
 

KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN IV/2021 
Z DNIA 15 LISTOPADA 2021 ROKU 

 
 
Spis treści:  
 
1.Uchwała nr IV/116 z dnia 15 listopada  2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 15 listopada  2021 roku. 
 
2. Uchwała nr IV/117 z dnia 15 listopada 2021  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie powołania Komisji PZPN ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym. 
 
3. Uchwała nr IV/118 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Komisji PZPN ds. Współpracy z Samorządem 
Terytorialnym. 
  
4. Uchwała nr IV/119 z dnia 15 listopada  2021  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie powołania Przewodniczącego i składu Komisji  PZPN ds. Współpracy  z 
Samorządem Terytorialnym. 
 
5. Uchwała nr IV/120 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmiany Uchwały nr VI/172 z dnia  5 czerwca 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie powołania Komisji Dialogu Społecznego. 
 
6. Uchwała nr IV/121 z dnia 15 listopada  2021  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 w sprawie zmian w składzie Komisji  ds. Mediów i Marketingu PZPN. 
 
7. Uchwała nr IV/122 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 
 
8. Uchwała nr IV/123 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   
w sprawie zmian w składzie Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich. 
 
9. Uchwała nr IV/124 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmian w składzie Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich. 
 
10. Uchwała nr IV/125 z dnia 15 listopada  2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów Ekstraklasy na sezon 
2022/2023 i następne”. 
 
11. Uchwała nr IV/126 z dnia 15 listopada  2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów I ligi na sezon 
2022/2023 i następne”. 
 
 
12. Uchwała nr IV/127 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów II ligi na sezon 
2022/2023 i następne”. 
 
13. Uchwała nr IV/128 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zmiany Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi,  
2. Ligi i 3. ligi na sezon 2021/2022. 
 



14. Uchwała nr IV/129  z dnia 15 listopada 2021 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmiany Uchwały nr V/89 z dnia 25 maja 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie ustalenia zasad ubiegania się o uznanie kompetencji i przyznanie 
licencji trenerskich  dla absolwentów wyższych uczelni posiadających mistrzowską, I lub 
II  klasę trenerską. 
 
15. Uchwała nr IV/130 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmian w składzie Rady Szkoły Trenerów PZPN. 
 
16. Uchwała nr IV/131 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/137 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej  w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Pro Junior System IV liga 
na sezon 2019/2020 i następne. 
 
17. Uchwała  nr IV/132 z dnia 15 listopada 2021 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie odwołania i powołania Prezesa  Zarządu „FUNDACJI PIŁKARSTWA 
POLSKIEGO”. 
 
18. Uchwała  nr IV/133 z dnia 15 listopada 2021 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego  Rady „FUNDACJI PIŁKARSTWA 
POLSKIEGO”. 
 
19. Uchwała nr IV/134 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie odwołania Pana Marciną Dorny  z funkcji pierwszego Trenera Młodzieżowej 
Reprezentacji Narodowej Mężczyzn do lat 16 (U-16). 
 
20. Uchwała nr IV/135 z dnia 15 listopada 2021  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie odwołania Pana Mariusza Rumaka z  funkcji pierwszego Trenera Młodzieżowej 
Reprezentacji Narodowej Mężczyzn do lat 19 (U-19). 
 
21. Uchwała nr IV/136 z dnia 15 listopada  2021 roku   Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmiany Uchwały nr I/33  z dnia 9 listopada 2016 roku dot. ustalenia wynagrodzenia 
dla Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZPN. 
 
22.Uchwała nr IV/137 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przekazania Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej środków finansowych na 
realizację zadań turniejowych w ramach XXII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o 
Puchar Tymbarku. 
 
23. Uchwała nr IX/138 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie  ustalenia kwoty rocznego dofinansowania dla  Wojewódzkich  Związków  Piłki 
Nożnej  na zorganizowanie kurskonferencji trenerów. 
 
24. Uchwała nr IV/139 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie ustalenia terminu kolejnego posiedzenia Zarządu PZPN. 
 
25. Uchwała nr IV/140  z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmiany Uchwały nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie 
przyjęcia regulaminu programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne. 
 
