany przez 

Licencjodawcę) lub za pośrednictwem systemu elektronicznego. 

 

 

3.2. Terminy 

 

 3.2.1. Terminy mogą być oznaczane przez Licencjodawcę w dniach, tygodniach lub 

miesiącach, w tym również przez wskazanie konkretnej daty.  

  

 3.2.2. Jeżeli termin nie jest określony wprost w niniejszych przepisach, może on zostać 

określony przez organy licencyjne. Przy określaniu terminów należy przede wszystkim brać 

pod uwagę konieczność zapewnienia sprawności i prawidłowego toku postępowania. 

 

 3.2.3. Pismo lub inny dokument uważa się za wniesione w terminie, jeżeli jego faktyczny 

wpływ do adresata nastąpił najpóźniej w ostatnim dniu terminu. Dla oceny skuteczności 

doręczenia pisma lub innego dokumentu w terminie nie ma znaczenia data jego nadania. W 

przypadku doręczenia pisma po terminie nie uwzględnia się go przy rozstrzyganiu danej 

sprawy. 

 

 3.2.4. Przywrócenie terminu określonego w niniejszych przepisach oraz terminu 

wyznaczonego przez organ licencyjny I instancji może nastąpić jedynie w szczególnie 

uzasadnionych okolicznościach, w sytuacji, gdy niezachowanie terminu nie było 

spowodowane zawinionym działaniem Wnioskodawcy, przy czym: 

a) wniosek o przywrócenie terminu powinien zostać złożony na piśmie do organu, przed 

którym miała zostać dokonana dana czynność; 

b) we wniosku należy podać przyczynę uchybienia terminu i ją udowodnić; 



c) równocześnie z wnioskiem o przywrócenie terminu należy dokonać czynności, której 

terminowi uchybiono. 

 

3.3. Orzeczenia 

 

 3.3.1. Orzeczenia organów licencyjnych zapadają w formie decyzji i postanowień. Decyzje 

rozstrzygają sprawę co do jej istoty, a postanowienia wydawane są w kwestiach 

proceduralnych. 

  

 3.3.2. Decyzje organów licencyjnych powinny być sporządzone na piśmie i zawierać: 

oznaczenie organu, imiona i nazwiska jego członków wydających decyzję oraz datę i 

miejsce wydania decyzji, wymienienie uczestników postępowania, oznaczenie przedmiotu 

sprawy oraz rozstrzygnięcie i jego uzasadnienie, a także w stosownych przypadkach 

pouczenie o możliwości wniesienia odwołania od decyzji (w tym o terminie i formie 

odwołania). W przypadku gdy decyzja organu licencyjnego jest zgodna z żądaniem 

Wnioskodawcy, organy licencyjne mogą odstąpić od jej uzasadnienia. W każdym innym 

przypadku uzasadnienie musi być sporządzone. Decyzje podpisują przewodniczący lub 

wiceprzewodniczący i Kierownik Działu Licencji.. 

 

 3.3.3. Postanowienia organów licencyjnych muszą być sporządzone na piśmie i zawierać: 

oznaczenie organu, imiona i nazwiska jego członków wydających postanowienie oraz datę 

i miejsce wydania postanowienia, wymienienie uczestników postępowania, oznaczenie 

przedmiotu sprawy oraz rozstrzygnięcie. Postanowienia podpisują przewodniczący organu 

licencyjnego lub wiceprzewodniczący oraz Kierownik Działu Licencji. 

 

3.4. Odwołania od decyzji 

 

 3.4.1. Od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych w sprawie odmowy przyznania licencji 

lub zastosowania sankcji, o których mowa w niniejszych przepisach, przysługuje odwołanie 

do Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych.  

  

 3.4.2. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Komisji ds. Licencji Klubowych, 

w terminie nie dłuższym niż 5 dni od doręczenia decyzji.  

 

 3.4.3. Składający odwołanie zobowiązany jest uiścić kaucję od odwołania w wysokości 500 

zł, płatną na rachunek Licencjodawcy najpóźniej z upływem terminu do złożenia odwołania. 

W przypadku uwzględnienia odwołania w całości kaucja podlega pełnemu zwrotowi.. 

 

 3.4.4. Odwołanie powinno zostać sporządzone na piśmie i zawierać: oznaczenie organu 

licencyjnego, do którego jest skierowane, dane składającego odwołanie, oznaczenie decyzji, 

od której jest składane, ze wskazaniem, czy jest ona zaskarżona w całości, czy w części, 

zwięzłe przedstawienie zarzutów, uzasadnienie zarzutów, wniosek o zmianę lub o uchylenie 

decyzji z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia, podpis składającego 

odwołanie oraz wszystkie wymienione w odwołaniu załączniki.  

 

 3.4.5. Odwołanie, które nie spełnia wymogów określonych w pkt 3.4.2 i 3.4.4 niniejszych 

przepisów, jak również odwołanie, od którego nie została opłacona kaucja, pozostawia się 

bez rozpatrzenia. 

 



 3.4.6. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych podejmuje decyzję na podstawie 

decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych, materiałów dowodowych zgromadzonych w 

aktach sprawy oraz wszelkich dopuszczalnych materiałów dowodowych dostarczonych 

wraz z odwołaniem.  

 

 3.4.7. W sytuacji jeśli klub nie otrzymał licencji w związku z niespełnieniem kryteriów 

infrastrukturalnych zaleca się aby ekspert ds. Infrastruktury na wniosek Komisji 

Odwoławczej ds. Licencji Klubowych przeprowadził wizytację obiektu celem 

zweryfikowania, czy uchybienia stanowiące podstawę nieprzyznania licencji zostały 

usunięte. 
 

  

3.5. Proces zasadniczy 

 

 3.5.1.Proces zasadniczy składa się z następujących etapów:  

1) do dnia 3 września roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon 

Licencyjny, Licencjodawca sporządza i publikuje dokumenty licencyjne, które muszą 

zawierać minimum przewidziane przez niniejsze przepisy: kryteria licencyjne, 

oświadczenia czy formularze do wypełnienia. 

2) Wnioskodawca wypełnia dokumenty licencyjne (formularze, oświadczenia itp.) i 

zwraca je Licencjodawcy najpóźniej w terminie: 

3) do dnia 17 września roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon 

Licencyjny  jeśli dokumenty są kompletne i zostały dostarczone w terminie, są 

rejestrowane i przekazane do analizy członkom Komisji ds. Licencji Klubowych. 

4) jeżeli dokumenty są niekompletne, Licencjodawca wzywa Wnioskodawcę, do ich 

uzupełnienia, określając termin na ich uzupełnienie. 

5) po przeanalizowaniu dokumentów Wnioskodawcy Komisja ds. Licencji Klubowych 

najpóźniej w terminie: 

do dnia 28 września roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon 

Licencyjny   

a) przyznaje licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach klubowych; 

b) odmawia przyznania licencji upoważniającej do udziału w rozgrywkach 

klubowych, 

i informuje Wnioskodawcę o podjętej decyzji. 

Przyznana licencja może ewentualnie zawierać: sankcje, nadzór, wyszczególnienie 

zagadnień, na które Wnioskodawca musi zwrócić uwagę w przyszłości, i 

wyszczególnienie niezbędnych do spełnienia obowiązków oraz sposób ich wykonania. 

6) w przypadku odwołania od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych w sprawie odmowy 

przyznania licencji Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych odbywa posiedzenie 

i rozpatruje odwołanie Wnioskodawcy co do zasady nie później niż w ciągu 5 dni od 

przekazania jej odwołania. 

7) po przeanalizowaniu dokumentów i informacji pochodzących od Wnioskodawcy 

Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych: 

a) uwzględniając odwołanie Wnioskodawcy, przyznaje licencję uprawniającą do 

udziału w rozgrywkach; 

b) nie uwzględniając odwołania, odmawia przyznania licencji upoważniającej do 

udziału w rozgrywkach i informuje Wnioskodawcę o podjętej decyzji.  

Przyznana licencja może ewentualnie zawierać: sankcje, nadzór, wyszczególnienie 

zagadnień, na które Wnioskodawca musi zwrócić uwagę w przyszłości, i 

wyszczególnienie niezbędnych do spełnienia obowiązków oraz sposób ich wykonania. 



8) W szczególnie uzasadnionych sytuacjach organy licencyjne upoważnione są do 

zmiany/wydłużenia terminów procesu licencyjnego. 

 

3.6. Procedura kontroli i nadzoru  

 

 Zasadnicze czynności dotyczące procedury kontroli i nadzoru:  

1) Komisja ds. Licencji Klubowych upoważniona jest do kontrolowania w dowolnym 

momencie trwania danego Sezonu licencyjnego, czy nie nastąpiły naruszenia 

dyscypliny procesu licencyjnego, a w szczególności, czy Licencjobiorca w dalszym 

ciągu spełnia kryteria stanowiące podstawę wydania licencji na dany sezon.  

2) w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny procesu licencyjnego Komisja ds. 

Licencji Klubowych, wedle swojego uznania, podejmuje działania lub wdraża 

procedurę nadzoru.   

 

3.7. Sankcje 

 

 3.7.1. Wszelkie naruszenia zasad dotyczących procesu licencjonowania, warunków 

przyznanej licencji oraz innych postanowień, wymienionych w niniejszych przepisach 

(takie jak np. niezastosowanie się do obowiązujących terminów, składanie fałszywych 

dokumentów, niewypełnienie zobowiązań określonych procesem licencyjnym, nielegalne 

działania w ramach procesu licencyjnego) podlegają sankcjom nakładanym przez organy 

licencyjne, zgodnie z niniejszymi przepisami.  

  

 3.7.2. Niespełnienie przez Wnioskodawcę/Licencjobiorcę lub wystąpienie w trakcie sezonu 

sytuacji powodującej niespełnienie jednego z kryteriów (uprawniającego do udziału w 

rozgrywkach właściwej ligi lub klasy) lub naruszenie dyscypliny procesu licencyjnego 

powinno być sankcjonowane przez Komisję ds. Licencji Klubowych lub Komisję 

Odwoławczą ds. Licencji Klubowych przez: 

a) ostrzeżenie (w przypadku stwierdzenia jedynie drobnych nieprawidłowości); lub 

b) zakaz transferów do klubu, orzekany na czas nie dłuższy niż do zakończenia Sezonu 

Licencyjnego, na który wydawana jest licencja; lub 

c) ograniczenie możliwości uprawniania nowych zawodników, orzekane na czas nie 

dłuższy niż do zakończenia Sezonu Licencyjnego, na który wydawana jest licencja; 

lub  

d) karę pieniężną w wysokości od 100 PLN do 5 000 PLN (od stu złotych do pięciu 

tysięcy złotych) płatną w terminie 30 dni od uprawomocnienia się decyzji; lub 

e) pozbawienie klubu w aktualnym sezonie rozgrywkowym właściwej ligi lub klasy 

punktów, w wymiarze od 1 do 5 punktów. 

  

  



 3.7.3. Organy licencyjne wymierzają sankcje według swojego uznania, w granicach 

przewidzianych przez niniejsze przepisy, mając na uwadze, by jej dolegliwość nie 

przekraczała stopnia winy. Komisja ds. Licencji Klubowych w swojej decyzji określa 

sposób wykonania sankcji oraz może nałożyć rygor natychmiastowej wykonalności. 

Sankcje mogą być wymierzane łącznie. 

  

 3.7.4. Komisja ds. Licencji Klubowych może w dowolnym momencie w trakcie trwania 

sezonu dokonać zmiany nałożonej sankcji, w szczególności przez jej zawieszenie lub 

darowanie, jeżeli uzna, że cel sankcji został osiągnięty lub nałożone obowiązki zostały 

wykonane z wyłączeniem pozbawienia punktów w aktualnym sezonie rozgrywkowym. 

  

 3.7.5. Od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych w zakresie nałożenia sankcji określonych 

w niniejszych przepisach przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ds. Licencji 

Klubowych. 

 

 3.7.6. Na podstawie art. 45 § 5 Statutu PZPN na ostateczne decyzje Komisji Odwoławczej 

ds. Licencji Klubowych w sprawie odmowy przyznania, zawieszenia lub pozbawienia 

Licencji przysługuje skarga do Piłkarskiego Sądu Polubownego działającego w składzie 5-

osobowym, na zasadach określonych w regulaminie Piłkarskiego Sądu Polubownego. 
 

  

 

3.8. Licencja  

 

 3.8.1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach 2 Ligi Futsalu muszą uzyskać licencję zgodnie 

z Przepisami licencyjnymi dla klubów 2 ligi futsalu.   

 

 3.8.2. Decyzja licencyjna musi zawierać: 

a) numer decyzji i datę jej wydania , 

b) nazwę klubu oraz jeżeli to konieczne miejsce rozgrywania zawodów w roli 

gospodarza, 

c) dyscyplinę sportu i klasę rozgrywkową, na którą licencja została przyznana, 

d) okres ważności licencji, 

e) informacje w sprawie nadzorów, jeżeli takie zostały orzeczone, 

f) podpisy przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego i Kierownika Działu Licencji. 

   

 

 3.8.3. O ile Komisja ds. Licencji Klubowych nie postanowi inaczej licencja jest wydana na 

jeden sezon. 

 

 3.8.4. Licencja wygasa bez wcześniejszego zawiadomienia:  

a) z końcem sezonu, na który została wydana, lub  

b) z chwilą rozwiązania rozgrywek właściwej ligi lub klasy, lub 

c) z chwilą podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Licencjobiorcy, lub  

d) z chwilą wydania w stosunku do Licencjobiorcy postanowienia Sądu o ogłoszeniu 

upadłości likwidacyjnej. 

  

 3.8.5. Komisja ds. Licencji Klubowych może zawiesić licencję lub pozbawić licencji, jeżeli: 

a) którykolwiek z warunków wydania licencji przestanie być spełniany, lub 



b) w stosunku do Licencjobiorcy zostanie wydane postanowienie sądu o ogłoszeniu 

upadłości z możliwością zawarcia układu. 

 

 3.8.6. Decyzja o zawieszeniu lub pozbawieniu licencji, w trakcie Sezonu licencyjnego, musi 

określać zakres obowiązywania poprzez zdefiniowanie klasy rozgrywkowej czy kategorii 

wiekowej, której dotyczy. 

  

 3.8.7. Licencja nie podlega przeniesieniu na inny podmiot.   

 

 3.8.8. Niezależnie od powyższego kara zawieszenia lub pozbawienia licencji może być 

orzeczona z przyczyn stanowiących podstawę orzeczenia tych kar w Regulaminie 

Dyscyplinarnym PZPN.  

 

  

4. KRYTERIA PRAWNE 

 

4.1. Wprowadzenie 

 

Niniejszy rozdział definiuje minimalne kryteria prawne dla klubów ubiegających się o wydanie 

licencji upoważniającej do udziału w rozgrywkach o mistrzostwo 2 Ligi Futsalu. 

 

4.2. Cele 

 

Celem kryteriów prawnych jest ustalenie stanu pełnomocnictw do reprezentowania 

Wnioskodawcy na dzień składania wniosku licencyjnego oraz przyjęcie zobowiązań w 

przedmiocie prawnego uznania wszystkich statutów, uchwał, przepisów, regulaminów FIFA, 

UEFA, PZPN i właściwego wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, jak również niniejszych 

Przepisów licencyjnych dla 2 Liga Futsalu. 

 

4.3. Kryteria  

 

Lp. Opis 

L.01 Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji starosty 

 

1) Wnioskodawca może działać pod postacią stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury 

fizycznej, spółki akcyjnej, sportowej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego (1).  

 

2) Wnioskodawca musi dostarczyć Licencjodawcy odpis aktualnego rejestru z Krajowego 

Rejestru Sądowego lub ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę/prezydenta 

zawierający następujące informacje: 

a) nazwa Wnioskodawcy, 

b) siedziba Wnioskodawcy,  

c) forma prawna Wnioskodawcy, 

d) lista osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, 

e) sposób reprezentacji Wnioskodawcy. 

  

3) Jeżeli z powodu przedłużającego się postępowania rejestrowego przed sądem gospodarczym 

lub starostą aktualny wyciąg z właściwego rejestru lub ewidencji nie ujawnia aktualnego 

stanu osobowego władz klubu, organy licencyjne mogą w takim przypadku uznać za 



wystarczające wykazanie informacji o których mowa w pkt. d) i e) innymi dokumentami w 

szczególności protokołem walnego zgromadzenia członków lub odpowiedniej władzy 

spółki kapitałowej. 

 

L.02 Oświadczenie w przedmiocie udziału w rozgrywkach 

 

Wnioskodawca musi przedłożyć prawnie ważne oświadczenie potwierdzające, że: 

a) Wnioskodawca uznaje za prawnie wiążące statuty, regulaminy, przepisy i regulacje oraz 

decyzje FIFA, UEFA, PZPN oraz właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej; 

b) na poziomie krajowym Wnioskodawca będzie uczestniczył w rozgrywkach uznanych i 

zatwierdzonych przez PZPN lub właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej; 

c) Wnioskodawca bezzwłocznie zawiadomi Licencjodawcę o wszelkich istotnych zmianach, 

zdarzeniach lub warunkach o istotnym znaczeniu, które dotyczą Wnioskodawcy; 

d) Wnioskodawca będzie respektować i przestrzegać postanowienia Przepisów licencyjnych 

dla klubów futsalu; 

e) wszystkie dokumenty przedłożone Licencjodawcy przez Wnioskodawcę są kompletne, 

prawidłowe i wiarygodne; 

f) Wnioskodawca w pełni upoważnia stosowne organy decyzyjne do badania dokumentów 

oraz uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wydania licencji w sposób zgodny 

z przepisami prawa polskiego. 

Wyżej wspomniane oświadczenia muszą zostać sporządzone i podpisane przez osobę (osoby) 

upoważnioną (upoważnione) do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskującego o 

wydanie licencji nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą ich złożenia Licencjodawcy.  

 

 

L.03 Oświadczenie o stosowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych. 

 

Wnioskodawca musi dostarczyć Licencjodawcy aktualne Oświadczenie  

o posiadaniu stosownych Polityk, Procedur i zabezpieczeń w związku  

z przetwarzaniem danych, wraz ze stosownym zgodami i realizacją obowiązku 

informacyjnego. Wnioskodawca będzie respektować i przestrzegać postanowień- 

Rozporządzenie 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 - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1).  

Oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik PR.02 musi zostać podpisane przez osobę (-

by) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy, nie wcześniej niż 

trzy miesiące przed datą ich złożenia Licencjodawcy. 

 
 

(1) Stosownie do treści § 1 ust. 4 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną (z póżn. zm.) 

- możliwe jest przejściowe dopuszczenie do udziału w rozgrywkach piłkarskich klubów nie 

będących członkami PZPN, a posiadających inną formę prawną niż określona w ust. 3 tej 

uchwały. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje właściwy Zarząd Wojewódzkiego Związku 

Piłki Nożnej. 



 

 

 

5. KRYTERIA SPORTOWE 

 

5.1. Wprowadzenie 

 

 5.1.1. Dla przyszłości futsalu bezwzględnie konieczne jest posiadanie szerokiej bazy 

dostępnej dla piłkarzy, którzy mają niezbędne umiejętności i motywację, aby stać się 

profesjonalnymi zawodnikami. Dlatego ważne jest stymulowanie powstania programów 

rozwoju młodzieży oraz przyciąganie do futsalu większej liczby lepiej wykształconych i 

wyszkolonych chłopców i dziewcząt.  

  

 5.1.2. Niniejsze przepisy podkreślają znaczenie szkolenia młodzieży i wymagania dla 

wyższych standardów jakościowych od klubów sportowych ubiegających się o licencję.   

 

5.2. Cele 

 

Cele kryteriów sportowych są następujące:  

a) Wnioskodawca inwestuje w zorientowane na jakość szkolenie młodzieży, 

b) Wnioskodawca oferuje opiekę medyczną, 

c) Wnioskodawca stosuje zasady fair play na boisku i poza nim. 

 

 

 

 

 

5.3. Kryteria 

 

S.01 Opieka medyczna 

 

Wnioskodawca musi zapewnić, że każdy z jego zawodników uprawniony do gry przechodzi 

badania okresowe uprawniające do udziału w rozgrywkach zgodnie z właściwym regulaminem 

rozgrywek Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 
 

6. KRYTERIA INFRASTRUKTURALNE 

 

6.1. Wprowadzenie 

 

Wykorzystując wieloletnie doświadczenia hal i obiektów sportowych na których rozgrywane 

są mecze 2 Ligi Futsalu oraz poziomu bezpieczeństwa określa się przedstawione poniżej 

minimalne wymagania dotyczące infrastruktury dla tych obiektów. Ponieważ kryteria 

dotyczące infrastruktury powinny być traktowane jako inwestycje długoterminowe należy 

uwzględniać niniejsze wytyczne w planach modernizacji Hal Sportowych i rozpocząć 

dostosowywania ich do tych wymagań celem podwyższenia standardów jakości. Wszelkie 

prace związane z modernizacją lub budową nowych obiektów muszą być konsultowane z 

odpowiednimi organami Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Wojewódzkie Związki Piłki 

Nożnej zobowiązane są do powołania, w trybie uchwały właściwego Zarządu, osoby lub osób 



które będą uprawnione do opiniowania budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów 

piłkarskich na terenie działania właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej. 