 

***** 
 
26. Uchwała nr 2/2021 z dnia 13 października  2021 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży biletów na mecz 

Polska-Węgry w ramach eliminacji Mistrzostw Świata, Katar 2022, 15.11.2021 roku”. 



27.Uchwała nr 3/2021  z dnia 25 października 2021 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
PKOL. 
 
28.Uchwała nr 4/2021 z dnia 2 listopada  2021 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich. 
 
29.Uchwała nr 5/2021  z dnia 3  listopada 2021 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku 
Piłki Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr III/47 z dnia 24 marca 2017 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów 
U-17 na sezon 2017/2018 i następne. 
 
30.Uchwała nr 6/2021 z dnia 3 listopada 2021 oku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku 
Piłki Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr III/48 z dnia 24 marca 2017 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów 
U-15 na sezon 2017/2018 i następne 
 
  



116 
Uchwała nr IV/116 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  w 

sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 15.11.2021 roku 
 

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

I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 15.11.2021 roku, stanowiący 

załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

117 
Uchwała nr IV/117 z dnia 15 listopada 2021  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie powołania Komisji PZPN ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 17) w związku z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

I.Powołuje się Komisję PZPN ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym, do której zadań 

należeć będzie  w szczególności określanie  i wdrażanie zasad nawiązywania oraz utrzymywania 

współpracy z samorządem terytorialnym w zakresie podejmowania działań na rzecz rozwoju i 

promocji polskiej piłki nożnej. 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
                                      Prezes PZPN Cezary Kulesza 
 

118 
Uchwała nr IV/118 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Komisji PZPN ds. Współpracy z Samorządem 
Terytorialnym  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) w zw. z 66 § 16 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się projekt Regulaminu Komisji PZPN ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym w 
następującym brzmieniu: 
 
 

REGULAMIN KOMISJI PZPN DS. WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM TERYTORIALNYM 
 

§1 
 

Komisja PZPN ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym, zwana dalej w skrócie „Komisją” jest 
organem wykonawczym Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej powołanym do określania i 
wdrażania zasad nawiązywania oraz utrzymywania współpracy z samorządem terytorialnym w 
zakresie podejmowania działań na rzecz rozwoju i promocji polskiej piłki nożnej. 
 

§2 
 

Do zadań i uprawnień Komisji należy: 
 



1. Określenie celów i zadań PZPN w sferze współpracy z samorządem terytorialnym działającymi 
lub wyrażającymi wolę podjęcia aktywności na różnych płaszczyznach dotyczących 
funkcjonowania polskiej piłki nożnej. 

2. Opracowywanie form i środków realizacji celów i zadań, o których mowa ust. 1 oraz wdrażanie 
ich w życie przez Komisję i inne upoważnione jednostki organizacyjne Związku. 

3. Współdziałanie w opracowywaniu tez i założeń dotyczących regulacji prawno-finansowych 
odnoszących się samorządu terytorialnego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kultury 
fizycznej i sportu.  

4. Współdziałanie w opracowywaniu projektów tez i założeń regulacji prawno-finansowych 
dotyczących finansowania polskiej piłki nożnej oraz rozwoju infrastruktury sportowej. 

5. Promocja sportu młodzieżowego przy wykorzystaniu struktur samorządowych i społecznych w 
celu poprawy systemu szkolenia. 

6. Podejmowanie – wspólnie z Komisją ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN oraz 
organizacjami samorządowymi i społecznymi – działań na rzecz zwalczania przejawów 
dyskryminacji, przemocy i chuligaństwa na polskich stadionach. 

7. Współdziałanie z Wydziałem ds. Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i innymi jednostkami 
organizacyjnymi Związku w zakresie realizacji wspólnej polityki Związku na odcinku 
współdziałania z samorządem terytorialnym. 

8. Realizacja innych działań zleconych przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 

§3 
 

1.Komisja składa się z Przewodniczącego, 2 Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz Członków 
w liczbie niezbędnej dla prawidłowego jej działania. 
2.Przewodniczący, Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz stanowią Prezydium Komisji, będące 
organem wykonawczym pomiędzy posiedzeniami plenarnymi Komisji. 
3.Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz Członków Komisji powołuje i 
odwołuje Zarząd PZPN. 
 
4.Całokształtem prac Komisji kieruje Przewodniczący, który w szczególności zwołuje posiedzenia 
Komisji i je prowadzi. W razie nieobecności przewodniczącego pracami Komisji kieruje wyznaczony 
członek Komisji. 
5.Z posiedzeń Komisji sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący lub inny członek 
prowadzący posiedzenie oraz protokolant. 
6.Posiedzenie plenarne  Komisji odbywają  się  dwa razy do roku,  a posiedzenia Prezydium w 
razie potrzeby. 
7. Przewodniczący Komisji może zarządzić odbycie posiedzenia Komisji i głosowanie z 
wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, albo dopuścić do udziału 
w głosowaniu w tym trybie członków Komisji, którzy są nieobecni na jej posiedzeniu. 
 
 

§4 
 
1. Stanowiska Komisji (uchwały, decyzje lub opinie)  są ważne tylko i wyłącznie, gdy obecna jest 
ponad połowa członków z prawem głosu.   
2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1, wymagają zwykłej większości głosów obecnych członków 
z prawem głosu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.  
3. Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu 
większości.  
4. Decyzje Komisji  wraz z pisemnym uzasadnieniem  są podpisywane przez dwie osoby spośród: 
Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Komisji.  
5. W usprawiedliwionych przypadkach możliwe jest zaniechanie sporządzania uzasadnienia 
decyzji   zgodnych z wnioskiem osoby przedstawiającej sprawę.  
6. Decyzje, o których mowa w ust. 5  wysyłane są niezwłocznie zainteresowanym, zaś decyzje z 
uzasadnieniem   są przesyłane nie później niż w terminie 21 dni od daty ich wydania.   
 
 



§5 
 
W przypadku uzasadnionych potrzeb, Komisja powołuje na wniosek Przewodniczącego zespoły 
problemowe spośród członków Komisji. 
 

§6 
 
Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN. 
 

§7 
 

1.  Członkom komisji PZPN nie wolno ujawniać informacji uzyskanych w trakcie ich działalności w 
PZPN i są oni zobowiązani traktować te informacje jako ściśle poufne przed, w trakcie oraz po 
okresie sprawowania przez nich funkcji. 
2. Wszystkie dokumenty analizowane przez Komisję przeznaczone są do użytku wewnętrznego, 
jeżeli nie są oznaczone jako poufne. Dokument z klauzulą poufne nie może być w żadnym 
przypadku przekazywany komukolwiek.  
3. Poufne  dokumenty związane z działalnością  Komisji muszą być przechowywane z 
zachowaniem wszelkich środków ostrożności.    
 

§8 

 

1. Przy wykonywaniu swoich funkcji  osoby wchodzące w skład Komisji winny zachować uczciwość, 
bezstronność oraz lojalność wobec Związku, informując przewodniczącego Komisji o wystąpieniu 
konfliktu interesów.  
2. Osoby, o którym mowa w ust. 1 nie mogą równocześnie podejmować działań sprzecznych z 
normami etycznymi, co obejmuje w szczególności obowiązek powstrzymania się od jakichkolwiek 
działań niesportowych, a także zagrażających integralności PZPN lub rozgrywek piłkarskich  
względnie narażających na szwank dobre imię piłki nożnej.  

 

 
 

§9 
 
Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonywane przez Zarząd PZPN. 
 

§10 
 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 
§11 

 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
                  Prezes PZPN Cezary Kulesza 
 

 
 



  
 

119 
Uchwała nr IV/119 z dnia 15 listopada  2021  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania Przewodniczącego i składu Komisji  PZPN ds. Współpracy  z 
Samorządem Terytorialnym 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 16) w zw. z art.  66 §  4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na funkcję Przewodniczącego Komisji PZPN ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym 
powołuje się Pana Wojciecha Bochnaka.                                . 
 