 

6.2. Cele 

 

Cele poniższych kryteriów infrastrukturalnych są następujące: 

a) Wnioskodawca/Licencjobiorca musi posiadać zweryfikowaną przez uprawniony do tego 

organ związkowy Halę sportową dostępną dla celów rozgrywania meczów w ramach 

rozgrywek klubowych o mistrzostwo 2 Ligi Futsalu jak i Pucharu Polski w Futsalu ; 

b) zawodnicy i widzowie mają dostęp do dobrze wyposażonych, bezpiecznych, wygodnych 

i estetycznych obiektów;  

 

6.3. Kryteria administracyjno-organizacyjne 

 

Lp. Opis 

I.01 Hala/Obiekt sportowy 

 

1) Wnioskodawca musi dysponować obiektem sportowym umożliwiającym rozgrywanie 

meczów futsalu w ramach rozgrywek klubowych.  

 

2) Wnioskodawca musi dowieść, że:  

a) jest właścicielem obiektu sportowego, lub 

b) jeżeli nie jest właścicielem obiektu sportowego, musi dostarczyć pisemną umowę z 

właścicielem (właścicielami) obiektu, z którego klub korzysta. Taka umowa musi 

gwarantować prawo do korzystania z obiektu przez Wnioskodawcę dla celów meczów 

futsalu rozgrywanych w charakterze gospodarza co najmniej przez cały/e Sezon/y 

licencyjny/e, 

c) posiada aktualną weryfikację obiektu na cały Sezon licencyjny. 

 

3) Obiekt sportowy musi spełniać wszystkie minimalne wymagania określone w niniejszych 

przepisach.  
I.02 Regulaminy 

 

1) Hala musi posiadać wewnętrzny regulamin obiektu i regulamin zawodów piłkarskich nie 

będących imprezą masową bądź jeżeli właściwe przepisy prawa powszechnego nakładają 

taki obowiązek, musi posiadać regulamin imprezy masowej. 

 

2) Regulaminy o których mowa w pkt. 1) muszą zostać rozmieszczone w formacie nie 

mniejszym niż B1 (70 cm x 100 cm) przed każdym wejściem udostępnionym dla kibiców 

na halę w taki sposób, by widzowie mogli je przeczytać. 

 

 

6.4. Szczegółowe kryteria infrastrukturalne 

 

Lp. Opis 

I.03 Miejsce dla kibiców drużyny gości 

 



1) Na obiekcie sportowym zapewnienie co najmniej 5% łącznej liczby miejsc przewidzianych 

dla publiczności, jednak nie mniej niż 15 miejsc, musi być udostępnionych dla kibiców 

drużyny gości w oddzielnym sektorze.  

 

2) Dla kibiców drużyny gości musi być wydzielona, usytuowana w pobliży sektora kibiców 

drużyny gości, minimum 1 (jedna) toaleta. 

  
I.04 Pole gry 

 

1) Zawody o mistrzostwo 2 Ligi Futsalu mogą odbywać się na boiskach  

o wymiarach minimum 38 x 18 metrów, 

2) Zapewnienia miejsc dla zawodników rezerwowych oraz sztabu szkoleniowo- medycznego  

zespołu w bezpośrednim sąsiedztwie pola gry, 

3) Podczas trwania zawodów muszą być zabezpieczone nosze oraz noszowi wyposażeni w  

kamizelki z oznaczeniem na białym tle zielonego koloru krzyża. 

 

 

  
I.05 Dojazd do obiektu sportowego  

 

Obiekt sportowy musi spełniać warunki, aby pojazdy pogotowia, straży pożarnej, policji itp. 

miały możliwość dojazdu.  

  
I.06 Szatnie dla drużyn 

 

1) Obiekt sportowy musi być wyposażony w szatnie dla obu drużyn o takim samym 

standardzie.  

2) Standard i wyposażenie szatni ustala Polski Związku Piłki Nożnej. 

3) Zaleca się, aby powierzchnia każdej szatni, nie licząc powierzchni natrysków i toalet była 

nie mniejsza niż 25m2. 

4) W każdej szatni zaleca się, aby znajdowały się: 

a) miejsca do siedzenia dla minimum 20 osób,  

b) wieszaki lub szafki na odzież dla minimum 20 osób, 

c) minimum 3 prysznice, 

d) minimum 1 toaleta (z sedesem), 

e) tablica z wyposażeniem do prezentacji taktyki. 

 

I.07 Szatnia dla sędziów 

 

1) Obiekt sportowy musi być wyposażony w szatnię dla sędziów oddzieloną od szatni dla 

zawodników. 

2) W szatni dla sędziów muszą się znajdować: 

a) stół i miejsca do siedzenia dla 4 osób, 

b) wieszaki lub szafki na odzież dla 4 osób, 

c) 1 prysznic w szatni lub w bezpośrednim jej pobliżu, 

d) 1 toaleta (z sedesem) w szatni lub bezpośrednim jej pobliżu.  



I.08 Parking 

 

1) Dla działaczy klubów, sędziów i innych osób funkcyjnych muszą być udostępnione 

wyznaczone miejsca parkingowe. 

2) Parametry (w szczególności liczba) miejsc parkingowych ustala Polski Związku Piłki 

Nożnej.  
I.09 Urządzenia sanitarne 

 

1) Każdy obiekt na którym rozgrywane są mecze piłkarskie musi być wyposażony w toalety 

dla publiczności obu płci.  

2) Toalety muszą być zgodne z przepisami sanitarnymi. 

3) Zaleca się, aby na obiekcie na każde 500 udostępnionych miejsc dla publiczności 

znajdowały się minimum 2 toalety dla mężczyzn i 1 dla kobiet  
I.10 Nagłośnienie 

 

Hala musi być wyposażona w dobrze słyszalny w każdej części obiektu system nagłośnienia 

służący spikerowi zawodów do przekazywania informacji dotyczących kwestii organizacyjnych 

i porządkowych związanych z meczem.  

 

I.11 Oznakowanie 

 

Każde pomieszczenie wykorzystywane na zabezpieczenie zawodów musi być oznakowane, np.: 

a) szatnia drużyny gospodarzy i drużyny gości, 

b) szatnia sędziów, 

c) obserwator/delegat meczowy,  

d) toalety,  

e) oraz inne pomieszczenia meczowe.   
I.12 Miejsca dla widzów niepełnosprawnych 

 

1) Zaleca się, aby na hali znajdowały się przynajmniej 3 (trzy) miejsca dla widzów 

niepełnosprawnych i towarzyszących im osób z dobrą, niezakłóconą widocznością. Takie 

miejsca muszą być dostosowane w szczególności dla osób niepełnosprawnych 

poruszających się na wózku inwalidzkim.  

2) Wyznaczenie tych miejsc w obszarze pola gry jest zabronione. 

 

 

6.5. Przypadki szczególne 

Licencjodawca, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomimo naruszenia kryterium 

infrastrukturalnego, może przyznać Wnioskodawcy licencję na udział w rozgrywkach, 

jednakże Licencjobiorca taki podlegać będzie nadzorowi infrastrukturalnemu i/lub sankcjom 

określonym w niniejszych przepisach. 

 

7. KRYTERIA DOTYCZĄCE PERSONELU I FINANSÓW 

 

7.1. Wprowadzenie 

 

Obecnie klub futsalu nie jest już tylko klubem sportowym, znajduje się bowiem również w 

ciągłym kontakcie z członkami, kibicami, środkami masowego przekazu, sponsorami, 

dostawcami, partnerami handlowymi, miejscową społecznością, którzy w coraz większym 



stopniu uczestniczą i interesują się rozwojem i wynikami klubu uczestniczącego w 

rozgrywkach futsalu. 

 

7.2. Cele 

 

Celem kryteriów dotyczących personelu jest zapewnienie, by: 

a) Wnioskodawca był zarządzany w sposób profesjonalny; 

b) Wnioskodawca dysponował odpowiednio wykwalifikowanymi i uzdolnionymi 

specjalistami, posiadającymi odpowiednią wiedzę fachową oraz dysponującymi 

określonym doświadczeniem;  

c) zawodnicy byli szkoleni przez wykwalifikowanych trenerów i znajdowali się pod opieką 

właściwego personelu medycznego.   

 

 

 

7.3. Kryteria dotyczące personelu 

 

Lp. Opis 

P.01 Osoba odpowiedzialna za procedurę licencyjną 

 

Wnioskodawca musi wyznaczyć osobę odpowiedzialna za procedurę licencyjną 

Wnioskodawcy. 

 

P.02 Opieka medyczna 

 

1) Wnioskodawca musi wyznaczyć przynajmniej jednego lekarza, ratownika medycznego lub 

inną osobę posiadającą stosowne uprawnienia odpowiedzialnego/ą za udzielenie pierwszej 

pomocy medycznej.   

2) Taka osoba, musi być obowiązkowo obecna na meczach rozgrywanych przez klub w 

charakterze gospodarza. 

 

P.03 Trener pierwszego zespołu 

 

Wnioskodawca musi zatrudnić trenera pierwszego zespołu odpowiedzialnego za szkolenie 

piłkarskie zawodników. Trener pierwszego zespołu musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i 

ważną licencję trenerską wydaną przez uprawniony organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i uchwałami PZPN w tym zakresie. Wnioskodawca przedkłada organowi 

licencyjnemu umowę z trenerem pierwszego zespołu zawartą na okres co najmniej do końca 

sezonu licencyjnego. 

 

P.04 Służby porządkowe 

 

Wnioskodawca musi zapewnić odpowiednią liczbę służb porządkowych i informacyjnych 

lub wolontariuszy zapewniających bezpieczeństwo i obsługę meczów rozgrywanych przez 

klub w charakterze gospodarza.  

Zaleca się, aby Wnioskodawca zapewnił licencjonowaną firmę odpowiadającą za 

bezpieczeństwo i obsługę meczów rozgrywanych przez klub w charakterze gospodarza. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Kryteria finansowe 

 

Celem kryteriów dotyczących spraw finansowych jest: 

a) poprawa potencjału ekonomicznego i finansowego klubów; 

b) zwiększenie przejrzystości i wiarygodności klubów; 

c) ochrona wierzycieli poprzez zapewnienie, że klub realizuje zobowiązania, w 

szczególności wobec zawodników i pracowników, innych klubów oraz Polskiego 

Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz Spółki Futsal 

Ekstraklasa. 

 

 

 

Lp. Opis 

F.01 Brak przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników oraz na rzecz ZUS i Urzędu 

Skarbowego (w związku ze wszelkimi zobowiązaniami prawnymi wobec pracowników), jak też 

z tytułu kar nałożonych przez właściwe organy dyscyplinarne, z tytułu prawomocnych wyroków 

Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN oraz wobec Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej z 

tytułu płatności składek członkowskich oraz opłat za uczestnictwo w rozgrywkach oraz opłat w 

związku ze zmianami przynależności klubowej zawodników na rzecz PZPN oraz 

Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej.  

 

 

Wnioskodawca musi dowieść, że na dzień 31 sierpnia roku w którym rozpoczyna się dany Sezon 

Licencyjny nie ma żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec pracowników, które powstały 

do dnia 31 maja roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny.  

 

Kryterium to zasadniczo ma pomóc zapewnić, że wskazani pracownicy otrzymają należne im 

płatności.  

 

F.02 Brak przeterminowanych zobowiązań wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkiego 

Związku Piłki Nożnej, jak również innych struktur działających w ramach Wojewódzkiego 

Związku Piłki Nożnej z tytułu płatności składek członkowskich, opłat za uczestnictwo w 

rozgrywkach, z tytułu działalności transferowej, kar nałożonych przez właściwe organy 

dyscyplinarne czy prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego.  

 

Wnioskodawca musi dowieść, że na dzień 31 sierpnia  roku w którym rozpoczyna się dany Sezon 

Licencyjny nie ma żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec Polskiego Związku Piłki 

Nożnej, Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej jak również innych struktur działających w 

ramach Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej z tytułu płatności składek członkowskich, opłat za 

uczestnictwo w rozgrywkach, z tytułu działalności transferowej, kar nałożonych przez właściwe 

organy dyscyplinarne czy prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego, które 



powstały do dnia 31 maja roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się dany Sezon 

Licencyjny. 

 

 

F.03 Brak przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich wynikających z tytułu 

działalności transferowej. 

 

Wnioskodawca musi dowieść, że na dzień 31 sierpnia  roku w którym rozpoczyna się dany Sezon 

Licencyjny nie posiada przeterminowanych zobowiązań wobec klubów piłkarskich z tytułu 

działalności transferowej, które powstały do dnia 31 maja roku kalendarzowego, w którym 

rozpoczyna się dany Sezon Licencyjny. 

 

 

7.4.1 W przypadku klubu 2 Ligi Futsalu Wnioskodawca przedkłada oświadczenie o braku 

zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego 

7.4.2. Wnioskodawca przedkłada organowi licencyjnemu oświadczenia o niezaleganiu wobec 

Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, jak również innych 

struktur działających w ramach Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej z tytułu płatności 

składek członkowskich, opłat za uczestnictwo w rozgrywkach klubowych, za zmianę 

przynależności klubowej zawodników, kar nałożonych przez właściwe organy dyscyplinarne, 

kar z tytułu prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu Polubownego. 

 

 

7.4.3. Wnioskodawca przedkłada organowi licencyjnemu oświadczenie o braku zobowiązań 

wobec klubów piłkarskich z tytułu działalności transferowej. 

 

7.4.4 Wnioskodawca przedkłada organowi licencyjnemu potwierdzenie dokonania opłaty 

licencyjnej w wysokości 100.00 PLN 

 

7.4.5. Wnioskodawca przedkłada organowi licencyjnemu oświadczenia o niezaleganiu wobec 

pracowników klubu (tj. zawodników i trenerów wszystkich drużyn klubu oraz personelu 

uwzględnionego w kryteriach od P.01 do P.05).  

 

7.4.6. Przyznania licencji należy odmówić: 

1) jeśli wymagane informacje dotyczące przeterminowanych zobowiązań nie zostaną 

przekazane organowi licencyjnemu w ustalonym terminie; 

2) jeśli do dnia złożenia dokumentacji licencyjnej, Wnioskodawca posiada 

przeterminowane zobowiązania, o których mowa powyżej, chyba że Wnioskodawca jest 

w stanie dowieść, że: 

a) zapłacił odpowiednią kwotę w całości, lub 

b) zawarł umowę, która została zaakceptowana na piśmie przez wierzyciela, 

dotyczącą przedłużenia terminu płatności poza obowiązujący termin, lub 

c) wystąpił z powództwem, które przez właściwe władze zostało uznane za 

dopuszczalne, lub 

d) zakwestionował roszczenie, które zostało przeciwko niemu wniesione, lub 

e) wykonalność orzeczenia, z którego wynika obowiązek zapłaty zobowiązania, 

została wstrzymana bądź odroczona. 

 

7.4.7. Jeżeli zobowiązanie przeterminowane nie zostało uregulowane do dnia złożenia 

dokumentacji licencyjnej, ale zostało uregulowane przed dniem podjęcia decyzji o przyznaniu 



lub odmowie przyznania licencji, licencja może być przyznana, jednakże w takim przypadku 

klub podlega sankcjom przewidzianym w niniejszych przepisach. 

 

7.4.8. Licencjodawca, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomimo naruszenia 

kryteriów finansowych może przyznać Wnioskodawcy licencję na udział w rozgrywkach 2 Ligi 

Futsalu, jednakże Licencjobiorca taki podlegać będzie nadzorowi finansowemu oraz sankcjom 

określonym w niniejszych przepisach. 

 

 

8. OBOWIĄZEK POWIADAMIANIA O PÓŹNIEJSZYCH ZDARZENIACH 

 

8.1. Wprowadzenie 

Niniejszy rozdział definiuje zasady informowania Licencjodawcy o późniejszych zdarzeniach 

mających bezpośredni związek z warunkami przyznania licencji upoważniającej 

Licencjobiorcę do udziału w rozgrywkach  2Liga Futsalu. 

 

8.2. Cele 

Celem obowiązku powiadamiania o późniejszych zdarzeniach jest: 

a) poprawa funkcjonowania organizacyjnego klubów; 

b) zwiększenie przejrzystości i wiarygodności klubów; 

c) niezbędne uwzględnienie wagi, że klub realizuje zobowiązania wynikające z warunków 

przyznania licencji. 

 

8.3. Obowiązek powiadamiania o późniejszych zdarzeniach. 

 

Lp. Opis 

Z.01 Obowiązek powiadamiania o późniejszych zdarzeniach  

 

W przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń Wnioskodawca musi, bez odrębnego wezwania, 

niezwłocznie, pisemnie powiadomić Licencjodawcę o wszelkich istotnych zmianach w stosunku 

do wymogów licencyjnych, w oparciu o które przyznano licencję klubowi upoważniającą do 

udziału w rozgrywkach 2 Liga Futsalu. 

 

 

8.3.1. Licencjobiorca zobowiązany jest złożyć stosowną pisemną informację w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty wystąpienia istotnego zdarzenia.  

  

8.3.2. W dowolnym momencie, w czasie trwania Sezonu Licencyjnego, Licencjodawca może 

zażądać od Wnioskodawcy informacji lub pisemnych oświadczeń o wszelkich ewentualnych 

zdarzeniach bądź uwarunkowaniach. 

  

8.3.3. Naruszenie obowiązku wynikającego z powyższego kryterium podlega sankcjom 

regulaminowym.  

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

  

9.1. Wszystkie załączniki do niniejszych przepisów stanowią ich integralną część.  



9.2. Uchwała nr IV/75 z dnia 19 kwietnia 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie licencji dla klubów występujących w rozgrywkach futsalu w sezonie 2018/2019 i 

następnych, traci moc obowiązującą z końcem sezonu 2020/2021 

9.3.Niniejsze przepisy wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Zarząd PZPN i nie mogą być 

zmieniane w trakcie procesu licencyjnego.  

 

10. ZAŁĄCZNIKI  

  

 

10.1. Formularze  

  

10.1.1. Wniosek o przyznanie licencji dla klubu.  

 

10.1.2. Ustanowienie pełnomocnika klubu ds. procedury licencyjnej.  

 

 

10.2. Oświadczenia  

  

10.2.1. Oświadczenie w przedmiocie wypełnienia kryteriów prawnych.  

 

10.2.2. Oświadczenie w przedmiocie wypełnienia kryterium sportowego. 

 

10.2.3. Oświadczenie w przedmiocie wypełnienia kryterium infrastrukturalnego. 

 

10.2.4. Oświadczenie w przedmiocie wypełnienia kryterium dotyczącego personelu.  

 

10.2.5. Oświadczenia dotyczące wypełnienia kryterium finansowego.  

 

 

 

 

 

 

10.4. Inne dokumenty 

 

10.4.1. Wzór protokołu weryfikacji obiektu. 

 

 

 

 

 

 

  



21 
Uchwała nr II/21 z dnia 2 września 2021 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr 

VIII/145  z dnia 30 sierpnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny na sezon 

2017/2018 i następne 
 

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

I.  Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr VIII/145  z dnia 30 sierpnia 2017 roku  Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. 

Kazimierza Deyny na sezon 2017/2018 i następne Regulamin Rozgrywek o  Puchar im. Kazimierza 

Deyny na sezon 2017/2018 i następne: 

1. W § 9 ust. 2 skreśla się pkt c). 

II. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

 
 

  



tj. U nr VIII/145  z 30.08.2017 r. 

zm. U nr III/58 z 21.03.2018 r. 

zm. U nr V/96 z 23.05.2018 r. 

zm. U nr II/21  z 02.09.2021 r. 

 

Uchwała nr VIII/145  z dnia 30 sierpnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny na sezon 

2017/2018 i następne 

 

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

I.  Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o  Puchar im. Kazimierza Deyny na sezon 2017/2018 i 

następne w następującym brzmieniu: 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

O PUCHAR im. KAZIMIERZA DEYNY 

NA SEZON 2017/2018 i następne 

- kategoria C2 - 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Deyny, wybitnego piłkarza, wielokrotnego reprezentanta 

Polski, współtwórcy sukcesów polskiej piłki nożnej, są jedną z form popularyzacji piłki nożnej oraz 

selekcji utalentowanej młodzieży, a zarazem formą rywalizacji sportowej Wojewódzkich Związków 

Piłki Nożnej. 

§ 2 

1. Rozgrywki prowadzi Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Polskiego Związku Piłki 

Nożnej. 

2. Zawody o Puchar im. Kazimierza Deyny rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, 

zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN. 

§ 3 

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach: 

a) rozgrywki grupowe; 

b) rozgrywki finałowe. 

§ 4 

Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Deyny rozpoczynają się od fazy grupowej. 

§ 5 

1. W rozgrywkach grupowych i finałowych uczestniczą reprezentacje Wojewódzkich Związków, 

złożone z zawodników potwierdzonych do klubów mających siedzibę na terenie danego ZPN  

i uprawnionych do gry w systemie Extranet. 



2. Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje 

zakończenie rozgrywek kończą 14 rok życia lub, z uwzględnieniem postanowień ust.3. Każdy z 

zawodników obowiązany jest posiadać: paszport lub ważną legitymację szkolną ze zdjęciem oraz 

kartę zgłoszenia, aktualne zaświadczenie lekarskie (karta zdrowia) zezwalające na grę, wydane 

przez lekarzy wyznaczonych przez Przychodnie Sportowo-Lekarskie lub posiadających certyfikat 

nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej lub innych lekarzy, którzy zawarli umowę 

z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny 

sportowej. Ponadto musi posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej.  

3. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się udział w meczu nie więcej niż czterech 

zawodników młodszych tj. takich, którzy w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie 

rozgrywek kończą 13 rok życia, jeśli trener-selekcjoner reprezentacji Związku Piłki Nożnej uzna, 

że udział w tych rozgrywkach będzie miał pozytywny wpływ na rozwój ich umiejętności piłkarskich. 

4. Zawodnik młodszy może brać udział tylko w jednym meczu danej kolejki rozgrywek, w ramach 

której rozgrywane są mecze z udziałem poszczególnych reprezentacji ZPN. Nieprzestrzeganie 

tego postanowienia i występ zawodnika w meczach więcej niż jednej reprezentacji ZPN w jednej 

kolejce rozgrywek, zostanie potraktowane jako udział zawodnika nieuprawnionego do gry w drugim 

i następnym w kolejności meczu. 

 

5. W przypadku awansu więcej niż jednej reprezentacji danego ZPN do fazy finałowej 

poszczególnych rozgrywek, zawodnik młodszy może być powołany i występować w meczach tylko 

jednej reprezentacji danego ZPN. Nieprzestrzeganie tego postanowienia i występ zawodnika w 

meczach więcej niż jednej reprezentacji ZPN w turniejach finałowych rozgrywek, zostanie 

potraktowane jako udział zawodnika nieuprawnionego do gry w meczach drugiego i następnego w 

kolejności turnieju. 

§ 6 

1. Mecze odbywają się na zasadach określonych w unifikacji organizacji współzawodnictwa i 

szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej (z wyłączeniem postanowień dotyczących czasu gry, 

wymian zawodników i kar indywidualnych) oraz w Przepisach gry. 

2. Czas gry wynosi 2x40 minut z przerwą do 15 minut. 

3. Mecze odbywają się na boiskach pełnowymiarowych - minimum 100 m x 64 m 

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

5. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 

6. Zawodnicy rozgrywają spotkania w obuwiu miękkim - lanki. 

7. Mecze rozgrywa się piłkami nr 5. 

8. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać na nogach ochraniacze. 

9. Mecze muszą być rozgrywane na boiskach z nawierzchnią naturalną lub sztuczną, 

zweryfikowanych do danej klasy rozgrywkowej. Związek Piłki Nożnej, jako gospodarz meczu jest 

zobowiązany do zapewnienia obiektu o możliwie najwyższej jakości oraz fachowej opieki 

medycznej. 

10. W zawodach grupowych i finałowych gry przyznaje się punkty zgodnie z poniższymi zasadami: 

• za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty, 

• za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt, 

• za przegraną zero punktów. 



 

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

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

 

II. ROZGRYWKI GRUPOWE I FINAŁOWE 

§ 7 

1. Drużyny awansujące do finału (miejsce 1, 2 w grupie) wyłonione zostaną w trakcie rozgrywek 

grupowych według następujących zasad: 

a) w rozgrywkach grupowych uczestniczyć będzie 16 reprezentacji ZPN podzielonych na 4 grupy 

zgodnie z przyjętym podziałem terytorialnym: 

Grupa I: 

 Kujawsko-Pomorski ZPN  

 Pomorski ZPN  

 Warmińsko-Mazurski ZPN  

 Podlaski ZPN  

Grupa II: 

 Łódzki ZPN  

 Mazowiecki ZPN  

 Świętokrzyski ZPN  

 Lubelski ZPN  

Grupa III: 

 Podkarpacki ZPN  

 Małopolski ZPN  

 Śląski ZPN  

 Opolski ZPN  

Grupa IV: 

 Dolnośląski ZPN  

 Wielkopolski ZPN  

 Lubuski ZPN  

 Zachodniopomorski ZPN  

Począwszy od sezonu 2018/2019, dopuszcza się możliwość zmian składu poszczególnych grup 

makroregionalnych. 

b) rozgrywki w grupach przeprowadzone zostaną systemem „każdy z każdym”, „mecz-rewanż”, 

kolejność miejsc zostanie ustalona na zasadach określonych w § 9 niniejszego Regulaminu, 

c) rozgrywki w grupach prowadzą ZPN wskazane przez Komisję ds. Piłkarstwa Amatorskiego i 

Młodzieżowego PZPN, 



d) mecze odbywać się będą w stałych terminach wrzesień-październik (runda jesienna) oraz 

kwiecień-czerwiec (runda wiosenna); szczegółowe terminy meczów ustala ZPN prowadzący 

rozgrywki po konsultacji z pozostałymi Związkami z danej grupy z uwzględnieniem, że mecze o 

Puchar im. Kazimierza Deyny i mecze o Puchar im. Kazimierza Górskiego między tymi samymi 

Związkami odbywają się tego samego dnia, w tym samym miejscu, jeden po drugim (jako pierwszy 

rozgrywany jest mecz o Puchar im. Kazimierza Górskiego),  

e) Związki prowadzące mają obowiązek informowania na swojej stronie internetowej o wynikach 

meczów grupowych oraz zamieszczania aktualnej tabeli najpóźniej do 7 dni po meczach. 

f) mecze w ostatniej kolejce w sezonie w danej grupie muszą obligatoryjnie odbywać się tego 

samego dnia i o tej samej godzinie. 

2. Miejsce i termin rozegrania turnieju finałowego zostanie wybrany przez Komisję Piłkarstwa 

Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN spośród zgłoszonych kandydatur z poszczególnych ZPN. 

§ 8 

1. Z każdej grupy do rozgrywek finałowych awansują reprezentacje ZPN z miejsc 1 i 2 w tabeli  

(łącznie 8 drużyn). 

 

2. Osiem awansujących drużyn/reprezentacji ZPN podzielonych zostaje na dwie grupy 

następująco: 

 Grupa I: 

 A l. pierwsza drużyna z grupy I 

 A2. druga drużyna z grupy II 

 A3. pierwsza drużyna z grupy III 

 A4. druga drużyna z grupy IV 

 Grupa II: 

 Bl.  druga drużyna z grupy I 

 B2. pierwsza drużyna z grupy II 

 B3. druga drużyna z grupy III 

 B4. pierwsza drużyna z grupy IV. 

3. Zespoły w grupach – reprezentacje ZPN rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym”  

w 6-cio dniowym turnieju zgodnie z następującym rozkładem: 

 pierwszy dzień  - mecze w grupach: A1-A4; A2-A3; B1-B4; B2-B3; 

 drugi dzień  - mecze w grupach: A4-A3; A1-A2, B4-B3; B1-B2; 

 trzeci dzień  - przerwa w rozgrywkach; 

 czwarty dzień  - mecze w grupach: A2-A4; A3-A1; B2-B4; B3-B1; 

 piąty dzień  - przerwa w rozgrywkach; 

 szósty dzień  - mecze o miejsca. 

 



       – na piąty i szósty dzień turnieju pozostają ekipy-reprezentacje ZPN  grające o miejsca 1-4, 

        - pozostałe ekipy wyjeżdżają po meczach w czwartym dniu turnieju  

 

1-  4 

2 - 3 

   4 - 3 

   1 – 2 

   2 - 4 

   3 - 1 

 

4. Zwycięzcy grup - reprezentacje ZPN spotykają się w meczu o I miejsce, zdobywcy drugich miejsc 

w grupach grają mecz o III miejsce w turnieju. 

5.  Drużyny, które zajmą trzecie i czwarte miejsca w swoich grupach, kończą rozgrywki w turnieju, 

zajmując odpowiednio miejsca 5-6 i 7-8. 

6. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach finałowych o miejsca pierwsze i 

trzecie, sędzia zawodów zarządza dogrywkę 2×10 minut.  

Jeżeli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy, sędzia spotkania zarządza rzuty karne wg ogólnie 

przyjętych zasad - po 5 rzutów karnych strzelanych na przemian, a jeżeli one nie przyniosą 

rozstrzygnięcia, zarządzane są kolejne serie po 1 rzucie karnym strzelanym na przemian do 

pierwszej rozstrzygniętej serii. 

7. Zespoły - reprezentacje ZPN przyjeżdżające na turniej finałowy dostarczają dla Komisji 

Techniczno-Dyscyplinarnej 2 egzemplarze list potwierdzone przez właściwy ZPN celem 

uprawnienia zawodników do turnieju finałowego. 

8. W rozgrywkach finałowych zawodnicy przez cały czas trwania turnieju obowiązani są 

występować z tymi samymi numerami na koszulkach meczowych. 

§ 9 

1. W rozgrywkach grupowych i finałowych kolejność w grupach ustala się według liczby zdobytych 

punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny w fazie grupowej,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

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

w spotkaniach  tych drużyn, 

c) Skreślony 

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych 

spotkaniach, 

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

cyklu, 

f) przy dalszej równości rezultat rzutów karnych pomiędzy tymi drużynami strzelanym przy 

wyniku remisowym w meczu w grupie. 

 

3. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej liczby punktów przez więcej  

niż dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

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

d) korzystniejsza różnica bramek w rozgrywkach grupowych, 



e) większa liczba zdobytych bramek w rozgrywkach grupowych, 

f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się niewystarczające,  

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 

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

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

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

spotkania), 

b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 

c) przy identycznej różnicy - większa liczba zdobytych bramek, 

d) rezultat rzutów karnych określonych w pkt 5. 

 

5. Po nierozstrzygniętych spotkaniach rozgrywanych w grupach i w turnieju finałowym sędzia 

zarządza wykonywanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (po 5). W przypadku 

gdyby pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje 

wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia.  

Rezultat rzutów karnych jest brany pod uwagę wyłącznie w sytuacji braku możliwości ustalenia 

kolejności miejsc w rozgrywkach grupowych lub finałowych dla 2 drużyn tj. w przypadkach o których 

mowa w  § 9 ust. 2 pkt f, i ust. 4 pkt d. 

6. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie drużyny  

o zajętym miejscu kolejno decydują: 

 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

 b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

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

 d) korzystniejsza różnica bramek w turnieju finałowym, 

 e) większa liczba zdobytych bramek w turnieju finałowym, 

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

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

7. W rozgrywkach finałowych nie zalicza się żadnych wyników z rozgrywek grupowych. 

§ 10 

Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki grupowe w terminie do dnia 15 czerwca 

danego roku mają obowiązek zgłosić do Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego 

PZPN zweryfikowane wyniki meczów grupowych. 

§ 11 

1. Zwycięski zespół – reprezentacja ZPN otrzyma Puchar im. Kazimierza Deyny ufundowany przez 

PZPN oraz 26 sztuk pamiątkowych medali w kolorze złotym. 

2. Reprezentacja ZPN, która zajmie drugie miejsce otrzymuje Puchar PZPN oraz 26 sztuk 

pamiątkowych medali w kolorze srebrnym. 

3. Reprezentacja ZPN, która zajmie trzecie miejsce otrzyma Puchar PZPN oraz 26 sztuk 

pamiątkowych medali w kolorze brązowym. 

4. Reprezentacja ZPN, która zajmie czwarte miejsce otrzymuje Puchar PZPN. 



5. Reprezentacje ZPN, które w turnieju finałowym zajmą miejsca od 1 do 4 otrzymają po 26 sztuk 

pamiątkowych dyplomów PZPN. 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

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

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

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

finałowe. W rozgrywkach finałowych zawodnicy, którzy w ich trakcie otrzymają drugą lub czwartą 

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

rozgrywek finałowych.  

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

zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 

3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego z gry w wyniku otrzymania samoistnej 

czerwonej kartki w rozgrywkach grupowych orzeka Wydział Dyscypliny Związku prowadzącego 

rozgrywki. 

4. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką w rozgrywkach 

finałowych orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna nadzorująca turniej. 

5. Przedstawiciele Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN są z urzędu: 

Przewodniczącym Komisji Techniczno-Dyscyplinarnej oraz Wiceprzewodniczącym tej Komisji, 

nadzorującej organizację turnieju. 

§ 13 

1. Obsadę sędziowską zapewniają: 

a) dla rozgrywek grupowych - Związki prowadzące rozgrywki. 

b) dla rozgrywek finałowych - sędziów głównych KS  PZPN, a sędziów asystentów KS Związku na 

terenie którego odbywa się turniej finałowy, przy czym w meczach grupowych bierze udział 4 

sędziów głównych, a na mecze finałowe o I i III miejsce pozostaje 2 sędziów głównych. 

2. Sędziowie w rozgrywkach grupowych i finałowych muszą posiadać uprawnienia minimum 

sędziego III ligi. 

§ 14 

Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązują następujące zasady: 

1. W rozgrywkach grupowych - pierwszą instancją jest Wydział Gier i Ewidencji Związku 

prowadzącego rozgrywki, a drugą - Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 

2. Protesty do pierwszej instancji w sprawie rozgrywek grupowych należy składać w terminie  

2 dni,  a odwołania od tych decyzji do drugiej instancji - w terminie 4 dni od dnia podjęcia decyzji w 

pierwszej instancji. 

3. W rozgrywkach finałowych postępowanie jest jednoinstancyjne, a ewentualne protesty 

rozpatruje Komisja Techniczno-Dyscyplinarna nadzorująca przebieg turnieju. 

4. Protesty w rozgrywkach finałowych należy składać w terminie 6 godzin. 

5. Wysokość kaucji protestacyjnej przy składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie 

rozgrywek grupowych i finałowych wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł. 

6. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 



7. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 

§ 15 

1. Koszty organizacji turnieju finałowego pokrywa PZPN. 

2. Reprezentacje uczestniczące w rozgrywkach finałowych mogą liczyć nie więcej niż 23 osoby, w 

tym 18 zawodników. 

§ 16 

O wszystkich innych sprawach, dotyczących rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny, a nie 

objętych przepisami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje Komisja Piłkarstwa Amatorskiego 

i Młodzieżowego PZPN. 

§ 17 

Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                          Prezes PZPN  

 

  



 

22 
Uchwała nr II/22 z dnia 2 września 2021 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr 

VIII/146 z dnia 30 sierpnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego na sezon 

2017/2018 i następne 
 

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

I.  Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr VIII/146  z dnia 30 sierpnia 2017 roku  Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. 

Kazimierza Górskiego na sezon 2017/2018 i następne 

1. W § 9 ust. 2 skreśla się pkt c). 

II. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Cezary Kulesza 

  



tj. U nr VIII/146  z 30.08.2017 r. 

zm. U nr III/59 z 21.03.2018 r. 

zm. U nr V/97  z 23.05 2018 r. 

zm. U nr II/22 z 02.09.2021 r. 

 

 

 

Uchwała nr VIII/146  z dnia 30 sierpnia 2017 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego na sezon 

2017/2018 i następne 

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

I.  Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o  Puchar im. Kazimierza Górskiego na sezon 2017/2018 

i następne w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

O PUCHAR im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO 

NA SEZON 2017/2018 i następne 

- kategoria D1 - 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Górskiego, wybitnego sportowca i trenera, współtwórcy 

sukcesów polskiej piłki nożnej, są jedną z form popularyzacji piłki nożnej oraz selekcji 

utalentowanej młodzieży, a zarazem formą rywalizacji sportowej Wojewódzkich Związków Piłki 

Nożnej. 

§ 2 

1. Rozgrywki prowadzi Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Polskiego Związku Piłki 

Nożnej. 

2. Zawody o Puchar im. Kazimierza Górskiego rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę 

nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN. 

§ 3 

Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach: 

a) rozgrywki grupowe; 

b) rozgrywki finałowe. 

§ 4 

Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Górskiego rozpoczynają się od fazy grupowej. 

§ 5 



1. W rozgrywkach grupowych i finałowych uczestniczą reprezentacje Wojewódzkich Związków, 

złożone z zawodników potwierdzonych do klubów mających siedzibę na terenie danego ZPN  

i uprawnionych do gry w systemie Extranet. 

2. Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje 

zakończenie rozgrywek kończą 13 rok życia lub młodsi, z uwzględnieniem postanowień ust.3. 

Każdy z zawodników obowiązany jest posiadać: paszport lub ważną legitymację szkolną ze 

zdjęciem oraz kartę zgłoszenia, aktualne zaświadczenie lekarskie (karta zdrowia) zezwalające na 

grę, wydane przez lekarzy wyznaczonych przez Przychodnie Sportowo-Lekarskie lub 

posiadających certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej lub innych 

lekarzy, którzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń 

zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej. Ponadto musi posiadać obywatelstwo polskie lub 

jednego z państw Unii Europejskiej.  

3. W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się udział w meczu nie więcej niż czterech 

zawodników młodszych tj. takich, którzy w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie 

rozgrywek kończą 12 rok życia, jeśli trener-selekcjoner reprezentacji Związku Piłki Nożnej uzna, 

że udział w tych rozgrywkach będzie miał pozytywny wpływ na rozwój ich umiejętności piłkarskich. 

4. Zawodnik młodszy może brać udział tylko w jednym meczu danej kolejki rozgrywek, w ramach 

której rozgrywane są mecze z udziałem poszczególnych reprezentacji ZPN. Nieprzestrzeganie 

tego postanowienia i występ zawodnika w meczach więcej niż jednej reprezentacji ZPN w jednej 

kolejce rozgrywek, zostanie potraktowane jako udział zawodnika nieuprawnionego do gry w drugim 

i następnym w kolejności meczu. 

5. W przypadku awansu więcej niż jednej reprezentacji danego ZPN do fazy finałowej 

poszczególnych rozgrywek, zawodnik młodszy może być powołany i występować w meczach tylko 

jednej reprezentacji danego ZPN. Nieprzestrzeganie tego postanowienia i występ zawodnika w 

meczach więcej niż jednej reprezentacji ZPN w turniejach finałowych rozgrywek, zostanie 

potraktowane jako udział zawodnika nieuprawnionego do gry w meczach drugiego i następnego w 

kolejności turnieju. 

§ 6 

1.Mecze odbywają się na zasadach określonych w unifikacji organizacji współzawodnictwa i 

szkolenia dzieci i młodzieży w piłce nożnej oraz w Przepisach gry z wyłączeniem przepisów 

dotyczących czasu gry. 

2. Czas trwania zawodów wynosi 2 x 40 min z przerwą do 15 minut. 

3. Mecze muszą być rozgrywane na boiskach z nawierzchnią naturalną lub sztuczną, 

zweryfikowanych do danej klasy rozgrywkowej. Związek Piłki Nożnej, jako gospodarz meczu jest 

zobowiązany do zapewnienia obiektu o możliwie najwyższej jakości oraz fachowej opieki 

medycznej. 

4. W zawodach grupowych i finałowych gry przyznaje się punkty zgodnie z poniższymi zasadami: 

• za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty, 

• za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt, 

• za przegraną zero punktów. 