II. Do składu Komisji PZPN ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym powołuje się następujące 
osoby: 
 

1.Tomasz Kulczycki - Wiceprzewodniczący  

2.Jacek Adamski - Wiceprzewodniczący 

3.Marcin Orzeszek - Sekretarz 

  4.Stefan Grodzki 

5.Robert Gromysz 

6.Bartosz Guss 

7.Marcin Jaroszewski 

8.Andrzej Kacperek 

9.Maciej Kolon 

10.Justyna Marciniak 

11.Jerzy Nagawiecki 

12.Hubert Siejewicz 

13.Andrzej Trzeciakowski 

14.Stanisław Tomczyszyn 

15.Paweł Żukowski  

16.Sebastian Baca 

III. Każdemu z członków Komisji w celu wykonywania operacji na danych osobowych w ramach 
zadań realizowanych w Komisji, Administrator Danych (PZPN) nadaje upoważnienie do 
przetwarzania danych osobowych. Nadane upoważnienie jest podstawą do uzupełnienia wpisu w 
Rejestrze osób upoważnionych Polskiego Związku Piłki Nożnej, do którego prowadzenia 
zobowiązuje Administratora konieczność zachowania zasady rozliczalności, zgodnie z Art. 5 ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).  
 



Członkom Komisji nadane zostają upoważnienia do przetwarzania danych zwykłych (Art. 4 ust. 1, 
ust. 15, Art. 10 RODO), oraz danych szczególnych kategorii (Art. 9 RODO), w zakresie ich 
gromadzenia, modyfikowania, przechowywania, udostępniania, usuwania i archiwizowania, w 
formie papierowej i elektronicznej, oraz do przetwarzania danych osobowych w trakcie realizacji 
zadań Komisji w formie zdalnej. 
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

  Prezes PZPN Cezary Kulesza 
 
 

120 
Uchwała nr IV/120 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmiany Uchwały nr VI/172 z dnia  5 czerwca 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie powołania Komisji Dialogu Społecznego 
 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 16 w zw. z art. 66 § 3 i 4  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr VI/172 z dnia  5 czerwca 2013 roku  Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania Komisji Dialogu Społecznego: 
 

1. Pkt I otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
I. Powołuje się Komisję Dialogu Społecznego w następującym składzie: 

 
a.Agnieszka Olesińska – Przewodnicząca; 
b.Marcin Badura – Wiceprzewodniczący; 
c.Małgorzata Sędzimir-Pszowska – Sekretarz; 

 d.Marcin Stefański – Członek; 
 e.Tomasz Brzozowski – Członek (Pogoń, ESA); 

f.Bartłomiej Laburda – Członek (Górnik, ESA); 
g.Agnieszka Syczewska – Członek (Jagiellonia, ECA); 
h.Paweł Kokot – Członek (Lech, ECA); 
i.Jakub Laskowski – Członek (Legia, ECA); 
j.Andrzej Dobrowolski – Członek (Śląsk, ECA); 
k.Tomasz Wolicki – Członek (Wisła K., ECA); 
l.Patryk Kaźmierczak – Członek (ŁKS, 1 liga); 
ł.Mateusz Więckowski – Członek (Arka, 1 liga); 
m.Paweł Ciećwierz – Członek (PZP); 
n.Maciej Krzemiński – Członek (PZP). 
 

Członkom Komisji w celu wykonywania operacji na danych osobowych w ramach zadań 
realizowanych w Komisji, Administrator Danych (PZPN) nadaje upoważnienie do przetwarzania 
danych osobowych. Nadane upoważnienie jest podstawą do uzupełnienia wpisu w Rejestrze osób 
upoważnionych Polskiego Związku Piłki Nożnej, do którego prowadzenia zobowiązuje 
Administratora konieczność zachowania zasady rozliczalności, zgodnie z Art. 5 ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).  
Członkom Komisji nadane zostają upoważnienia do przetwarzania danych zwykłych (Art. 4 ust. 1, 
ust. 15, Art. 10 RODO), oraz danych szczególnych kategorii (Art. 9 RODO), w zakresie ich 
gromadzenia, modyfikowania, przechowywania, udostępniania, usuwania i archiwizowania, w 
formie papierowej i elektronicznej, oraz do przetwarzania danych osobowych w trakcie realizacji 
zadań Komisji w formie zdalnej. 
 