 

 

II. ROZGRYWKI GRUPOWE I FINAŁOWE 

§ 7 



1. Drużyny awansujące do finału (miejsce 1, 2 w grupie) wyłonione zostaną w trakcie rozgrywek 

grupowych według następujących zasad: 

a) w rozgrywkach grupowych uczestniczyć będzie 16 reprezentacji ZPN podzielonych na 4 grupy 

zgodnie z przyjętym podziałem terytorialnym: 

Grupa I: 

 Kujawsko-Pomorski ZPN  

 Pomorski ZPN  

 Warmińsko-Mazurski ZPN  

 Podlaski ZPN  

Grupa II: 

 Łódzki ZPN  

 Mazowiecki ZPN  

 Świętokrzyski ZPN  

 Lubelski ZPN  

Grupa III: 

 Podkarpacki ZPN  

 Małopolski ZPN  

 Śląski ZPN  

 Opolski ZPN  

Grupa IV: 

 Dolnośląski ZPN  

 Wielkopolski ZPN  

 Lubuski ZPN  

 Zachodniopomorski ZPN  

Począwszy od sezonu 2018/2019, dopuszcza się możliwość zmian składu poszczególnych grup 

makroregionalnych. 

b) rozgrywki w grupach przeprowadzone zostaną systemem „każdy z każdym”, „mecz-rewanż”, 

kolejność miejsc zostanie ustalona na zasadach określonych w § 9 niniejszego Regulaminu, 

c) rozgrywki w grupach prowadzą ZPN wskazane przez Komisję ds. Piłkarstwa Amatorskiego i 

Młodzieżowego PZPN, 

d) mecze odbywać się będą w stałych terminach wrzesień-październik (runda jesienna) oraz 

kwiecień-czerwiec (runda wiosenna); szczegółowe terminy meczów ustala ZPN prowadzący 

rozgrywki po konsultacji z pozostałymi Związkami z danej grupy z uwzględnieniem, że mecze o 

Puchar im. Kazimierza Deyny i mecze o Puchar im. Kazimierza Górskiego między tymi samymi 

Związkami odbywają się tego samego dnia, w tym samym miejscu, jeden po drugim (jako pierwszy 

rozgrywany jest mecz o Puchar im. Kazimierza Górskiego),  



e) Związki prowadzące mają obowiązek informowania na swojej stronie internetowej o wynikach 

meczów grupowych oraz zamieszczania aktualnej tabeli najpóźniej do 7 dni po meczach. 

f) mecze w ostatniej kolejce w sezonie w danej grupie muszą obligatoryjnie odbywać się tego 

samego dnia i o tej samej godzinie. 

2. Miejsce i termin rozegrania turnieju finałowego zostanie wybrany przez Komisję Piłkarstwa 

Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN spośród zgłoszonych kandydatur z poszczególnych ZPN. 

§ 8 

1. Z każdej grupy do rozgrywek finałowych awansują reprezentacje ZPN z miejsc 1 i 2 w tabeli  

(łącznie 8 drużyn). 

2. Osiem awansujących drużyn/reprezentacji ZPN podzielonych zostaje na dwie grupy 

następująco: 

 Grupa I: 

 A l. pierwsza drużyna z grupy I 

 A2. druga drużyna z grupy II 

 A3. pierwsza drużyna z grupy III 

 A4. druga drużyna z grupy IV 

 Grupa II: 

 Bl.  druga drużyna z grupy I 

 B2. pierwsza drużyna z grupy II 

 B3. druga drużyna z grupy III 

 B4. pierwsza drużyna z grupy IV. 

3. Zespoły w grupach – reprezentacje ZPN rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym”  

w 6-cio dniowym turnieju zgodnie z następującym rozkładem: 

 pierwszy dzień  - mecze w grupach: A1-A4; A2-A3; B1-B4; B2-B3; 

 drugi dzień  - mecze w grupach: A4-A3; A1-A2, B4-B3; B1-B2; 

 trzeci dzień  - przerwa w rozgrywkach; 

 czwarty dzień  - mecze w grupach: A2-A4; A3-A1; B2-B4; B3-B1; 

 piąty dzień  - przerwa w rozgrywkach; 

 szósty dzień  - mecze o miejsca. 

 

       – na piąty i szósty dzień turnieju pozostają ekipy-reprezentacje ZPN  grające o miejsca 1-4, 

        - pozostałe ekipy wyjeżdżają po meczach w czwartym dniu turnieju   

  

1-  4 

2 - 3 

   4 - 3 

   1 – 2 

   2 - 4 

   3 - 1 



 

4. Zwycięzcy grup - reprezentacje ZPN spotykają się w meczu o I miejsce, zdobywcy drugich miejsc 

w grupach grają mecz o III miejsce w turnieju. 

5.  Drużyny, które zajmą trzecie i czwarte miejsca w swoich grupach, kończą rozgrywki w turnieju, 

zajmując odpowiednio miejsca 5-6 i 7-8. 

6. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach finałowych o miejsca pierwsze i 

trzecie, sędzia zawodów zarządza dogrywkę 2×10 minut.  

Jeżeli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy, sędzia spotkania zarządza rzuty karne wg ogólnie 

przyjętych zasad - po 5 rzutów karnych strzelanych na przemian, a jeżeli one nie przyniosą 

rozstrzygnięcia, zarządzane są kolejne serie po 1 rzucie karnym strzelanym na przemian do 

pierwszej rozstrzygniętej serii. 

7. Zespoły - reprezentacje ZPN przyjeżdżające na turniej finałowy dostarczają dla Komisji 

Techniczno-Dyscyplinarnej 2 egzemplarze list potwierdzone przez właściwy ZPN celem 

uprawnienia zawodników do turnieju finałowego. 

8. W rozgrywkach finałowych zawodnicy przez cały czas trwania turnieju obowiązani są 

występować z tymi samymi numerami na koszulkach meczowych. 

§ 9 

1. W rozgrywkach grupowych i finałowych kolejność w grupach ustala się według liczby zdobytych 

punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny w fazie grupowej,  

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

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

w spotkaniach  tych drużyn, 

c) Skreślony 

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych 

spotkaniach, 

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

cyklu, 

f) przy dalszej równości rezultat rzutów karnych pomiędzy tymi drużynami strzelanym przy 

wyniku remisowym w meczu w grupie. 

 

3. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej liczby punktów przez więcej  

niż dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

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

d) korzystniejsza różnica bramek w rozgrywkach grupowych, 

e) większa liczba zdobytych bramek w rozgrywkach grupowych, 

f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się niewystarczające,  

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 

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

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 

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

spotkania), 



b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, 

c) przy identycznej różnicy - większa liczba zdobytych bramek, 

d) rezultat rzutów karnych określonych w pkt 5. 

 

5. Po nierozstrzygniętych spotkaniach rozgrywanych w grupach i w turnieju finałowym sędzia 

zarządza wykonywanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (po 5). W przypadku 

gdyby pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje 

wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia.  

Rezultat rzutów karnych jest brany pod uwagę wyłącznie w sytuacji braku możliwości ustalenia 

kolejności miejsc w rozgrywkach grupowych lub finałowych dla 2 drużyn tj. w przypadkach o których 

mowa w  § 9 ust. 2 pkt f, i ust. 4 pkt d. 

6. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie drużyny  

o zajętym miejscu kolejno decydują: 

 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,  

 b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań, 

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

 d) korzystniejsza różnica bramek w turnieju finałowym, 

 e) większa liczba zdobytych bramek w turnieju finałowym, 

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

o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

7. W rozgrywkach finałowych nie zalicza się żadnych wyników z rozgrywek grupowych. 

§ 10 

Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki grupowe w terminie do dnia 15 czerwca 

danego roku mają obowiązek zgłosić do Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego 

PZPN zweryfikowane wyniki meczów grupowych. 

§ 11 

1. Zwycięski zespół – reprezentacja ZPN otrzyma Puchar im. Kazimierza Górskiego ufundowany 

przez PZPN oraz 26 sztuk pamiątkowych medali w kolorze złotym. 

2. Reprezentacja ZPN, która zajmie drugie miejsce otrzymuje Puchar PZPN oraz 26 sztuk 

pamiątkowych medali w kolorze srebrnym. 

 

3. Reprezentacja ZPN, która zajmie trzecie miejsce otrzyma Puchar PZPN oraz 26 sztuk 

pamiątkowych medali w kolorze brązowym. 

4. Reprezentacja ZPN, która zajmie czwarte miejsce otrzymuje Puchar PZPN. 

5. Reprezentacje ZPN, które w turnieju finałowym zajmą miejsca od 1 do 4 otrzymają po 26 sztuk 

pamiątkowych dyplomów PZPN. 

 

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 



§ 12 

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

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

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

finałowe. W rozgrywkach finałowych zawodnicy, którzy w ich trakcie otrzymają drugą lub czwartą 

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

rozgrywek finałowych. 

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

zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 

3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego z gry w wyniku otrzymania samoistnej 

czerwonej kartki w rozgrywkach grupowych orzeka Wydział Dyscypliny Związku prowadzącego 

rozgrywki. 

4. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką w rozgrywkach 

finałowych orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna nadzorująca turniej. 

5. Przedstawiciele Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN są z urzędu: 

Przewodniczącym Komisji Techniczno-Dyscyplinarnej oraz Wiceprzewodniczącym tej Komisji, 

nadzorującej organizację turnieju. 

§ 13 

1. Obsadę sędziowską zapewniają: 

a) dla rozgrywek grupowych - Związki prowadzące rozgrywki. 

b) dla rozgrywek finałowych - sędziów głównych KS  PZPN, a sędziów asystentów KS Związku na 

terenie którego odbywa się turniej finałowy, przy czym w meczach grupowych bierze udział 4 

sędziów głównych, a na mecze finałowe o I i III miejsce pozostaje 2 sędziów głównych. 

2. Sędziowie w rozgrywkach grupowych i finałowych muszą posiadać uprawnienia minimum 

sędziego III ligi. 

§ 14 

Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązują następujące zasady: 

1. W rozgrywkach grupowych - pierwszą instancją jest Wydział Gier i Ewidencji Związku 

prowadzącego rozgrywki, a drugą - Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 

 

2. Protesty do pierwszej instancji w sprawie rozgrywek grupowych należy składać w terminie  

2 dni,  a odwołania od tych decyzji do drugiej instancji - w terminie 4 dni od dnia podjęcia decyzji w 

pierwszej instancji. 

3. W rozgrywkach finałowych postępowanie jest jednoinstancyjne, a ewentualne protesty 

rozpatruje Komisja Techniczno-Dyscyplinarna nadzorująca przebieg turnieju. 

4. Protesty w rozgrywkach finałowych należy składać w terminie 6 godzin. 

5. Wysokość kaucji protestacyjnej przy składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie 

rozgrywek grupowych i finałowych wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł. 

6. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 

7. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 



§ 15 

1. Koszty organizacji turnieju finałowego pokrywa PZPN. 

2. Reprezentacje uczestniczące w rozgrywkach finałowych mogą liczyć nie więcej niż 23 osoby, w 

tym 18 zawodników. 

§ 16 

O wszystkich innych sprawach, dotyczących rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego, a nie 

objętych przepisami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje Komisja Piłkarstwa Amatorskiego 

i Młodzieżowego PZPN. 

§ 17 

Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                                             Prezes PZPN  

  



 

 
23 

Uchwała nr II/23 z dnia 2 września 2021  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie powołania Pana Łukasza Wachowskiego na osobę pełniącą obowiązki 

Sekretarza Generalnego PZPN  
 

I. Na podstawie art.62 § 2 Statutu PZPN postanawia się powołać Pana Łukasza Wachowskiego  

na osobę pełniącą obowiązki Sekretarza Generalnego PZPN. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                Prezes PZPN Cezary Kulesza  

 

24 
Uchwała nr II/24  z dnia 2 września 2021  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania Zastępcy Sekretarza Generalnego PZPN 
 
I. Na podstawie art. 36 §  1 pkt  25) Statutu PZPN  w związku z par. 3 ust. 31) Uchwały z dnia 26 

października 2012  roku Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Polskiego 

Związku Piłki Nożnej - Regulamin Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się powołać 

Pana Marka Łukiewskiego na funkcję Zastępcy Sekretarza Generalnego PZPN. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                   Prezes PZPN Cezary Kulesza  

 

 

25 
Uchwała nr II/25 z dnia 2 września 2021  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania Dyrektora Biura Zarządu PZPN 
 
I. Na podstawie art. 36 §  1 pkt  25) Statutu PZPN  w związku z par. 3 ust. 31) Uchwały z dnia 26 

października 2012  roku Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Wyborczego Polskiego 

Związku Piłki Nożnej - Regulamin Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się powołać 

Pana Piotra Szefera na funkcję Dyrektora Biura Zarządu PZPN. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                   Prezes PZPN Cezary Kulesza  
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Uchwała nr  II/26 z dnia 2 września 2021 roku                                                                           
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie upoważnienia dla Wiceprezesa PZPN 

ds. Organizacyjno-Finansowych  
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Upoważnia się Wiceprezesa PZPN ds. Organizacyjno-Finansowych do podejmowania decyzji 
dotyczących  dofinansowania działalności statutowej  organizacji członkowskich do kwoty 10.000 
PLN.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                                                                                                           Prezes PZPN Cezary Kulesza   

 

 
27 

Uchwała II/27 z dnia 2 września 2021  roku  w sprawie delegowania nowego Prezesa PZPN  

- Pana Cezarego Kuleszy do pełnienia funkcji członka Zarządu i Prezydium Zarządu PKOL 

Na podstawie art. 36 §  1 pkt  25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 
I. W związku z zaprzestaniem w dniu 18 sierpnia 2021 roku pełnienia funkcji Prezesa 

PZPN przez Pana Zbigniewa Bońka przyjmuje się, iż z tym momentem utracił on 
mandat do reprezentowania PZPN w Zarządzie i w Prezydium Zarządu PKOL.  

 
II. Mając na uwadze treść pkt I Zarząd PZPN wnosi o odwołanie Pana Zbigniewa Bońka 

z funkcji Członka Zarządu i Prezydium Zarządu PKOL.  
 
 

III. W związku z treścią pkt I i II Zarząd PZPN deleguje nowego Prezesa PZPN – Pana 
Cezarego Kuleszę   do pełnienia funkcji członka Zarządu i Prezydium Zarządu  PKOL,  
wnosząc o dokonanie stosownej kooptacji w tym zakresie.  

 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

     Prezes PZPN Cezary Kulesza  
  



 
28 

Uchwała nr II/28 z dnia 2 września 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży biletów na mecz eliminacji Mistrzostw 

Świata (Katar 2022) Reprezentacji Polski A, Polska – San Marino, 9 października 2021” 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się Harmonogram sprzedaży biletów na mecz eliminacji Mistrzostw Świata (Katar 2022) 

Reprezentacji Polski A, Polska – San Marino, 9 października 2021” , stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszej Uchwały.  

 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
         
                            Prezes PZPN Cezary Kulesza  
 
 

29 
Uchwała nr II/29 z dnia 2 września 2021  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. Powierza się  Małopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu eliminacyjnego 

Reprezentacji Polski U-21 do Mistrzostw Europy ME U-21, Polska – Łotwa, zaplanowanego na 16 

listopada 2021 roku. 

II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 

III.W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji dot. 

lokalizacji ww. meczu  reprezentacji narodowej w przypadku niespełnienia przez organizatora 

warunków przeprowadzenia imprezy.  

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                        Prezes PZPN Cezary Kulesza   

 

 

 

  



30 
Uchwała nr II/30 z dnia 2 września 2021 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  9 października 2021 

roku. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                            Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

31 
Uchwała nr II/31 z dnia 2 września  2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie odwołania oraz powołania Delegatów Meczowych PZPN dla rozgrywek szczebla 
centralnego na sezon rozgrywkowy 2021/22 

 
 
Na podstawie art. 35 § 1 pkt 25) Statutu PZPN, mając na względzie wniosek Prezesa 
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej (Załącznik nr 1) oraz Dyrektora Biura Wielkopolskiego 
Związku Piłki Nożnej (Załącznik nr 2), postanawia się, co następuje: 
 
I. Odwołuje się z pełnienia funkcji Delegata Meczowego PZPN Pana Dariusza KLUGE oraz Pana 
Pawła BUSZĘ; 
 
II. Powołuje się do pełnienia funkcji Delegata Meczowego PZPN Pana Jacka CHĄDZYŃSKIEGO 
oraz Pana Grzegorza GROCKIEGO; 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          
 
           Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała  nr II/32  z dnia 2 września 2021  roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie powołania składu Kolegium Sędziów PZPN  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 16) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Do składu Kolegium Sędziów PZPN powołuje się następujące osoby:  
 
1.Tomasz Mikulski - Przewodniczący  
2.Robert Małek  - Wiceprzewodniczący 
3.Maciej Wierzbowski  - Wiceprzewodniczący ds. szkolenia 
4.Marcin Szulc  - Sekretarz 
5.Paweł Gil  - Członek 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 Prezes PZPN Cezary Kulesza  
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Uchwała nr II/33 z dnia 2 września 2021 roku  Zarządu  Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 do Uchwały nr I/17 z dnia 28 stycznia 2019 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i 

delegatów szczebla centralnego  
 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I. Przyjmuje się zmiany ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego w 

„Tabeli ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego”. 

II. Ujednolicona „Tabela ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego” 

stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 

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

2021 roku. 

                                                                                                           Prezes PZPN Cezary Kulesza  

  



Załącznik nr 1 

Tabela ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego 

 

Lp. Rozgrywki 
Sędzia 

główny 

Sędzia 

asystent 

Sędzia 

techniczn

y 

Obserwator 

PZPN 

Delegat 

PZPN 

1. Ekstraklasa 3600 zł 2000 zł 600 zł 1100 zł 1100 zł 

2. I liga 1900 zł 1000 zł 400 zł 800 zł 800 zł 

3. II liga 1200 zł 700 zł 250 zł 700 zł 700 zł 

4. III liga 550 zł 450 zł - 450 zł 
 

150 zł 

obserw

ator 

TV 

450 zł 

5. 

Puchar  

Polski 

Runda 

Wstępna  
500 zł 350 zł - 350 zł 400 zł  

1/32 finału 1000 zł 600 zł 200 zł  500 zł 500 zł  

1/16, 1/8, 1/4  

i 1/2 finału 
1500 zł 1000 zł 500 zł 700 zł 700 zł 

Finał 3600 zł 2000 zł 500 zł 1000 zł 1100 zł 

Superpuchar 3600 zł 2000 zł 500 zł 1000 zł 1100 zł 

6. 
Centralna Liga Juniorów 

U-18  
335 zł 235 zł - 235 zł - 

7. Ekstraliga kobiet 700 zł 500 zł - 500 zł - 

8. I liga kobiet 550 zł 400 zł - 400 zł - 

9. II liga kobiet 350 zł 250 zł - 250 zł - 

10. 

Puchar  

Polski 

kobiet 

Szczebel 

Międzywojew

ódzki 

300 zł 230 zł - - - 

Etap IV i V 400 zł 300 zł  300 zł   

1/8 i 1/4 finału 500 zł 350 zł - 350 zł - 

1/2 finału 600 zł 450 zł - 450 zł - 

Finał 800 zł 600 zł 400 zł 600 zł - 

11. 
Turniej Finałowy 

rozgrywek o Puchar im. 

Kazimierza Deyny, 1/2  

450 zł 350 zł - - - 



klubowych MP Juniorek 

Starszych 

12. 

Turniej Finałowy 

rozgrywek o Puchar im. 

Kazimierza Górskiego, 

1/2  klubowych MP 

Juniorek Młodszych 

400 zł 300 zł - - - 

13. 
Centralna Liga Juniorów 

U-17 (Runda Finałowa) 

 

450 zł 

 

350 zł 
- - - 

14. 
Centralna Liga Juniorów 

U-15 (Runda Finałowa)  
450 zł 350 zł - - - 

15 
Turniej Finałowy 

Juniorek Starszych 
500 zł 400 zł - - - 

16. 

Rozgrywki kadr 

wojewódzkich kobiet 

(szczebel 

międzywojewódzki), 

Międzywojewódzkie 

Mistrzostwa Młodziczek, 

Makroregionalna Liga 

Juniorek Młodszych 

250 zł 200 zł - - - 

17. 

Zawody 

sparingow

e  

i kontrolne 

seniorów 

Ekstraklasy 240zł 180 zł - - - 

I ligi 180 zł 120zł - - - 

II ligi 120 zł 90 zł - - - 

18. 
Zawody sparingowe i 

kontrolne kadr juniorów 
200 zł 150 zł - - - 

19. 

Zawody 

Międzynarodowe repr. A, 

U-21, U-19; Zawody 

międzynarodowe 

klubowe 

1000 zł 700 zł 500 zł - - 

20. 

Zawody 

Międzynarodowe repr. 

U-18, U-17, U-16, U-15, 

U-14 

400 zł 250 zł 200 zł - - 

21. 

Turnieje 

Międzynarodowe (za 

każdy mecz) 

1000 zł 700 zł 500 zł - - 

22. Puchar Syrenki 500 zł 400 zł 200 zł - - 



 

Futsal 

Lp. 
Rozgrywki 

Sędzia  

I i II 
Sędzia III 

Sędzia 

czasowy 

Obserwator 

/Delegat PZPN 
Obserwator TV 

23. 
Ekstraklasa 

Futsalu 
700 zł 220 zł 220 zł 450 zł 150 zł 

24. I liga Futsalu 450 zł 220 zł 220 zł 400 zł 150 zł 

25. 

Puchar Polski w 

Futsalu – 

(półfinały i finały) 

650 zł 220 zł 220 zł 400 zł 150 zł 

25a. 

Puchar Polski w 

Futsalu (1/32, 

1/16, 1/8, 1/4) 

400 zł 170 zł 170 zł 350 zł 150 zł 

26. Ekstraliga kobiet 250 zł 120 zł 120 zł 150 zł - 

27. I liga kobiet 200 zł 120 zł 120 zł 100 zł - 

27a. 

Puchar Polski w 

Futsalu kobiet 

(1/32, 1/16, 1/8, 

1/4) 

200 zł 120 zł 120 zł 100 zł  

27b. 

Puchar Polski w 

Futsalu kobiet 

(półfinały i finały) 

300 zł 150 zł 150 zł 200 zł  

28. 

Zawody 

sparingowe i 

kontrolne 

150 zł 100 zł 100 zł - - 

29. 

Towarzyskie 

zawody 

międzypaństwowe 

800 zł 300 zł 300 zł 400 zł - 

30. 

Finały 

Akademickich MP; 

finały 

Młodzieżowych 

MP 

70 zł 40 zł 40 zł 50 zł - 

 

Piłka Plażowa 

Lp 
Rozgrywki 

Sędzia nr 1 

Sędzia nr 2 

Sędzia techniczny 

Sędzia czasowy 

Obserwator PZPN / 

Delegat PZPN 

31. 

Zawody juniorów i kobiet 

(klubowe MP, PP); turnieje 

towarzyskie; zawody pokazowe 

– za jeden dzień 

280 zł 280 zł 280 zł 



32. I liga seniorów – za jeden dzień 320 zł 320 zł 320 zł 

33. 
Ekstraliga seniorów – za jeden 

dzień 
350 zł 350 zł 350 zł 

34. 

Finał klubowych MP; finał PP; 

Superpuchar; eliminacje i 

baraże w ramach rozgrywek 

Ekstraligi seniorów – za jeden 

dzień 

370 zł 370 zł 370 zł 

35. 

Zawody z udziałem zespołów 

międzypaństwowych – za jeden 

dzień 

420 zł 420 zł 420 zł 

 

VAR 

Lp. 

Rozgrywki Sędzia VAR 
Sędzia 

AVAR 

Sędzia 

główny 

VAR 

Sędzia asystent 

VAR 

36. Ekstraklasa, Puchar Polski 2000 zł 2000 zł - - 

37. I liga, II liga oraz mecze 

barażowe w I lidzie i II lidze 
1000 zł 1000 zł   

38. Mecze testowe live i offline 1000 zł 1000 zł 400zł 250zł 

 

 

II. Dla sędziów i obserwatorów prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem 

VAT kwotę ryczałtu zwiększa się o podatek VAT, według aktualnie obowiązujących stawek 

ryczałtów dla sędziów i obserwatorów delegowanych na mecze szczebla centralnego. 

 

III. Niezależnie od opłat, o których mowa w pkt 6, 17-18, 20, 22 i 30-35 sędziom oraz obserwatorowi 

przysługuje zwrot kosztów podróży w wysokości: 

 

Odległość Stawka 

do 20 km 25 zł 

do 50 km 60 zł 

do 100 km 110 zł 

do 160 km 150 zł 

do 200 km 180 zł 

do 260 km 210 zł 

do 320 km 240 zł 



powyżej 320 km 270 zł 

 

IV. Przyjmuje się stawkę 1200 zł dla oficera łącznikowego sędziów i obserwatorów meczów 

międzynarodowych, z uwzględnieniem postanowień Pkt. II. 
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Uchwała nr II/34 z dnia 2 września 2021 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr VII/109 z 
dnia 2 września 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo 
Futsal Ekstraklasy na sezon 2020/2021 i następne 

 
Działając na podstawie art. 36 par. 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I. W Uchwale nr VII/109 z dnia 2 września 2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy na 

sezon 2020/2021 i następne, wprowadza się następujące zmiany: 

1. Art. 1 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„W rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy w sezonie 2021/22 i latach następnych bierze 

udział 16 drużyn w jednej grupie, które zakwalifikują się na podstawie uzyskanych wyników w 

rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy i I Polskiej Ligi Futsalu”.  

 

2. W art. 5 ust. 2.1 skreśla się lit. c. 

 

3. Art. 7 ust. 1.1 - otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„Kluby, które w sezonie 2021/22 i latach następnych zajmą w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy miejsca w tabeli od 14 do 16, spadają do I Polskiej Ligi Futsalu, w której rozgrywać 

będą mecze w następnym sezonie”.  

 

4. Art. 7 ust. 3 - otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  

„W ich miejsce w kolejnych po sobie sezonach do rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy 

awansują zwycięzcy I PLF grupa północ i południe oraz zwycięzca rozgrywek barażowych 

pomiędzy zespołami, które zajęły drugie miejsca w swoich grupach I Polskiej Ligi Futsalu”. 

 

5. Art. 9 ust. 7 lit. g - otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„W przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz Futsal, w sytuacji gdy 

Klubem macierzystym zawodnika jest Klub występujący w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej 

zastosowanie ma postanowienie Uchwały nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu, a 

wystąpienie o uprawnienie takiego zawodnika może nastąpić wyłącznie w terminach wskazanych 

w punkcie 3 a/ i b/”. 

 

6. Art. 9 ust. 7 lit. h - otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„W przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz Futsal, w sytuacji gdy 

zawodnik został uprawniony do gry rozgrywkach futsalu w danym klubie, może zostać uprawniony 

w danym sezonie rozgrywkowym w innym klubie futsalu wyłącznie w terminach wskazanych w pkt. 

3 a/ i b/, a klub wnioskujący o jego uprawnienie musi przedłożyć ponadto oświadczenie klubu 

macierzystego zawodnika o wyrażeniu zgody na grę w tym klubie”. 

 

7. Art. 9 ust. 7 lit. i - otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

„W przypadku opisanym w ust. 7 g/ i h/ wymagane jest pisemne oświadczenie zawodnika o zgodzie 

na reprezentowanie Klubu futsalowego w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy”. 

 

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

 

 

 

 

 

t.j. U nr VII/109 z 02.09.2020 r. 

zm. U nr II/34 z 02.09.2021 r. 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO FUTSAL EKSTRAKLASY NA SEZON 2020/21 

I LATA NASTĘPNE 

 

 

UCZESTNICY ROZGRYWEK 

 

Art. 1. Kluby 

 

1. W rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy w sezonie 2020/21 bierze udział 17 drużyn w 

jednej grupie, które zakwalifikowały się w związku z decyzją Komisji ds. Nagłych PZPN oraz 

uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. na podstawie 

uzyskanych wyników rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy i I Polskiej Ligi Futsalu sezonu 

2019/2020. 

2. W rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy w sezonie 2021/22 i latach następnych 

bierze udział 16 drużyn w jednej grupie, które zakwalifikują się na podstawie uzyskanych 

wyników w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy i I Polskiej Ligi Futsalu. 

 

Art. 2. Licencje i wymogi prawne  

 

1. Do rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zostaną dopuszczone Kluby, które                  są 

członkami macierzystego Związku Piłki Nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Zarządu PZPN  

w sprawie licencji dla Klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu.  

2. W rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy nie mogą występować Kluby, które decyzją 

właściwych organów PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w tych rozgrywkach             w 

danym sezonie lub nie spełniają wymogów, określonych w Art. 15 ustawy o sporcie. 

3. Zasady przyznawania licencji Klubom występującym w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy reguluje odrębna uchwała Zarządu PZPN. 

4. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy w sezonie 2020/2021 i w 

latach następnych wpłacają na rachunek bankowy Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o., z podaniem tytułu 

wpłaty, wpisowe w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami Rady Nadzorczej Spółki Futsal 

Ekstraklasy, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach Spółki. 

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

występowanie w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy albo nie przystąpi do tych 



rozgrywek w danym sezonie, wówczas zastosowanie ma Uchwała nr XII/183 z dnia 6 grudnia 2019 

roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad uzupełniania klas rozgrywkowych. 

 

PROWADZENIE ROZGRYWEK 

 

Art. 3. Organy prowadzące rozgrywki 

 

1. Rozgrywki o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy prowadzi Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy           Sp. 

z o. o.. 

2. Rozgrywki o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy są prowadzone w terminach ustalonych przez 

Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. i zatwierdzone przez Zarząd Futsal Ekstraklasy         Sp. 

z o. o.. 

3. Rozgrywki o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy prowadzone są z wykorzystaniem funkcjonalności 

systemu Extranet PZPN oraz Elektronicznego Protokołu Meczowego. 

4. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązane               są 

do posiadania oficjalnego adresu poczty elektronicznej, za pomocą którego prowadzona jest 

korespondencja z Komisją Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz innymi organami Spółki Futsal 

Ekstraklasa Sp. z o. o. 

5. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązane               są 

do sprawdzania zawartości poczty elektronicznej w każdy dzień roboczy tygodnia o godzinie              

16.00. 

6. Wszelka korespondencja dotycząca rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy powinna   być 

przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres komisja@futsalekstraklasa.pl . 

7. Koszty obsady sędziów I obserwatorów pokrywa PZPN.  

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

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

dyscyplinarnych popełnionych w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy         z 

zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN jest Komisja Ligi 

Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.. 

 

Art. 4. System rozgrywek. 

 

1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, zobowiązane              są 

rozegrać mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem.  

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

przeciwnika jako gość. 

3. Za każdy rozegrany mecz przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:  

a/ - 3 punkty za zwycięstwo, 

b/ - 1 punkt za mecz nierozstrzygnięty (remis), 

c/ - 0 punktów za mecz przegrany, 

mailto:komisja@futsalekstraklasa.pl


 

Art. 5. Kolejność w tabeli i weryfikacja zawodów 

 

 

1. W rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy kolejność Klubów w tabeli ustala się według 

liczby zdobytych punktów. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej Klubów o zajętym miejscu 

decydują, w kolejności:  

2.1. Przy dwóch zespołach: 

a/ liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami, 

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

spotkaniach tych drużyn,  

c/ skreślony,  

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 Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy  

Sp. z o. o. 

2.2. Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w ust. 2.1.  wyłącznie 

między zainteresowanymi drużynami. 

2.3. Postanowienia ust. 2.1 pkt a-c i 2.2. mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji rozegrania 

wszystkich zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.  

3. Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach rozgrywek o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa Kluby zastosowanie mają: 

a/ w przypadku rozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż) kolejno ust. 

2.1 a/, b/, c/, d/, e/, f/ i g/ niniejszego artykułu, 

b/ w przypadku nierozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż) kolejno 

ust. 2.1 d/, e/, f/ i g/ niniejszego artykułu. 

4. Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach rozgrywek o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa Kluby 

zastosowanie mają: 

a/ w przypadku rozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż) kolejno ust. 

2.1 a/, b/, c/, d/, e/, f/ i g/ niniejszego artykułu, 

b/ w przypadku nierozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż) kolejno 

ust. 2.1 d/, e/, f/ i g/ niniejszego artykułu. 

5. Weryfikację rozgrywek przeprowadza Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o. o.. 



6. Organem właściwym do weryfikacji zawodów, jako walkower, jest Komisja Ligi Futsal 

Ekstraklasy sp. z o. o.. 

6.1. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:5 na niekorzyść:    

a/ drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach      i 

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

Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami, 

b/ drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów z zastrzeżeniem Art. 5 pkt 32 Uchwały      nr 

VIII/139 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia 

Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej, do Przepisów Gry w Futsal, wydanie 2017/2018, 

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

nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej              w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami, 

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

zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem Art. 2 pkt. 7 i 8 Uchwały nr VIII/139         z dnia 

30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Postanowień 

Polskiego Związku Piłki Nożnej, do Przepisów Gry w Futsal, wydanie 2017/2018, 

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

ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia, 

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

z przepisami, 

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

uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów, 

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

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

Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami, 

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

zawodników będzie mniejsza niż 3, zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach Gry w Futsal    

wydanie 2017/18 -  Art. 3 Liczba zawodników, 

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

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

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

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

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

sędziego przed upływem ustalonego czasu gry, 

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

zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry,   

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

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

zawodników, wraz z załącznikiem, 

p/ drużyny, w składzie której występował co najmniej 1 zawodnik u którego stwierdzono pozytywne 

wyniki badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniom,   



r/ drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale 

w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści               § 20 

Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej       w 

sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami, 

s/ drużyny, w której w sprawozdaniu sędziowskim zostanie wpisanych więcej niż 2 zawodników 

cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, 

7. W przypadku naruszenia co najmniej jednego z przepisów wskazanych w ust. 6 przez obie 

drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem zgodnie z § 7 pkt 8 Uchwały nr IX/140 z 

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

w piłkę nożną z późniejszymi zmianami. 

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

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

zgodnie z § 7 pkt 9 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami. 

9. W sytuacji, gdy decyzja właściwych władz administracyjnych skutkować będzie brakiem 

możliwości rozgrywania oficjalnych meczów Futsal Ekstraklasy na terytorium Polski lub części jej 

terytorium, rozgrywki mogą zostać zakończone pomimo nierozegrania wszystkich zaplanowanych 

meczów, na podstawie decyzji Zarządu PZPN, Komisji ds. Nagłych PZPN lub Zarządu Futsal 

Ekstraklasy Sp. z o. o. 

9.1. Jako kolejność drużyn w końcowej tabeli rozgrywek przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po 

ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek,                                                                 

a/ w przypadku rozegrania 50% lub więcej kolejek w sezonie za ostatnią rozegraną kolejkę 

rozgrywek przyjmuję się tę, w ramach której zostały rozegrane wszystkie zaplanowane mecze lub 

w sytuacji nierozegrania pojedynczych meczów zostaną one uznane za nierozegrane bez 

przyznawania punktów, zgodnie z postanowieniami regulaminów rozgrywek lub Uchwały nr IX/140 

z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną,                               

b/ w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań rozgrywki należy anulować, a kolejność drużyn 

nie zostanie ustalona, 

c/ w przypadku nierównej ilości rozegranych spotkań w wyniku np. wycofania się zespołu  

z rozgrywek i anulowaniu wyników spotkań lub innych okoliczności jako końcową tabelę przyjmuje 

się w pierwszej kolejności ilość zdobytych punktów.  

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie 

przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz PZPN z tytułu 

poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych 

rozgrywkach. 

 

Art.6. Tytuły i nagrody. 

 

1. Klub, który zdobędzie 1 miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu otrzymuje 

tytuł Mistrza Polski w Futsalu oraz złote medale (30 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach  

UEFA. 

2. Klub, który zdobędzie 2. miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsal otrzymuje tytuł 

Wicemistrza Polski w futsalu oraz srebrne medale (30 sztuk).  

3. Klub, który zdobędzie 3. miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu otrzymuje  



brązowe medale (30 sztuk). 

4. Podczas oficjalnej uroczystości na hali wręczane jest trofeum oraz medale, ufundowane przez 

Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o.. 

5. Dopuszcza się możliwość wręczania innych nagród po uzgodnieniu scenariusza z Komisją Ligi 

Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.. 

6. Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może dodatkowo ufundować nagrody pieniężne           dla 

Klubów Futsal Ekstraklasy za zdobyte tytuły. 

 

Art. 7. Spadek. 

 

1. Kluby, które w sezonie 2020/21 zajmą w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy 14 - 17 

miejsce w tabeli, spadają do I Polskiej Ligi Futsalu, w której rozgrywać będą mecze w następnym 

sezonie.  

1.1. Kluby, które w sezonie 2021/22 zajmą w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy 

miejsca w tabeli od 14 do 16, spadają do I Polskiej Ligi Futsalu, w której rozgrywać będą 

mecze w następnym sezonie. 

2. W ich miejsce w następnym sezonie do rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy awansują 

zwycięzcy I PLF grupa północ i południe oraz zwycięzca rozgrywek barażowych pomiędzy 

zespołami, które zajęły drugie miejsca w swoich grupach I Polskiej Ligi Futsalu w sezonie 2020/21. 

3. W ich miejsce w kolejnych po sonie sezonach do rozgrywek o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy awansują zwycięzcy I PLF grupa północ i południe oraz zwycięzca rozgrywek 

barażowych pomiędzy zespołami, które zajęły drugie miejsca w swoich grupach I Polskiej 

Ligi Futsalu. 

 

Art. 8. Rezygnacja z uczestnictwa w rozgrywkach. 

 

1. Klub, który przed rozpoczęciem lub w czasie trwania danego sezonu rozgrywek o mistrzostwo 

Futsal Ekstraklasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięty w następnym cyklu 

rozgrywek o dwie klasy niżej. 

2. Klub, który w trakcie danego sezonu rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy nie rozegra    z 

własnej winy trzech wyznaczonych meczów, zostaje sklasyfikowany na ostatnim miejscu          w 

tabeli, automatycznie wyeliminowany z rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy                  i 

niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowany o dwie klasy niżej, bez względu na liczbę 

zdobytych punktów.  

3. Powyższy ust. 2 stosuje się również w przypadku zawieszenia licencji prawomocną decyzją 

właściwego organu PZPN. 

 

UPRAWNIENIA I EWIDENCJA 

 

Art. 9. Zasady uprawnień. 



 

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

ewidencję żółtych i czerwonych kartek. 

1.1. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, muszą            być 

potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie uprawnieni przez Komisję Ligi Futsal 

Ekstraklasy Sp. z o. o. z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach PZPN 

i Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.. 

2. Potwierdzenie zawodnika do Klubu w systemie Extranet PZPN przez właściwy Związek Piłki 

Nożnej oznacza, iż wszelkie informacje z zakresu zmiany przynależności klubowej i statusu 

zawodnika zawarte w systemie Extranet PZPN są prawdziwe, a zainteresowany Klub uiścił 

wszelkie stosowne opłaty na rzecz Związku Piłki Nożnej.  

3. Aby móc wziąć udział w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, zawodnicy muszą    być 

uprawnieni przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. w wymaganych terminach i muszą spełniać 

wszystkie warunki zawarte w odpowiednich przepisach: 

a/ letni okres transferowy trwa od 1 lipca do ostatniego piątku przed datą rozpoczęcia rundy 

jesiennej kolejnego sezonu do godziny 16.00, 

b/ zimowy okres transferowy trwa od dnia zakończenia ostatniego meczu rundy jesiennej 

bieżącego sezonu do godziny 16.00 w ostatni piątek przed datą rozpoczęcia rundy wiosennej 

bieżącego sezonu.  

4. Tylko zawodnicy uprawnieni do rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy mogą odbyć ciążące 

na nich kary dyscyplinarne.  

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

6. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób                               niż 

za pośrednictwem systemu Extranet PZPN nie będzie rozpatrywane.   

7. Do wystąpienia o uprawnienie zawodnika do gry, Klub zobowiązany jest załączyć następujące 

dokumenty: 

a/ w przypadku zawodnika pozyskanego na zasadzie transferu definitywnego lub czasowego       - 

umowę transferową zawartą pomiędzy Klubami, określającą datę zawarcia umowy, strony umowy, 

wysokość kwoty transferowej, oraz terminy płatności, 

b/ w przypadku pozyskania zawodnika, niezwiązanego kontraktem lub deklaracją gry amatora     z 

innym Klubem - oświadczenie Klubu odstępującego o zwolnieniu zawodnika lub ostateczną 

decyzję właściwego organu związkowego, dotyczącą zmiany przynależności klubowej                 w 

sytuacjach określonych w Uchwale nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej z 

późniejszymi zmianami, 

c/ w przypadku zawodnika profesjonalnego - kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, 

zawarty pomiędzy klubem a zawodnikiem wraz z oświadczeniem antykorupcyjnym o którym mowa 

w Art. 6 pkt. 6 Uchwały nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

dotyczącej minimalnego wymagania dla standardowych kontraktów zawodników      w sektorze 

zawodowej piłki nożnej, 

d/ w przypadku zawodnika amatora - deklarację gry amatora na dany sezon rozgrywkowy wraz    z 

oświadczeniem antykorupcyjnym stanowiącym załącznik do Uchwały nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 

roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad regulujących stosunki pomiędzy 

klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora z późniejszymi zmianami, 



e/ międzynarodowy Certyfikat Transferowy Zawodnika - w przypadku wystąpienia   

o uprawnienie do gry zawodnika pozyskanego z klubu zagranicznego, 

f/ w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii 

Europejskiej, dokumentację potwierdzającą legalizację jego pobytu w Polsce oraz otrzymanie 

zezwolenie na pracę na terytorium RP, zgodnie z przepisami prawa powszechnego, 

g/ w przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz Futsal, w sytuacji 

gdy Klubem macierzystym zawodnika jest Klub występujący w rozgrywkach piłki nożnej 11-

osobowej zastosowanie ma postanowienie Uchwały nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników występujących w 

rozgrywkach futsalu, a wystąpienie o uprawnienie takiego zawodnika może nastąpić 

wyłącznie w terminach wskazanych w punkcie 3 a/ i b/, 

h/ w przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz Futsal, w sytuacji 

gdy zawodnik został uprawniony do gry w rozgrywkach futsalu w danym klubie, może 

zostać uprawniony w danym sezonie rozgrywkowym w innym klubie futsalu wyłącznie w 

terminach wskazanych w pkt. 3 a/ i b/, a klub wnioskujący o jego uprawnienie musi 

przedłożyć ponadto oświadczenie klubu macierzystego zawodnika o wyrażeniu zgody na 

grę w tym klubie, 

i/ w przypadku opisanym w ust, 7 g/ i h/ wymagane jest pisemne oświadczenie zawodnika o 

zgodzenie na reprezentowanie Klubu futsalowego w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy, 

8. W przypadku udziału w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zawodnika dla którego 

Klubem macierzystym jest Klub piłki nożnej 11-osobowej, w sytuacji zmiany przynależności 

klubowej zawodnika do innego Klubu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej 11osobowej, 

Klub Futsal Ekstraklasy będzie zobowiązany do uzyskania zgody aktualnego Klubu macierzystego 

zawodnika na jego udział w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy z uwzględnieniem postanowień 

Uchwały nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu. 