 



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

                         Prezes PZPN Cezary Kulesza  
 

  



tj. U. nr VI/172 z 05.06.2013 r. 
zm. U. nr II/31 z 22.02.2017 r. 
zm. U. nr IV/120 z 15.11.2021 r. 
 

 
Uchwała  nr VI/172 z dnia  5 czerwca 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania Komisji Dialogu Społecznego 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 15 w zw. z art. 66 § 2 i 3 oraz § 15 Statutu PZPN postanawia się, co 
następuje: 
 

I. Powołuje się Komisję Dialogu Społecznego w następującym składzie: 
 

a.Agnieszka Olesińska – Przewodnicząca; 
b.Marcin Badura – Wiceprzewodniczący; 
c.Małgorzata Sędzimir-Pszowska – Sekretarz; 

 d.Marcin Stefański – Członek; 
 e.Tomasz Brzozowski – Członek (Pogoń, ESA); 

f.Bartłomiej Laburda – Członek (Górnik, ESA); 
g.Agnieszka Syczewska – Członek (Jagiellonia, ECA); 
h.Paweł Kokot – Członek (Lech, ECA); 
i.Jakub Laskowski – Członek (Legia, ECA); 
j.Andrzej Dobrowolski – Członek (Śląsk, ECA); 
k.Tomasz Wolicki – Członek (Wisła K., ECA); 
l.Patryk Kaźmierczak – Członek (ŁKS, 1 liga); 
ł.Mateusz Więckowski – Członek (Arka, 1 liga); 
m.Paweł Ciećwierz – Członek (PZP); 
n.Maciej Krzemiński – Członek (PZP). 
 

Członkom Komisji w celu wykonywania operacji na danych osobowych w ramach zadań 
realizowanych w Komisji, Administrator Danych (PZPN) nadaje upoważnienie do 
przetwarzania danych osobowych. Nadane upoważnienie jest podstawą do uzupełnienia 
wpisu w Rejestrze osób upoważnionych Polskiego Związku Piłki Nożnej, do którego 
prowadzenia zobowiązuje Administratora konieczność zachowania zasady rozliczalności, 
zgodnie z Art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej RODO).  
Członkom Komisji nadane zostają upoważnienia do przetwarzania danych zwykłych (Art. 4 
ust. 1, ust. 15, Art. 10 RODO), oraz danych szczególnych kategorii (Art. 9 RODO), w zakresie 
ich gromadzenia, modyfikowania, przechowywania, udostępniania, usuwania i 
archiwizowania, w formie papierowej i elektronicznej, oraz do przetwarzania danych 
osobowych w trakcie realizacji zadań Komisji w formie zdalnej. 

 
 

II. Osoby, o których mowa w punkcie I lit. „a-d” są przedstawicielami Polskiego Związku 
Piłki Nożnej.  

III. Podmioty,  o których mowa w punkcie I lit. „e-n” zobowiązane są do wskazania swoich 
przedstawicieli w Komisji, jak również każdej zmiany osoby przedstawiciela, w drodze 
pisemnej notyfikacji Sekretarzowi Komisji.  

IV. Do zadań Komisji Dialogu Społecznego należy: 
a. implementacja Porozumienia dotyczącego minimalnych wymagań dla 

standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej na 
terenie Unii Europejskiej oraz pozostałym terytorium UEFA zawartego w dniu 19 
kwietnia 2012 roku pomiędzy UEFA, Komisją Europejską, FIFPro, EPFL oraz ECA; 

b. przygotowanie i rekomendowanie Zarządowi PZPN wszelkich zmian w przepisach 
dotyczących statusu zawodników grających w polskich klubach oraz zmian 



przynależności klubowej, zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem 
sportowym a zawodnikiem profesjonalnym oraz regulaminu Izby ds. 
Rozwiązywania Sporów Sportowych; 

c. opiniowanie projektów innych niż określone w punkcie IV lit. „b” aktów prawa 
związkowego mających wpływ na sytuację zawodników profesjonalnych, w tym 
regulaminów organów dyscyplinarnych i Piłkarskiego Sądu Polubownego; 

d. opracowanie wzorców kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz 
formularzy w postępowaniu prowadzonym przez Izbę do Spraw Rozwiązywania 
Sporów Sportowych; 

e. prowadzenie Kodeksu dobrych praktyk kontraktowych stanowiącego kodyfikację 
dopuszczalnych i niekwestionowanych klauzul kontraktowych zawartych w 
umowach pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym; 