 9. Uprawnienie czasowe w nowym Klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim Klubie. 

10. Na żądanie organu prowadzącego rozgrywki, Klub może być zobowiązany do przekazania 

dokumentów innych niż wymienione w ust. 7.  

11. W sezonie 2020/2021 i następnych do każdego Klubu może być potwierdzonych                   i 

uprawnionych dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej. 

12. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy muszą             być 

zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia ich zdolności do gry. 

13. Zawodnik futsalu jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia 

umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie.  

13.1. Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego 

przeprowadzenia, chyba że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne. 

13.2. Termin ważności badania kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu 

dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca 

(przykład: jeżeli badanie zawodnika wykonano 15 marca, to badania            są ważne do 14 marca 

następnego roku, do godz. 23:59,59). 

14. Zawodnicy niepełnoletni mogą grać w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy           po 

ukończeniu 16. roku życia. 



15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. 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. 

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

przeprowadzania badań określają:  

a/ 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 

późniejszymi zmianami, 

b/ 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 późniejszymi zmianami. 

17. Klub ponosi wszelkie konsekwencje regulaminowe za wystawienie do gry zawodnika 

nieuprawnionego. 

 

TERMINY ZAWODÓW 

 

Art. 10. Wyznaczanie terminów zawodów. 

 

1. Mecze muszą być rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Komisję Ligi Futsal 

Ekstraklasy Sp. z o. o. z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych, terminów wynikających             z 

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

podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy. 

2. Ustala się, że mecze o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem 

terminów obligatoryjnych:     

a/ w piątek – w godzinach pomiędzy 18:00 a 20:00 (za zgodą drużyny przeciwnej i organu 

prowadzącego rozgrywki),    

b/ w soboty – w godzinach pomiędzy 16:00 a 20:00,    

c/ w niedzielę – w godzinach pomiędzy 12:00 a 18:00, 

d/ w środę wynikającą z terminarza rozgrywek – w godzinach pomiędzy 18:00 a 20:00. 

3. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. w porozumieniu z podmiotem posiadającym licencję 

głównego nadawcy może wyznaczyć rozegranie meczu na inny dzień lub godzinę.  

4. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może wyznaczyć rozegranie zawodów Klubu          na 

termin, dzielący od poprzedniego spotkania Klubu o dwa lub więcej kolejne pełne dni. 

5. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może wyznaczyć rozegranie zawodów                     o 

mistrzostwo Futsal Ekstraklasy na jeden termin i o jednej godzinie.  



6. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. niezwłocznie po ustaleniu terminu meczu                 z 

podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy, informuje gospodarzy meczów, 

przeciwnika, PZPN o miejscu i godzinie rozegrania meczów. 

7. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem 

zawodów, obowiązani są wskazać w systemie Extranet PZPN dokładny termin (data i godzina) 

oraz miejsce rozegrania meczu danej kolejki.   

8. Po ustaleniu terminu meczów gospodarze meczów obowiązani są niezwłocznie i nie później niż 

na 10 (dziesięć) dni przed meczem podać w systemie Extranet PZPN przeciwnikowi oraz Komisji 

Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. informację o kolorach strojów, w jakich wystąpi ich drużyna.  

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

wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. 

9.1. Nowy termin musi przypadać w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki 

rozgrywek. 

10. W przypadku niedochowania terminu określonego w ust. 7, Klub zostanie ukarany karą 

pieniężną w wysokości 500 PLN. 

11. W sytuacji braku wskazania przez gospodarza zawodów w systemie Extranet PZPN 

dokładnego terminu (data i godzina) rozegrania meczu danej kolejki Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy 

Sp. z o. o. może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

12. Wyznaczony obligatoryjny termin przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. jest        dla 

Klubów wiążący, a odmowa rozegrania zawodów lub ich nie rozegranie w tym terminie będzie 

skutkować zweryfikowaniem meczu jako walkower 0:5 na niekorzyść danej drużyny. 

13. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Komisję Ligi Futsal 

Ekstraklasy Sp. z o. o. podlega karze do 5.000 PLN. 

13.1. Niezależnie od powyższego Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może nałożyć także 

inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

13.2. W nawiązaniu do ust. 12 niniejszego artykułu Klub zobowiązany jest także do zapłaty       na 

rzecz Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. kar w wysokości odpowiadającej karom umownym, 

wynikającym z umów wiążących Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o.. 

14. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 

związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności w tym spraw dotyczących bezpieczeństwa, 

Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy, może dokonać zmiany terminu rozegrania zawodów z urzędu lub 

ogłosić zakaz rozgrywania meczu/ów. 

 

Art. 11. Terminy i udział w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski.  

 

1. Kluby, które występują w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski co do zasady rozgrywają mecze 

o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy minimum przed lub po upływie 48 godzin                    od 

zakończenia takiego meczu. 

2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może z urzędu 

wyznaczyć mecz mistrzowski Klubu, który występuje w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski  na 

inny dzień przed lub po takim meczem. 



3. Z zastrzeżeniem powyższych zasad na wniosek podmiotu posiadającego licencję głównego 

nadawcy, Kluby mogą rozegrać mecze mistrzowskie w terminie wyznaczonym przez Komisję Ligi 

Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

4. W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach UEFA                          i 

nieokreślonych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy UEFA.  

 

Art. 12. Powołania do reprezentacji. 

 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie Reprezentacji 

Narodowej Futsalu, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie 

FIFA, co najmniej jednego zawodnika Klubu, uprawnionego do gry w rozgrywkach            o 

mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, może stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany Klub 

wniosku o przełożenie zawodów na inny termin. 

2. Zawodnik powołany na zgrupowanie Reprezentacji Narodowej, o których mowa w ust. 1 

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

jest uprawniony do udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich i pucharowych.  

 

Art. 13. Przełożenie zawodów. 

 

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

Komisję Ligi Futsal  Ekstraklasy Sp. z o. o. po uzyskaniu stanowiska podmiotu posiadającego 

licencję głównego nadawcy.  

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

zaproponować nowy termin, uzgodniony za pośrednictwem Extranet PZPN. 

2.1. Zmiana terminu w tej sytuacji może nastąpić za zgodą Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy       Sp. 

z o. o..  

3. W przypadku kiedy pierwotny termin zawodów wyznaczony był w rundzie jesiennej - nowy termin 

musi być ustalony przed rozpoczęciem rundy wiosennej. 

4.  W przypadku kiedy pierwotny termin zawodów wyznaczony był w rundzie wiosennej – nowy 

termin nie może przypadać na okres po zakończeniu rozgrywek Futsal Ekstraklasy i musi        być 

rozegrany nie później niż na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu.  

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

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

i Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.. 

6. W przypadku zmiany daty, godziny lub miejsca spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed 

terminem wynikającym z terminarza rozgrywek data, godzina lub miejsce zawodów mogą zostać 

zmienione na prośbę jednego z Klubów, wniesioną z wykorzystaniem systemu Extranet PZPN, 

przy czym wniosek nie może zostać złożony później niż na 5 dni przed terminem. 

6.1. Klub zwracający się o zmianę terminu obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować 

nową datę i godzinę lub miejsce rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika. Zmieniony 

termin akceptuje Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o..  



6.2. Jednocześnie wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty manipulacyjnej                w 

wysokości 200 PLN na konto Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o..  

6.3. Wystąpienia o zmianę terminu bez uzasadnionej przyczyny, zgody przeciwnika lub opłaty 

manipulacyjnej nie będą rozpatrywane. 

 

SPRAWY DYSCYPLINARNE 

 

Art. 14. Żółte kartki 

 

1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy otrzyma ostrzeżenie  (żółtą 

kartkę),zostanie automatycznie  ukarany:    

a/ przy trzecim ostrzeżeniu karą pieniężną w wysokości 100 zł,   

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

c/ przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł, 

d/ przy ósmym ostrzeżeniu karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,   

e/ przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 400 zł,   

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

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

karą pieniężną w wysokości 800 zł. 

2. Jeżeli w czasie jednego meczu rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy co najmniej pięciu 

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

z gry (czerwona kartka), Klub zostanie automatycznie ukarany karą finansową     w wysokości 500 

PLN. 

3.  Zawodnik oraz osoba uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów 

otrzymuje odpowiednio napomnienie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwoną kartkę)                 w 

przypadku popełnienia przewinień, wskazanych w Art. 12 Przepisów Gry w Futsal. 

4. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. zobowiązane  

są do dokonania przedpłat na poczet przyszłych kar za żółte kartki za zawodników w dwóch ratach:     

a/ I rata w wysokości  500 zł – płatna przed rozpoczęciem rozgrywek bieżącego sezonu. Kopię 

dowodu uregulowania opłaty należy złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek do Komisji Ligi 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres komisja@futsalekstraklasa.pl , 

b/ II rata w wysokości  500 zł - płatna przed rozpoczęciem 2 rundy rozgrywek bieżącego sezonu. 

Kopię dowodu uregulowania opłaty należy złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem 2 rundy rozgrywek 

do Komisji Ligi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres komisja@futsalekstraklasa.pl , 

4.1.Nie wykonanie ust. 4 a/ i b/ niniejszego artykułu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną.  

 

Art. 15. Wykonanie kar dyscyplinarnych związanych z grą. 
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1. Napomnienia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy oraz innych 

klas rozgrywkowych. 

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

podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach. 

2.1. Właściwy organ dyscyplinarny PZPN może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy 

rozgrywkowe, w których klub aktualnie występuje. 

3. Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w rozgrywkach         o 

mistrzostwo Futsal Ekstraklasy podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach.  

3.1. Właściwy organ dyscyplinarny – Komisja Ligi - może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne 

klasy rozgrywkowe, w których Klub aktualnie występuje. 

4. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze 

jednego meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane jako 

walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal jest 

zobowiązany do jej odbycia. 

5. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy 

zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukaranych zawodników.  

6. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich Futsal Ekstraklasy zostanie wykluczony przez 

sędziego  z gry - czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i 

nie może brać udziału w zawodach mistrzowskich Futsal Ekstraklasy do czasu rozpatrzenia sprawy 

i wydania decyzji przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.            lub Komisję Dyscyplinarną 

PZPN.  

7. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z Klubu uczestniczącego w rozgrywkach      o 

mistrzostwo Futsal Ekstraklasy lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego Klubu 

występującego w innej klasie rozgrywkowej i konieczności odbycia kary wynikającej z liczby 

napomnień (żółtych kartek), udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw 

klubowych zawodnik zobowiązany jest do odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy, bez względu na fakt występowania uprzednio w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy  lub 

innej klasie rozgrywkowej. 

8. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej klasie 

rozgrywek, w której została wymierzona (Futsal Ekstraklasa).  

8.1. Do wykonania kary wliczane są tylko zawody mistrzowskie Futsal Ekstraklasy. 

8.2. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki,      w 

meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył        się z 

różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy termin lub został zweryfikowany jako 

walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). 

9. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodników 

żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane 

jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez zawodnika.    

10. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów               za 

przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (Futsal Ekstraklasa), wykonuje        się w 

klasie rozgrywek mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu          lub w 

klasie rozgrywek mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z 

zastrzeżeniem ust. 11-13.  

11. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów       w 

rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu 



rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym 

wykonanie kary może również nastąpić:    

a/ w innym zespole Klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół,            w 

którym zawodnikowi wymierzono tę karę,    

b/ w innym Klubie, niż Klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 

dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 

rozgrywkowego zmienił przynależność klubową 

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

rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono 

przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym ust. 7 

niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.   

13. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami 

(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie 

dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym. 

13.1. W takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej 

opłaty za żółte kartki.    

14. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach pucharowych 

musi być wykonana w tych rozgrywkach. 

14.1. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w danych rozgrywkach 

pucharowych.   

15.  Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo 

(zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN.    

16. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy między 

rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.   

17. Klub pozyskujący zawodnika winien zwrócić się do organu prowadzącego rozgrywki             w 

których wcześniej występował zawodnik o udzielenie informacji o ewidencji ostrzeżeń (żółtych 

kartek) i ewentualnych karach dyskwalifikacji nałożonych na zawodnika. 

17.1. Klub pozyskujący jest zobowiązany uwzględnić dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych 

kartek) zawodnika w swojej ewidencji wg następujących zasad:    

a/ w przypadku pozyskania zawodnika, który w bieżącym sezonie występował w innej drużynie, 

uczestniczącej w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, to dotychczasowy bilans 

ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika winien być uwzględniony w ewidencji Klubu, 

b/ w przypadku pozyskania zawodnika, który w bieżącym sezonie nie występował w drużynie, 

uczestniczącej w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, to dotychczasowy bilans 

ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika nie jest uwzględniany w ewidencji klubu, z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 2.    

18. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy. 

19. Jeżeli osoba inna niż zawodnik, która jest uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych 

w trakcie zawodów,  zostanie z niej usunięta przez sędziego to zastosowanie      ma  Art. 62 

Uchwały nr VII/100 z dnia 12 lipca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN  



20. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki 

otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar.    

 

Art. 16. Protesty 

 

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. w 

ciągu 48 godzin po zakończeniu meczu drogą elektroniczną na adres komisja@futsalekstraklasa.pl 

przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. 

1.1. Jeżeli termin do złożenia protestu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy (niedziela, święta) 

dopuszcza się możliwość złożenia protestu do godziny 12.00 pierwszego dnia roboczego po dniu 

ustawowo wolnym od pracy.  

2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto Futsal Ekstraklasy     Sp. 

z o. o. kaucji protestowej w wysokości 500 PLN. 

2.1. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.  

3. Protest dotyczący stanu parkietu musi być złożony sędziemu na piśmie przed meczem.  

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

sytuacji opisanych w ust. 5 poniżej.  

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

przy udzielaniu żółtych i czerwonych kartek rażąco naruszono przepisy gry w piłkę nożną – futsal, 

co zostało potwierdzone przez właściwy organ sędziowski PZPN. 

5.1. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił napomnienia (żółta kartka)               lub 

wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego zawodnika.  

 

Art. 17. Naruszenie etyki sportowej. 

 

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

na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo Futsal 

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

najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie  przedstawiciela PZPN 

podjęcie przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. decyzji o pozbawieniu Klubu zdobytych 

punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego 

lub jego rozegraniu na neutralnej hali.     

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

przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu.    

3. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej PZPN 

do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie 

Dyscyplinarnym PZPN.  

 

Art. 18. Doping. 

 

mailto:komisja@futsalekstraklasa.pl


Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. jako przegrane 

0:5 na niekorzyść Klubu, w składzie której występował co najmniej 1 zawodnik u którego 

stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniom. 

 

Art. 19. Naruszenia postanowień Regulaminu. 

 

 

Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. ma 

prawo podejmować decyzje dyscyplinarne i orzec kary przewidziane w Regulaminie 

Dyscyplinarnym PZPN. 

 

OBOWIĄZKI KLUBÓW 

 

Art. 20. Przepisy i szczegółowe obowiązki. 

 

1. Zawody o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy rozgrywane są na podstawie Przepisów              Gry 

w Futsal FIFA i postanowień PZPN, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi 

przepisami PZPN.  

2. Uczestnicząc w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy Kluby zobowiązane są: 

a/ przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną – futsal, regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej, 

uchwał i rozporządzeń Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 

b/ przestrzegać zasad Fair Play,    

c/ wystawiać w zawodach najsilniejszy skład, 

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

organizowanych przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. i PZPN,  

e/ przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez Futsal Ekstraklasę sp. 

z o. o. zdjęcia swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu oraz zdjęcia hali,      a 

także inne informacje wymagane przez Futsal Ekstraklasę sp. z o. o. do celów promocyjnych 

(komercyjnych i niekomercyjnych), 

f/ nie udostępniać publicznie bez zgody Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. treści oficjalnych 

dokumentów meczowych, w szczególności sprawozdań sędziowskich PZPN. 

3. Każdy klub zobowiązany jest w terminie 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek przesłać 

następujące dane:  

a/ nazwa statutowa Klubu, 

b/ nazwa zespołu do stosowania przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. dla celów 

prowadzenia rozgrywek, 

c/ adres Klubu do korespondencji, 

d/ adres oficjalnej poczty elektronicznej oraz ewentualnie strony internetowej, 



e/ nazwiska i imiona oraz numery telefonów osób do kontaktu w sprawie rozgrywek (maksymalnie 

2 osoby), 

f/ nazwę i adres hali sportowej, na której będzie rozgrywał zawody mistrzowskie wraz                 z 

numerem telefonu. 

4. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników określa Regulamin Strojów Meczowych    w 

rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zatwierdzony przez Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. 

z o. o.  

6. Zawody o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy rozgrywane są wyłącznie oficjalnymi piłkami Futsal 

Ekstraklasy sp. z o. o. w kolorystyce ustalonej przez Zarząd Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. 

7. Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających 

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

przepisów PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o..  

 

Art. 21. Obowiązek utrzymania porządku i bezpieczeństwa. 

 

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

po meczu. 

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

ukarany dyscyplinarnie. 

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

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

 

Art. 22. Organizacja meczów. 

 

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

na pierwszym miejscu). 

 1.1. Każdy Klub wyjeżdża na mecz na koszt własny. 

2. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na hali zobowiązany 

jest do:    

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

b/ rejestrowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamery wideo w technologii cyfrowej   lub 

analogowej i zamieszczenia nagrania w terminie 24 godzin od zakończenia meczu,            na 

serwerze wskazanym przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. do wykorzystania      dla 

organów jurysdykcyjnych PZPN, Kolegium Sędziów PZPN oraz organów prowadzących rozgrywki, 

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

d/ powołania odpowiedniej liczby służb porządkowych, informacyjnych (stewardów) oraz 

kierownika ds. bezpieczeństwa, 

e/ zapewnienia obsługi przez spikera posiadającego odpowiednią licencję. 

f/ zapewnienia widzom możliwości korzystania z punktów gastronomicznych, toalet, punktów 

depozytowych przez cały okres pobytu widzów na obiekcie, 



g/ opieki sanitarnej i medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego 

(posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym), a obecność swoją 

na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym 

podpisem na protokole meczowym, 

h/ stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników, 

i/ specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych, 

j/ zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji 

posiadającej prawa telewizyjne, z uwzględnieniem warunków techniczno – produkcyjnych 

określonych w odrębnym porozumieniu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. z podmiotem posiadającym 

licencję głównego nadawcy, 

k/ zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie 

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

l/ zapewnienia, na wniosek Klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi 

drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe, 

m/  zapewnienia osobnych szatni z natryskami dla każdej z drużyn i sędziów, 

n/ zapewnienia przedstawicielowi Klubu będącego gościem oraz sędziom w dniu i miejscu 

rozgrywania zawodów dostępu do komputera i drukarki celem umożliwienia korzystania             z 

systemu Extranet PZPN oraz EPM, 

o/ zapewnienia na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających 

udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej, 

p/ prowadzenia bezpośredniej relacji tekstowej na portalu epmfutsalekstraklasa.pl w zakładce 

rozgrywki – kolejki – mecze – (wynik i wydarzenia). 

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

Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:     

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

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

przestrzegania powyższego, przedstawiciel PZPN lub Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy           Sp. z 

o. o. 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. 

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

zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami: 

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

związane z jego uczestnictwem w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, 

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

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

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

straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności, za które odpowiada Klub, 

c/ jeśli gospodarz meczu nie jest właścicielem hali, na którym rozgrywa mecze, musi przedstawić 

polisy ubezpieczeniowe (obejmujące odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie nieruchomości) 

zawarte przez właściciela i/lub dzierżawcę/najemcę obiektu. 



d/  w każdym wypadku, Klub musi zapewnić, że Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest zwolniona     z 

odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem         w 

meczu.  

 

Art. 23. Hale sportowe. 

 

1. Mecze o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy muszą być rozgrywane w halach spełniających wymogi 

licencyjne określone w wymaganiach Licencyjnych dla Klubów Futsal Ekstraklasy. 

2. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. 

2.1. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi 

stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane                 

z przyjazdem na nie odbyty mecz.  

3. W uzasadnionych przypadkach Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może wyrazić zgodę 

na rozegranie meczu w hali posiadającej ważną weryfikację dla innej klasy rozgrywkowej.   

4. Protokół weryfikacji hali musi być wywieszony w szatni sędziowskiej. 

5. Mecze o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy nie mogą odbywać się na halach zamkniętych        na 

mocy decyzji organu dyscyplinarnego PZPN, właściwego Wojewódzkiego ZPN, państwowej lub 

samorządowej władzy administracyjnej.             

6. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz przedstawiciele Komisji Ligi Futsal 

Ekstraklasy Sp. z o. o. mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających                     na 

przeprowadzenie zawodów w danej hali. 

7. Gospodarz meczu zobligowany jest do zabezpieczenia szatni dla gości i zespołu sędziowskiego 

na minimum 90 minut przed rozpoczęciem i po zakończeniu zawodów, a boisko do gry udostępnić 

na potrzeby rozgrzewki na co najmniej 60 minut do rozpoczęcia meczu.  

 

Art. 24. Inne obowiązki. 

 

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązane                są 

do zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla: 

a/ oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Zarządu Futsal 

Ekstraklasy Sp. z o. o. 

b/ oficjalnych przedstawicieli PZPN (obserwator/delegat meczowy) do wykonywania powierzonych 

im czynności, 

c/ oficjalnych przedstawicieli Klubu gościa (co najmniej 3 miejsc na trybunie VIP), 

d/ do przekazania przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej 2 (dwóch) wejściówek       i/lub 

identyfikatorów dla oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek upoważniających     do 

poruszania się we wszystkich strefach w obiekcie Klubu, będącego organizatorem meczu, 

e/ do przekazania odpowiedniej liczby biletów sponsorom rozgrywek o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy w zakresie ustalonym uchwałą Zarządu Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. 



2. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli Klubu z sędziami 

wyznaczonymi do prowadzenia zawodów.  

2.1. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli Klubu stanowi rażące naruszenie przepisów 

związkowych. 

2.2. Właściwym do orzekania kary jest Komisja Dyscyplinarna PZPN.  

 

SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

 

Art. 25. Wyznaczanie sędziów oraz ich obowiązki. 

 

1. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Zespół Futsalu Kolegium Sędziów 

PZPN.   

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

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

3. Bezpośrednio po spotkaniu (do piętnastu minut po jego zakończeniu) sędzia wysyła sms'a     z 

wynikiem zawodów oraz wypełnia sprawozdanie elektroniczne na portalu epmfutsalekstraklasa.pl  

4. Nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu sędzia ma obowiązek wypełnić 

sprawozdanie w systemie Extranet PZPN. 

4.1. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – 

sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów 

w systemie Extranet PZPN niezwłocznie po zakończeniu spotkania.  

5. Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego przez okres           30 

dni od jego zakończenia.  

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

trakcie i po meczu takie jak: 

a/ niedozwolone zachowanie zawodników upomniane żółtą bądź czerwoną kartką, 

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

meczu z ramienia Klubów, 

c/ inne incydenty. 

7. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych                            z 

grą są ostateczne i nie mogą być zmienione. 

 

Art. 26. Sprawozdanie sędziowskie. 

 

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

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników oraz wykaz osób 

uprawnionych do przebywania na ławce dla zawodników rezerwowych, wypełnionego uprzednio w 

systemie Extranet PZPN.  



1.1. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie 

podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.  

2. Sędzia ma obowiązek sprawdzić przed meczem czy kierownik drużyny bądź trener 

własnoręcznym podpisem potwierdzili posiadanie ważnych i aktualnych badań lekarskich przez 

wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania sędziowskiego.   

a/ w przypadku braku podpisu – sędzia nie dopuszcza do rozpoczęcia meczu i wzywa kierownika 

bądź trenera do złożenia podpisu w jego obecności. 

3. Niezależnie od powyższych postanowień, na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy 

drużyn zobowiązani są do prawidłowego wypełnienia Elektronicznego Protokołu Meczowego. 

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

zostanie przekazana Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. do rozpatrzenia. 

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

meczu, obowiązują następujące zasady: 

a/ jeśli któryś z zawodników wpisanych w pierwszej piątki nie może z jakichkolwiek przyczyn 

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

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

i wejść na boisko w późniejszej fazie gry, 

b/ jeśli któryś z dziewięciu rezerwowych wpisanych w sprawozdaniu sędziego nie może               z 

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

czyli zmniejsza to liczbę rezerwowych, 

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

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

w sprawozdaniu sędziego, z zachowaniem odpowiedniej liczby młodzieżowców. 

 

INNE POSTANOWIENIA 

 

Art. 27. Uroczystości dodatkowe. 

 

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

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Komisją Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.   

 

Art. 28. Procedura powitania. 

 

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

procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem meczu. 

1.1. Drużyna gości wita się najpierw z sędziami, a następnie przechodząc wzdłuż wita                 się 

z zawodnikami zespołu – gospodarza.  

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

podchodzą trenerzy i witają się ze sobą.  

2.1. Po zakończeniu procedury sędziowie odbiegają na swoje pozycje. 



 

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

 

1. W rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy 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, 

c/ trener bramkarzy, 

d/ trener przygotowania fizycznego, 

e/ drugi asystent trenera, 

f/ kierownik drużyny, 

g/ fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia, 

h/ masażysta, 

i/ drugi masażysta. 

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

w sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym. 

a/ do weryfikacji tożsamości i uprawnień wskazanych osób do pełnienia określonej funkcji 

upoważnieni są delegat meczowy i/lub sędzia techniczny zawodów. 

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

3.1. Na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym sędzia powinien określić, w którym miejscu 

mogą to robić i ilu zawodników jednej drużyny może się rozgrzewać jednocześnie, 

3.2. Na rozgrzewce może uczestniczyć także jeden z trenerów, o ile jest wpisany do protokołu 

meczowego. 

4. Palenie papierosów elektronicznych w strefie technicznej jest zabronione i stanowi naruszenie 

niniejszego regulaminu. 

 

Art. 30. Dokończenie zawodów. 

 

1. Jeżeli mecz nie odbędzie się lub zostanie przerwany przez sędziego przed upływem 

regulaminowego czasu gry i niedokończony z jakichkolwiek przyczyn niezależnych                    od 

organizatora meczu, obu Klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas mecz to należy dokończyć 

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

możliwym terminie. 

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

do zasady,  Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o..    



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

4. W przypadku podjęcia przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. decyzji o rozegraniu  

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

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

wszystkie zasady określone przepisami Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. i PZPN.   

5. W przypadku podjęcia przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 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 

i fauli akumulowanych uzyskanych do momentu przerwania zawodów.    

b/ Zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.    

6. W zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni                    do 

gry w danym Klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:    

a/ którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej 

kartki,  

b/ którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikami Klubu, w którego barwach 

występują w chwili dokańczania zawodów,   

c/ którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek 

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 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.  

 

Art. 31. Trenerzy 

 

1. Zespoły Futsal Ekstraklasy mogą prowadzić trenerzy posiadający uprawnienia określone        w 

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

z późniejszymi zmianami w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej.  

2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w 

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

późniejszymi zmianami w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej, 

 

Art. 32. Stroje oraz liczba zawodników w protokole sędziowskim. 

 

1. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco:    

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

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

powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić,     



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

drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór,     

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

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

zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy,    

d/ obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodników biorących udział w grze ochraniaczy 

na golenie. 

2. Zawodnicy występujący w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy muszą mieć 

przydzielone stałe numery od 1 do 99, obowiązujące na cały dany sezon rozgrywkowy. 

3. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników określa Regulamin Strojów Meczowych               

w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zatwierdzony przez Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. 

z o. o.  

4. Zaleca się wpisywanie 14 zawodników do protokołów sędziowskich, 

4.1. Pierwszych pięciu zawodników wpisanych do protokołu rozpoczyna zawody, pozostali 

zawodnicy są zawodnikami rezerwowymi, 

4.2. Zawodnicy muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim. 

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

każdy mecz. 

6. W meczu o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy może być wpisanych do sprawozdania 

sędziowskiego oraz występować równocześnie na boisku 2 (dwóch) zawodników – cudzoziemców 

spoza obszaru Unii Europejskiej. 

7. W meczu o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy musi być wpisanych do sprawozdania sędziowskiego 

2 (dwóch) zawodników młodzieżowych 

a/ przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, 

który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21 

rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2020/2021 zawodnik urodzony w 2000 roku oraz 

zawodnik młodszy, a w sezonie 2021/2022 zawodnik urodzony w 2001 roku oraz zawodnik 

młodszy, itd., 

b/ w protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką „M”, 

c/ w przypadku braku zawodnika młodzieżowego w kadrze meczowej z jakiejkolwiek przyczyny, 

liczba zawodników rezerwowych w sprawozdaniu sędziowskim zostanie pomniejszona o ilość 

brakujących młodzieżowców. 

 

Art.33. Media 

 

1. Nie jest dozwolone przeprowadzanie wywiadów przed, w trakcie oraz po meczu na polu gry. 

1.1. Przedstawiciel Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. lub organizatora meczu może wyznaczyć miejsce 

do przeprowadzania krótkich wywiadów.  

1.2. Takie wywiady mogą być przeprowadzane we wskazanym miejscu przed meczem,                po 

zakończeniu pierwszej połowy oraz po zakończeniu meczu. 



1.3. Żaden przedstawiciel mediów nie może wchodzić na pole gry przed, w trakcie i po meczu,      

za wyjątkiem operatorów ręcznych kamer filmujących obie drużyny wskazanych przez Futsal 

Ekstraklasę Sp. z o. o. lub podmiotu posiadającego licencję głównego nadawcy , 

1.4. Nie zezwala się na obecność kamer w korytarzach i szatniach zawodników, za wyjątkiem 

podmiotów wskazanych przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. lub podmiotu posiadającego licencję 

głównego nadawcy, 

1.5. Jedynie określona liczba fotoreporterów, operatorów kamer i obsługi produkcji telewizyjnej 

może pracować w strefie pomiędzy boiskiem a miejscami dla widzów – wszyscy muszą mieć 

oznakowanie zgodne z wytycznymi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz akredytacje do wstępu   na 

boisko. 

2. Wywiady w strefach wskazanych przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. lub organizatora zawodów 

oraz konferencje prasowe, muszą być przeprowadzane wyłącznie na tle ścianek sponsorskich. 

3. Nie później niż 15 minut po zakończeniu meczu odbywa się konferencja prasowa lub wywiady. 

3.1. Główni trenerzy oraz przynajmniej po jednym z zawodników z każdej z drużyn                   są 

zobowiązani do wzięcia udziału w konferencji. 

3.2. Gospodarz meczu jest odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie infrastruktury 

technicznej niezbędnej do przeprowadzenia konferencji prasowej. 

4. Po zakończeniu meczu akredytowani przedstawiciele mediów upoważnieni                           są 

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

boiskiem (poza polem gry) a szatniami dla zawodników. 

4.1. Strefa mieszana musi być dostępna wyłącznie dla trenerów, zawodników oraz przedstawicieli 

mediów i musi umożliwiać sprawne przeprowadzanie wywiadów. 

5. Akredytacje prasowe i fotograficzne na mecze rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy 

przyznawane są przez Klub – gospodarza meczu.  

5.1. Ograniczona i odpowiednio oznakowana liczba fotoreporterów oraz obsługi TV może 

przebywać poza polem gry a trybunami, jednakże tylko i wyłącznie w strefie wyznaczonej przez 

Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o.. 

5.2. Żadna z osób przebywających na płycie boiska poza polem gry nie może zasłaniać 

jakichkolwiek materiałów reklamowych, a w szczególności znajdować się przed pierwszym rzędem 

reklam. 

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

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

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

relacja ograniczy się wyłącznie do wersji tekstowej. 

a/ zdjęcia, zrobione przez akredytowanych fotografów, mogą być publikowane na stronach  www 

tylko jako nieruchome obrazy, zaś nigdy jako filmy lub quasi-video streaming. 

7. Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest uprawniona do kontrolowania dostępu przedstawicieli mediów 

na obiekcie podczas rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy i może zabronić wstępu 

nieakredytowanemu reporterowi telewizyjnemu, radiowemu lub internetowemu, a także 

nieuprawnionym stacjom telewizyjnym lub radiowym i innym nieakredytowanym przedstawicielom 

mediów. 

8. Zasady zachowania przedstawicieli mediów: 



a/ pole gry - rozstawienie sprzętu i przedstawicieli mediów musi być przeprowadzone w taki 

sposób, aby nie zagrażało bezpieczeństwu zawodników i sędziów a na polu gry nie mogą 

znajdować się kamery, kable i obsługa produkcji telewizyjnej, 

b/ sędziowie, zawodnicy i trenerzy - przedstawiciele mediów i ich sprzęt nie mogą w żaden sposób 

zakłócać widoczności ani możliwości ruchu sędziom, zawodnikom i trenerom, 

c/ publiczność - przedstawiciele mediów nie mogą w żaden sposób zakłócać widoczności 

publiczności a kamery telewizyjne i aparaty nie powinny nagrywać publiczności w sposób, który 

mógłby powodować niebezpieczne zachowania, 

d/ wywiady - media muszą respektować potrzeby zawodników, trenerów i mogą                         być 

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

e/ inne media - wszyscy przedstawiciele mediów muszą respektować potrzeby przedstawicieli 

innych redakcji, 

f/ oznakowania - przedstawiciele mediów muszą nosić stosowne znaczniki z oznaczeniem „FOTO” 

lub „MEDIA” i nie mogą nosić jakichkolwiek emblematów, szalików, koszulek, z których wynikałoby 

sympatyzowanie którejkolwiek z drużyn uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez 

Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o.  

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINÓW 

 

Art. 34. Prawa i załączniki medialne, marketingowe, zasady regulujące pracę mediów na 

stadionach oraz warunki techniczno – produkcyjne. 

 

1. Regulamin Strojów Meczowych o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. stanowi załącznik 

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

2. Upoważnia się Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. do zatwierdzania odrębnie na dany sezon 

dodatkowych załączników, niezbędnych do prawidłowej realizacji porozumień lub umów, 

wiążących Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o.  

 

PRAWA ZASTRZEŻONE 

 

Art. 35. Prawa medialne, intelektualne i inne 

 

1. Zasady dysponowania prawami medialnymi do rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy 

określają odrębne przepisy PZPN oraz Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

2. Klub nie przestrzegający przepisów Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. i/lub PZPN nie może 

uczestniczyć w rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy. 

3. Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych 

dotyczących rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, takich jak obecne i przyszłe prawa    do 

nazwy Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o., rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, logo, znaków, 

pucharu itd. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Futsal 



Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Futsal 

Ekstraklasy Sp. z o. o. 

4. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów meczów rozgrywek o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy stanowią własność Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.  

4.1. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Futsal Ekstraklasy 

Sp. z o. o. oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Futsal Ekstraklasy Sp. z 

o. o. 

5. Futsal Ekstraklasie Sp. z o. o. w dowolnym momencie przysługuje prawo do zmiany nazwy 

rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego 

rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu 

oraz prawo do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego rozgrywek    o mistrzostwo Futsal 

Ekstraklasy lub produktu przez niego wskazanego w tekście Regulaminu. 

6. Futsal Ekstraklasie Sp. z o. o., jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu                     i 

nadzorującemu rozgrywki o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, przysługują wszelkie prawa 

niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w 

tym w szczególności prawa komercyjne, prawa reklamowe, prawa marketingowe i prawa 

telewizyjne (medialne), realizowane  za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, 

radiowych, dźwiękowych, internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości 

środków technicznych.  

7. Upoważnia się Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. do opracowania wytycznych dot. uprawnień 

sponsorów rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, uprawnień Futsal Ekstraklasy             Sp. 

z o. o. oraz praw i obowiązków Klubów w zakresie praw marketingowych.  

 

Art. 36. Prawo użycia materiału fotograficznego oraz audio- i wizualnego. 

 

1. Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz audio               - 

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

Klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla komercyjnych i niekomercyjnych celów         w 

ramach organizacji meczów rozgrywek o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy oraz prowadzenia 

działalności przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o..  

a/ na żądanie, Kluby muszą wyposażyć Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. – bez dodatkowej opłaty – 

we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację.  

b/ Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego, audio           - 

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

2. Futsal Ekstraklasie Sp. z o. o. przysługuje prawo do wykorzystywania w celach promocyjnych 

(komercyjnych i niekomercyjnych) fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek zawodników 

w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych 

3. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 

odrębne przepisy Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz umowy zawarte z nadawcami. 

4. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 3 nie są upoważnione do przeprowadzania 

jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań                o 

mistrzostwo Futsal Ekstraklasy bez uzyskania zgody Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.. 

5. Klub, będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach 

wewnątrz hali z zachowaniem następujących zasad:   



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

powtórek,  

b/ w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać 

jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych               z 

zasadami fair-play, 

6. Klub występujący w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązany jest             do 

przesłania materiału (skrót meczu oraz zapis wywiadów i lub konferencji prasowej) na wskazany 

przez Futsal Ekstraklasę serwer w nieprzekraczalnym terminie tj. maksymalnie do 24 godzin  po 

zakończonych zawodach. 

6.1. Klub występujący w rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy uprawniony jest do 

publikowania wyprodukowanego magazynu Futsal Ekstraklasy na witrynach klubowych i w 

klubowych social media.  

7. Klub występujący w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązany jest             do 

realizowania wymogów parametrów technicznych oraz ustawień kamery zgodne                    z 

wymaganiami przesłanymi przez producenta magazynu, dostarczenie logotypów Klubów           w 

formacie wektorowym na potrzeby realizacji magazynu i działań marketingowych Futsal 

Ekstraklasy. 

8. Klub występujący w rozgrywkach o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązany jest             do 

zawarcia z zawodnikami postanowienia o następującej treści: 

a/ "Zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku zawodnika i jego danych 

osobowych przez Klub oraz Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o., w celach reklamowych oraz 

marketingowych, również w sposób umożliwiający marketingowe wykorzystywanie jego wizerunku 

w związku z rozgrywkami prowadzonymi przez Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o., PZPN lub inne 

uprawnione podmioty, na wszelkich polach eksploatacji właściwych dla realizacji        ww. celów, 

bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium, 

b/ przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga zgody zawodnika, 

c/ niniejsze zgody są dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy. 

d/ odwołanie zgody przed upływem okresu obowiązywania umowy stanowi rażące naruszenie  

obowiązków regulaminowych." 

 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

Art. 37. Prawo interpretacji 

 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN, przy uwzględnieniu 

stanowiska Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

 

Art. 38. Obowiązywanie 

 

Niniejszy regulamin obowiązuje na sezon 2020/21 oraz odpowiednio na kolejne sezony 

rozgrywkowe, tj. 2021/2022 i następne. 



 

Art. 39. Data zatwierdzenia 

 

1.Na wniosek Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. regulamin niniejszy został zatwierdzony   na 

posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 2 września 2020 roku.  

2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  



 

 

REGULAMIN STROJÓW MECZOWYCH W ROZGRYWKACH O MISTRZOSTWO FUTSAL 

EKSTRAKLASY NA SEZON 2020/2021 I LATA NASTĘPNE 

 

 

 

I. Podstawowe zasady 

 

1) Zakres zastosowania 

 

1. Niniejsze przepisy mają zastosowanie dla wszystkich Klubów uczestniczących w 

rozgrywkach prowadzonych przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o., chyba, że z 

odrębnych przepisów Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. wynika inaczej. 

2. Niniejsze przepisy dotyczą wymogów wyglądu koszulek, spodenek, getrów, używanych 

podczas meczów w ramach rozgrywek prowadzonych przez Komisję Ligi Futsal 

Ekstraklasa   Sp. z o. o., zwanych dalej „strojami”. Pozostałe elementy stroju jak buty 

halowe czy rękawice bramkarskie nie są objęte niniejszymi przepisami, chyba, że z treści 

niniejszego regulaminu wynika inaczej.   

3. Wymogi wyglądu strojów zawodników powinny być zachowane w dniu zawodów od 

momentu wejścia zawodników na płytę boiska do czasu zejścia z niej.  

4. Integralną częścią Regulaminu Strojów Meczowych jest przedstawiona poniżej grafika 

stanowiąca załącznik do regulaminu - oznakowanie strojów meczowych. 

 

2) Zasada obowiązująca   

 

      Używanie jakiegokolwiek innego stroju podczas rozgrywek, o których mowa w punkcie 1,     

      nie dopuszczonego wyraźnie przez przepisy niniejszego regulaminu jest zabronione. 