V. Komisja Dialogu Społecznego jest zwoływana przez Przewodniczącego nie rzadziej niż 
4 razy w roku, nie później niż 10 dni przed planowanym terminem posiedzenia, chyba 
że wszystkie zainteresowane podmioty wyrażą zgodę na skrócony termin 
zawiadomienia.  

VI. Stanowisko Komisji jest przyjmowane w drodze konsensusu podmiotów, o których 
mowa w punkcie I lit. „e-n” oraz przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
Nieobecność przedstawicieli, któregokolwiek z podmiotów, o których mowa w punkcie 
I lit. „e-n” na spotkaniu Komisji nie stanowi przeszkody do przyjęcia stanowiska Komisji.  

VII. Tracą moc uchwały: 
a. nr V/70 z dnia 05 kwietnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. dialogu społecznego, w tym 
opracowania projektu umowy dot. korzystania z wizerunku zawodnika; 

b. nr X/199 z dnia 18 sierpnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie uzupełnienia składu osobowego Zespołu Roboczego ds. dialogu 
społecznego, w tym opracowania projektu umowy dot. korzystania z wizerunku 
zawodnika.  

VIII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

                                    Prezes PZPN 
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Uchwała nr IV/121 z dnia 15 listopada  2021  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 w sprawie zmian w składzie Komisji  ds. Mediów i Marketingu PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 16) w zw. z art.  66 §  4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W związku z treścią pisma Przewodniczącego Komisji ds. Mediów i Marketingu PZPN – Pana 
Grzegorza Stańczuka z dnia 20.10.2021 roku  – niniejszym odwołuje się Pana Grzegorza 
Nawackiego i Pana Edwarda Miszczaka ze składu Komisji ds. Mediów i Marketingu PZPN  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

    Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr IV/122 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
 w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 16) w zw. z art.  66 §  4 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Na wniosek Przewodniczacego Komisji  ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN  do 
składu ww. Komisji powołuje się Pana Piotra Sadczuka. 
      
II.Członkowi Komisji w celu wykonywania operacji na danych osobowych w ramach zadań 
realizowanych w Komisji, Administrator Danych (PZPN) nadaje upoważnienie do przetwarzania 
danych osobowych. Nadane upoważnienie jest podstawą do uzupełnienia wpisu w Rejestrze osób 
upoważnionych Polskiego Związku Piłki Nożnej, do którego prowadzenia zobowiązuje 
Administratora konieczność zachowania zasady rozliczalności, zgodnie z Art. 5 ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).  
Członkowi Komisji nadane zostają upoważnienia do przetwarzania danych zwykłych (Art. 4 ust. 1, 
ust. 15, Art. 10 RODO), oraz danych szczególnych kategorii (Art. 9 RODO), w zakresie ich 
gromadzenia, modyfikowania, przechowywania, udostępniania, usuwania i archiwizowania, w 
formie papierowej i elektronicznej, oraz do przetwarzania danych osobowych w trakcie realizacji 
zadań Komisji w formie zdalnej. 
 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

      Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr IV/123 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   
w sprawie zmian w składzie Komisji Weryfikacyjnej 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 Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich ze składu ww. Komisji odwołuje się Pana Marcina Dornę. 
 
II. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich do składu ww. Komisji powołuje się Pana Marcina Włodarskiego.  
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr IV/124 z dnia 15 listopada 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 Prezesa PZPN odwołuje się Pana Stefana Majewskiego ze stanowiska 
Przewodniczącego Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich. 
 
II. Na wniosek Prezesa PZPN powołuje się Pana Marcina Dornę na stanowisko Przewodniczącego 
Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich.   
 
III. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla Szkółek 
Piłkarskich ze składu ww. Komisji odwołuje się Pana Marcina Włodarskiego. 
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

           Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr IV/125 z dnia 15 listopada  2020 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów Ekstraklasy na 

sezon 2022/2023 i następne” 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I.Niniejszym zatwierdza się „Podręcznik Licencyjny PZPN dla klubów Ekstraklasy na sezon 

2022/2023 i następne”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

                       Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr IV/126 z dnia 15 listopada  2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów I ligi na sezon 
2022/2023 i następne” 

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

I. Niniejszym zatwierdza się „Podręcznik Licencyjny PZPN dla klubów I ligi na sezon 2022/2023 i 

następne”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr IV/127 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia „Podręcznika Licencyjnego PZPN dla klubów II ligi na sezon 

2022/2023 i następne” 
 

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

I. Niniejszym zatwierdza się „Podręcznik Licencyjny PZPN dla klubów II ligi na sezon 2022/2023 i 

następne”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr IV/128 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi,  

2. Ligi i 3. ligi na sezon 2021/2022 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10) Statutu PZPN postanawia się co następuje: 
 
I. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi,  
2. Ligi i 3. ligi na sezon 2021/2022: 
 

1. Ilekroć w uchwale pojawia się sformułowanie „Departament Piłkarstwa Profesjonalnego 
PZPN”, zastępuje się je sformułowaniem „Departament Rozgrywek Krajowych PZPN”. 
 

2. Ilekroć w uchwale pojawia się sformułowanie „DPP PZPN”, zastępuje się je 
sformułowaniem „DRK PZPN”. 
 

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

 

         Prezes PZPN Cezary Kulesza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tj. U. nr IV/65 z 29.04.2021 r. 

zm. U. KdsN nr 17/2021 z 29.06.2021 r. 

zm. U. nr VI/118 z 17.07.2021 r. 
 
zm. U. KdsN nr 28/2021 z 22.07.2021 r. 

zm. U. nr IV/128 z 15.11.2021 r. 
 

 
Uchwała nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. ligi na sezon 
2021/2022 

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi i 2. Ligi i 3. Ligi na sezon 2021/2022 
w następującym brzmieniu: 
 
 
 

Regulamin Rozgrywek 
o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. Ligi na sezon 2021/2022 

 
 

Art. 1 
1. W rozgrywkach o Mistrzostwo 1. ligi uczestniczy 18 drużyn w jednej grupie, które zakwalifikowały 
się do nich na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Ekstraklasy, 1. Ligi i 2. Ligi sezonu 
2020/2021. 
2. W  rozgrywkach o Mistrzostwo 2. ligi uczestniczy 18 drużyn w jednej grupie, które zakwalifikowały 
się do nich na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek 1. Ligi, 2. Ligi i 3. Ligi sezonu 2020/2021. 
3. W rozgrywkach o Mistrzostwo 3. ligi uczestniczą 73 drużyny w czterech grupach, które 
zakwalifikowały się do nich na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek 2. Ligi, 3. Ligi i 4. Ligi 
sezonu 2020/2021: 

1. Grupa 1 - 19 drużyn mających siedziby na terenie województw: Łódzkiego, Mazowieckiego, 
Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego,  

2. Grupa 2 - 18 drużyn mających siedziby na terenie województw: Kujawsko-Pomorskiego, 
Pomorskiego, Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego,  

3. Grupa 3 - 18 drużyn mających siedziby na terenie województw: Lubuskiego, 
Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego, 

4. Grupa 4 - 18 drużyn mających siedziby na terenie województw Świętokrzyskiego, 
Małopolskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego. 

 
 

Art. 2 
1. W rozgrywkach uczestniczą kluby, które otrzymały licencję uprawniającą do udziału w danej 
klasie rozgrywkowej w sezonie 2021/2022. 
2. W sytuacji, gdy klub nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach danej klasy 
rozgrywkowej, zastosowanie mają postanowienia Uchwały nr XII/183 z dnia 6 grudnia 2019 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad uzupełniania klas rozgrywkowych. 
 