 

3) Procedura zatwierdzająca 

 

1. Stroje używane w rozgrywkach prowadzonych przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasa  

     Sp. z o. o. muszą być zatwierdzone przez Zarząd Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. drogą 

elektroniczną. 

2. Wyłącznie Zarząd Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest upoważniona do akceptacji strojów 

meczowych w rozgrywkach organizowanych przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasa  

      Sp. z o. o. 



3. Producent/dostawca strojów/Klub w każdej chwili może dostarczyć do wcześniejszej 

akceptacji inny, dodatkowy sprzęt do rozgrywek prowadzonych przez Komisję Ligi Futsal 

Ekstraklasa Sp. z o. o. Decyzja podjęta w takich przypadkach o dopuszczeniu sprzętu do 

rozgrywek nie zwalnia Klubów z obowiązku stosowania się do zatwierdzonej procedury. 

4. Klub nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sezonu musi dostarczyć drogą 

elektroniczną do akceptacji Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. grafikę kompletnego 

zestawu, składającego się z następujących elementów:   

1. strój pierwszego wyboru (koszulka, spodenki, getry), w tym strój bramkarski,   

2. strój drugiego wyboru – wyjazdowy/ rezerwowy (koszulka, spodenki, getry), w tym strój 

bramkarski.   

3. jeżeli klub posiada trzeci komplet strojów - strój trzeciego wyboru (koszulka, spodenki, 

getry), w tym strój bramkarski  

5. Decyzja o dopuszczeniu i zatwierdzeniu bądź niedopuszczeniu i niezatwierdzeniu stroju, 

będzie podejmowana przez Zarząd Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. na zasadach 

określonych w niniejszym regulaminie.  

6. Decyzja o dopuszczeniu i zatwierdzeniu strojów do rozgrywek prowadzonych przez 

Komisję Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest ostateczna, a Kluby będą zobowiązane     

do jej stosowania w sposób określony przez Zarząd Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. Będzie 

ona komunikowana Klubowi na piśmie i będzie ważna podczas danego sezonu.   

7. Użycie niezaakceptowanych i niezatwierdzonych strojów stanowi poważne naruszenie 

regulaminowe i podlega karze dyscyplinarnej zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym 

PZPN. 

 

II. Kolory, numer i nazwiska zawodników 

 

4) Kolory   

 

1. Stroje zawodników (koszulki, spodenki, getry) nie mogą składać się z więcej niż trzech 

kolorów, z zastrzeżeniem punktu 2. Jeśli na strojach są użyte trzy kolory, jeden z nich musi 

być wyraźnie dominujący na powierzchni koszulek i odpowiednio na powierzchni spodenek. 

Pozostałe dwa kolory muszą wyraźnie być podrzędnymi kolorami.  

2. Czwarty kolor jest dozwolony jako kolor dekoracyjny i powinien być odpowiednikiem koloru 

użytego w literach, cyfrach lub jest jednym z oficjalnych kolorów klubu. Powinien pokrywać 

bardzo małą powierzchnię stroju i powinien być użyty wyłącznie dla celów i potrzeb 

dekoracyjnych. Czwarty, dekoracyjny kolor nie może stać się kolorem dominującym i 

osiągnąć efektu wyróżniającego na stroju.   

3. Kolor dominujący powinien być wyraźnie widoczny zarówno w przedniej jak i tylnej części 

strojów meczowych zawodników.   

4. Stroje pierwszego i drugiego wyboru (rezerwowe) muszą być wizualnie różne i kontrastujące 

ze sobą.   

5. Jako drużyna gospodarzy, zawodnicy powinni co do zasady występować w oficjalnych 

strojach pierwszego wyboru zaakceptowanych przez Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. i 

rozesłanych do wiadomości wszystkich klubów uczestniczących w rozgrywkach.   



6. Co do zasady, drużyna gospodarzy występuje w stroju pierwszego wyboru (podstawowym), 

jeśli jednak sędzia zadecyduje, że kolory strojów dwóch grających drużyn są zbyt podobne i 

mogą spowodować konflikt strojów, drużyna gospodarzy musi założyć strój rezerwowy 

(drugiego wyboru), jednakże dopiero w sytuacji, gdy obydwa komplety strojów (pierwszego i 

drugiego wyboru) drużyny gości pozostają w konflikcie     ze strojem pierwszego wyboru 

(podstawowym) drużyny gospodarzy.   

7. Celem umożliwienia klubom stosowania jako gospodarzom stroju pierwszego wyboru oraz 

mając na względzie unikanie sytuacji, w której może dochodzić do konfliktu strojów, Kluby 

zobowiązane są zgłaszać wszelkie uwagi o potencjalnych konfliktach strojów do Komisji Ligi 

Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. przed rozpoczęciem sezonu.   

8. Wyłącznie w przypadku, gdy nie powoduje to konfliktu oraz konieczności użycia przez 

gospodarza zawodów strojów drugiego wyboru dopuszcza się użycie strojów pierwszego 

wyboru przez drużynę grającą na wyjeździe.  

 

5) Numery zawodników 

 

1. Identyfikacja zawodnika musi być możliwa dzięki umieszczeniu na tylnej części koszulki oraz 

przedniej części spodenek numeru zawodnika. 

2. Numer (od 1 do 99) musi pojawić się na tylnej części koszulki. Wielkość numeru powinna 

wynosić pomiędzy 25-30 cm wysokości, numer musi być czytelny i usytuowany centralnie na 

tylnej części koszulki.   

3. Numer musi pojawić się na przedniej części spodenek, na którejkolwiek z nogawek                

w dowolnym miejscu. Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. rekomenduje umieszczenie numeru            

na prawej nogawce. Wielkość tego numeru musi wynosić pomiędzy 10-12 cm wysokości.   

4. Kolor numerów musi być wyraźnie zauważalny i różniący się od koloru strojów zawodników, 

musi również pozostawać w kontraście lub pojawić się na jednobarwnym podkładzie, 

kontrastowo z kolorem koszulki.  

5. W przypadku zafarbowania numeru lub zniszczenia elementu koszulki (numer, naszywka 

sponsora) w procesie użytkowania lub prania, koszulka podlega wymianie i nie może   być 

użyta w rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. 

6. Numer musi być jednobarwny. Dla uzyskania lepszej widoczności numeru, może                 

być on otoczony linią o szerokości nie większej niż 0,5 cm. Zaleca się aby numery były wolne 

od znaków producenta, reklam sponsora.  

 

6) Nazwiska zawodników 

 

1. Zawodnicy muszą być identyfikowani poprzez umieszczenie ich nazwisk na tylnej części 

koszulek.  

2. Dozwolone jest użycie zamiast nazwisk imion lub pseudonimów w przypadku zawodników 

zagranicznych. 

3. Nazwisko/imię/pseudonim zawodnika na koszulce musi być zgodne z danymi 

zamieszczonymi na oficjalnej liście zawodników zgłoszonej do Futsal Ekstraklasy  



 Sp. z o. o. 

4. Nazwisko musi być umieszczone na tylnej części koszulki bezpośrednio nad numerem.   

Strefa ochronna pomiędzy nazwiskiem a numerem powinna wynosić 3-5 cm.   

5. Dopuszczalna jest następująca wysokość liter: 5,5-7,5 cm.   

6. Nazwisko musi być napisane literami drukowanymi.  

7. Dla uzyskania lepszej widoczności, litery mogą być otoczone linią o szerokości nie większej 

niż 0,5 cm.   

8. Nazwiska zawodników muszą być wyraźnie odróżnialne od koloru stroju i muszą pozostawać 

w kontraście z kolorem koszulek.   

9. Użyte litery muszą być jednobarwne, przy czym nazwiska i numery muszą być jednakowego 

koloru. Muszą być one wolne od znaków producenta, reklam sponsora, wzorów i innych 

elementów.   

 

III.  Symbole identyfikacji Klubu  

 

7) Rodzaje 

 

1. Klub może używać następujących rodzajów identyfikacji na strojach meczowych:   

a) herb klubu lub emblemat Klubu,   

b) nazwa lub hasło Klubu,   

c) gwiazdki symbolizujące liczbę wywalczonych tytułów mistrzowskich, 

2. Żadne z umieszczonych na strojach rodzajów identyfikacji nie mogą stykać się wzajemnie 

lub z innymi elementami pojawiającymi się na stroju (numer, litery, symbol). Strefa ochronna 

powinna stanowić minimum 10% długości danego boku użytego znaku, chyba że odrębne 

przepisy stanowią inaczej.   

3. Każdy rodzaj identyfikacji klubu musi być wolny od znaków producenta, reklam sponsora, 

wzorów i innych elementów.   

 

8) Herb klubu lub Emblemat klubu 

 

1. Herb lub emblemat Klubu może pojawić się tylko w jednym miejscu na przedniej części 

koszulki oraz w jednym, miejscu na spodenkach, na przedniej stronie nogawki.  

2. Nie ma żadnych ograniczeń co do kształtu herbu lub emblematu Klubu.   

3. Rozmiar i usytuowanie herbu lub emblematu Klubu jest dopuszczalne w następujący   

sposób:    

a.   na koszulkach: max 50 cm², na przedniej części koszulki w lewym górnym rogu, powyżej 

wszelkich symboli i znaków sponsorów (nie dotyczy to logo głównego sponsora rozgrywek, o 

czym mowa poniżej), 



b.   na spodenkach: max 50 cm², na przedniej stronie nogawki.   

 

9) Nazwa lub hasło Klubu 

 

1. Nazwa lub hasło Klubu może pojawić się na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie 

kołnierzyka. Litery nie mogą wówczas przekraczać 2 cm wysokości.  

2. Nazwa lub hasło Klubu może pojawić się na getrach.  

 Litery nie mogą wówczas przekraczać 2 cm wysokości. 

 

10)  Gwiazdki symbolizujące liczbę wywalczonych tytułów mistrzowskich 

 

1. Gwiazdki symbolizujące liczbę wywalczonych tytułów mistrzowskich mogą pojawić się tylko 

w jednym miejscu na przedniej części koszulki.   

2. Rozmiar i usytuowanie gwiazdek jest dopuszczalne w następujący sposób: max 2 cm²,       

na przedniej części koszulki, na wysokości klatki piersiowej nad emblematem, herbem             

lub znakiem Klubu.   

3. Dopuszczalne jest stosowanie następujących gwiazdek:   

a) złota – symbolizująca wywalczenie 10 lub więcej tytułów Mistrza Polski,   

b) srebrna – symbolizująca wywalczenie od 5 do 9 tytułów Mistrza Polski,   

c) biała – symbolizująca wywalczenie od 1 do 4 tytułów Mistrza Polski.  

 

     IV. Reklamy sponsora 

 

11)   Zasada obowiązująca  

 

 Reklamy sponsorskie mogą być umieszczone we wszystkich rozgrywkach prowadzonych 

przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o.  

 

12)   Reklamowe ograniczenia  

 

1. Reklamy wszystkich produktów są dozwolone z wyjątkiem tych, które są zakazane przez 

prawo powszechne. Zakazane są również wszelkie polityczne, religijne lub rasistowskie 

hasła oraz wszelkie inne, uznane powszechnie za obraźliwe.  

2. Kluby muszą uzyskać pisemną zgodę Zarządu Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. na 

zamieszczenie reklamy sponsora. Co do zasady zgoda taka jest wydawana razem z 

akceptacją strojów meczowych.   

 



13)  Liczba sponsorów na strojach meczowych  

 

1. W rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. Klub może reklamować             

na strojach swoich sponsorów zgodnie z niniejszymi przepisami.  

2. Na strojach meczowych może również widnieć nazwa lub logo producenta/dostawcy tych 

strojów.  

 

14)  Usytuowanie reklamy sponsorów Klubu na koszulce  

 

1. Klub może reklamować sponsorów Klubu podczas wszystkich meczów sezonu.  

2. Dopuszczalna jest zmiana sponsora Klubu w trakcie trwania sezonu rozgrywek.  

3. Użycie reklamy po zmianie sponsora lub zamieszczenie reklamy dodatkowego sponsora 

jest dopuszczalne tylko za zgodą Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. Klub powinien 

wystąpić z pisemną prośbą o zmianę lub dodanie sponsora przynajmniej na 7 dni 

roboczych przed meczem, w którym Klub będzie występować z nowym sponsorem. Do 

pisemnej prośby należy dołączyć grafikę kompletu strojów w rozumieniu Art. 3 pkt 3 

niniejszego Regulaminu.   

 

15)  Zagospodarowanie powierzchni przodu koszulki 

1. Ustala się strefę ochronną na przedniej części koszulki, która musi zawierać:  

a) lewa pierś: herb lub emblemat klubu – do 50 cm²,   

b) środek: centralne miejsce dla tytularnego sponsora rozgrywek o wymiarach 8 cm x 5 cm,    

c)  prawa pierś: miejsce dla producenta/dostawcy stroju w wymiarach wynikających z 

kontraktu może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmienione na prośbę Klubu za 

pisemną zgodą Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.  

d) reklamy sponsorów klubu, dopuszczalne są w miejscach przedstawionych na wizualizacji  

 

16)  Zagospodarowanie powierzchni tyłu koszulki  

 

1. Przy zagospodarowaniu tylnej części powierzchni koszulki obowiązuje następująca 

zasada z zachowaniem kolejności: 

a) nazwisko (zgodnie z przepisami artykułu 6),  

b) numer (zgodnie z przepisami artykułu 5), 

c) pole sponsorskie  

 

17)  Zagospodarowanie powierzchni obu rękawów koszulek  

 



1. Lewy rękaw:  

a) dopuszczalne jest umiejscowienie reklam sponsora Klubu.  

b) reklama producenta/dostawcy stroju nie może zajmować powierzchni większej niż 64 cm².  

2. Prawy rękaw:  

a) logotypu Futsal Ekstraklasy sp. z o. o. zgodnie z dostarczonym przez Spółkę wzorem.              

Logo o wymiarach nie mniejszych niż 84 mm X 48 mm. 

 W przypadku bluz bramkarskich oraz koszulek z długim rękawem logo należy umieścić 

maksymalnie 10 cm i nie mniej niż 5 cm powyżej łokcia. 

b) reklama producenta/dostawcy stroju powinna być zamieszczona zgodnie z licencyjnymi 

przepisami sponsora, jednakże reklama nie może zajmować powierzchni większej                

niż 64 cm²,  

c) inny logotyp sponsora ogłoszony przez Zarząd Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. o powierzchni 

18 cm². 

 

18)  Zagospodarowanie powierzchni spodenek  

 

1. Dopuszczalne jest umiejscowienie reklamy sponsora na nogawce spodenek. 

2. Dopuszczalne jest również wykorzystanie powierzchni na części pośladkowej spodenek. 

 

19)  Zagospodarowanie powierzchni getrów  

 

1. Nie jest dopuszczalne użycie jakiejkolwiek reklamy sponsora na getrach. 

2. Dopuszcza się tylko identyfikację producenta/ dostawcy strojów o powierzchni nie 

większej niż 20 cm2 na każdej getrze oraz elementy związane indywidualnie z danym 

Klubem (np. nawiązujące do jego historii, jak data założenia Klubu lub związane z nazwą 

Klubu), o powierzchni 20 cm2.  

  

20)  Zagospodarowanie powierzchni butów halowych 

 

1. Nie jest dopuszczalne umieszczenie jakiejkolwiek reklamy sponsora Klubu lub zawodnika 

na butach piłkarskich. 

2. Dopuszcza się tylko identyfikację producenta/dostawcy Strojów Meczowych.  

 

21)  Identyfikacja producentów/dostawców strojów meczowych  

 



1. Producent jest firmą, która projektuje, produkuje (zgodnie z wymogami marki i licencji)          i 

sprzedaje produkty wraz ze swoim zarejestrowanym znakiem handlowym do użycia na rynku 

sportowym.  

2. Dystrybutorzy strojów nie są traktowani jako producenci.  

  

22)  Rodzaje identyfikacji producentów/dostawców strojów 

 

1. Producenci mogą używać zarejestrowanych znaków handlowych na koszulkach i 

spodenkach meczowych na zasadach określonych postanowieniami niniejszego regulaminu.    

2. Zarejestrowany znak handlowy musi być zgodny ze wszystkimi innymi znakami 

zarejestrowanymi przez producenta, niezależnie czy jest użyty jako nazwa, logo, linia 

produktu, obrazowe logo czy wyraz.  

3. Rodzaje identyfikacji producentów/dostawców strojów nie mogą stykać się z innymi 

elementami (emblemat, numer, litera etc.) na stroju meczowym. Strefa ochronna powinna 

stanowić minimum 10% długości danego boku użytego znaku, chyba że odrębne przepisy 

stanowią inaczej.  

 

23)  Identyfikacja producentów/ dostawców strojów - usytuowanie i wymiary 

 

1. Znaki producentów są dopuszczalne w następujących miejscach:  

a)  koszulki: znak producenta może być użyty na przedzie koszulki tylko raz z prawej strony 

 klatki piersiowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę Klubu może  

zostać zmienione za pisemną zgodą Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.  

b)  spodenki: znak producenta może być użyty na przedzie spodenek tylko raz na lewej            

 lub prawej nogawce. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę Klubu może 

 zostać zmienione za pisemną zgodą Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.  

c) lewy rękaw zgodnie z punktem 17 pkt 1 b).  

2. Rodzaje znaków producenta użyte w sposób, o którym mowa w punkcie 23.1. nie mogą 

przekraczać następujących rozmiarów:   

a) na koszulce: 20 cm², 

b) na spodenkach: 20 cm².   

3. Na wszelkie odstępstwa od powyższej zasady Klub musi uzyskać pisemną zgodę Zarządu 

Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.  

 

24)  Inne sposoby umieszczenia znaków producenta/dostawcy strojów  

 

1. Zarejestrowany znak handlowy producenta/dostawcy strojów może być dodatkowo użyty 

jednorazowo lub powtarzalnie na strojach w następujący sposób:  

a) na koszulce: na pasku wzdłuż zewnętrznego bocznego szwa koszulki,  



b) na spodenkach: na pasku wzdłuż bocznego szwa nogawki.  

2. Pasek, na którym jest usytuowane jednokrotne lub powtórzone logo producenta/ dostawcy 

strojów zgodnie z punktem 24 pkt 1. nie może przekraczać następujących szerokości:  

a) na koszulce: 10 cm,  

b) na spodenkach: 10 cm. 24 pkt 3. Logo, które pojawia się jednokrotnie lub w powtórzonej 

formie, nie może przekraczać szerokości paska na którym się znajduje.   

 

25)  Metka jakości i etykieta  

 

1. Metka jakości producenta może być umieszczona tylko w jednym miejscu – na przedniej      

lub tylnej części lewej lub prawej strony koszulki i spodenek. Szczyt krawędzi metki jakości i 

etykiety nie może być usytuowana wyżej niż 15 cm od dolnego szwa koszulki lub spodenek i 

nie może być widoczna na koszulce, kiedy jest ona schowana do spodenek.  

2. Druga, mniejsza etykieta jakości (metka, nalepka) nie może przekraczać 15 cm² i może      

być umieszczona w następujący sposób:  

a) w jednym miejscu na koszulce, gdziekolwiek indziej niż na kołnierzyku, klatce piersiowej, 

rękawach,  

b) w jednym miejscu na spodenkach, w dowolnym miejscu.  

3. Na wewnętrznej stronie kołnierzyka, w miejscu gdzie łączy się on z główną częścią koszulki, 

producent może umieścić rodzaj identyfikacji, o którym mowa w punkcie 23.1.,  w formie 

metki lub wąskiej tasiemki. Ten rodzaj identyfikacji nie może być widoczny, kiedy koszulka 

jest założona przez zawodnika. Zewnętrzna strona kołnierzyka (część, która jest widoczna, 

gdy koszulka jest założona) musi być wolna od jakichkolwiek rodzajów identyfikacji 

producenta.  

 

26)  Procedura pomiaru powierzchni reklamowych na strojach meczowych 

 

1. Powierzchnie reklamowe będą obliczane będą poprzez użycie zwykłej matematycznej 

formuły do wyliczania powierzchni figury geometrycznej.  

2. Producent/dostawca strojów może dostarczyć do Zarządu Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. 

konkretną propozycję obliczenia jego rodzaju identyfikacji.   

3. Znak identyfikujący producenta/dostawcę strojów zdefiniowany w punkcie 23 pkt 1. będzie 

obliczony jako kilka geometrycznych figur wówczas, kiedy dystans pomiędzy 

poszczególnymi elementami będzie przekraczał 0.5 cm.  
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Uchwała nr II/35  z dnia 2 września 2021  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie powołania Doradcy Prezesa PZPN ds. międzynarodowych i Strategii PZPN 

 
I.Na podstawie 36 §  1 pkt  25) Statutu PZPN  postanawia się powołać Pana Dariusza Mioduskiego  

na funkcję Doradcy Prezesa  PZPN ds. międzynarodowych i Strategii PZPN.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

               Prezes PZPN Cezary Kulesza  

 

 

 