 
Art. 3 

1. Rozgrywki prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN (dalej: DRK PZPN). 



2. Rozgrywki prowadzone są w terminach ustalonych przez Zarząd PZPN na wniosek DRK PZPN. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach DRK PZPN może wyznaczyć inny termin rozegrania 
meczu niż określony w terminarzu. 
3. Obsady sędziów i obserwatorów dokonuje Kolegium Sędziów PZPN. W razie nieprzybycia 
sędziego lub braku możliwości prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego, 
zastosowanie mają zasady określone w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 
PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
4. Obsady Delegatów Meczowych PZPN dokonuje Departament Organizacji Imprez, 
Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN. 
5. Koszty obsady sędziów, obserwatorów i Delegatów Meczowych PZPN pokrywa PZPN. 
6. Podczas meczów może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). Decyzje w 
zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo podejmuje DRK 
PZPN.  
7. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne 
i nie mogą być zmienione.  
8. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem 
systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub 
finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu. 

9. W sytuacji zaistnienia podczas meczu zdarzenia o charakterze rasistowskim, 
ksenofobicznym, skrajnie obraźliwym, obelżywym lub poniżającym w stosunku do kibiców, 
zawodników, konkretnych osób lub grup osób sędzia upoważniony jest do wstrzymania meczu 
i zwrócenia się do spikera o wygłoszenie oświadczenia, wzywającego kibiców do zaprzestania 
rasistowskich zachowań i ostrzegające, że mecz zostanie wstrzymany, a następnie 
zakończony, jeżeli takie niedopuszczalne zachowanie będzie kontynuowane.  
10. W sytuacji, o której mowa w ust. 10 wszczynana zostaje następująca procedura: 

1) Pierwszy krok: jeśli sędzia zaobserwuje zachowania/okrzyki, flagi / banery / oprawy l 
o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, skrajnie obraźliwym, obelżywym lub 
poniżającym w stosunku do kibiców, zawodników, konkretnych osób lub grup osób lub 
zostanie o nich poinformowany przez sędziego technicznego, powinien w pierwszej 
kolejności wstrzymać grę i zwrócić się do spikera o wygłoszenie oświadczenia 
wzywającego do natychmiastowego zaprzestania takiej aktywności  

2) Drugi krok: jeśli niepożądana aktywność nie ustanie po wznowieniu gry, sędzia 
wstrzymuje mecz i wzywa drużyny o udanie się do szatni. W tym czasie wygłoszone 
zostanie przez spikera kolejne oświadczenie. 

3) Trzeci krok: jeśli niepożądana aktywność nie ustanie po ponownym wznowieniu gry, 
sędzia powinien po uprzedniej konsultacji z Delegatem Meczowym PZPN, definitywnie 
zakończyć mecz. Każda decyzja o przerwaniu meczu zostanie podjęta dopiero po 
wdrożeniu wszelkich innych możliwych środków i ocenie wpływu przerwania meczu na 
bezpieczeństwo zawodników i kibiców. 

 
11. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa 
Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem DRK PZPN, przy równoczesnym złożeniu odpisu do 
przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin po zawodach. 
12. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej w 
wysokości 1.000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 
13. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej 
PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w 
terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu 
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.  
 

 
Art. 4 

Uczestnicy rozgrywek dokonają przedpłat na poczet kar za żółte kartki: 
1) 1 Liga 

• na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej - 5.000 zł 

• na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej - 5.000 zł 



2) 2. Liga  

• na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej - 5.000 zł 
3) 3. Liga 

• na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej - 2.000 zł 

• na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej - 2.000 zł 
 

 
Art. 5 

1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy potwierdzeni do klubu przez właściwy 
Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni do gry przez DRK PZPN w systemie 
Extranet. 
2. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. 
3. Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, kluby muszą wystąpić o uprawnienie do 
gry co najmniej 11 zawodników. 
4.  Kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej: 

1) 1. Liga - jednego zawodnika młodzieżowego, 
2) 2. Liga i 3. Liga - dwóch zawodników młodzieżowych, 

przy czym: 
a) przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo 

polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie rozgrywek kończy 
21. rok życia oraz zawodnik młodszy  

b) gra w pełnym 11-osobowym składzie bez wymaganej liczby zawodników młodzieżowych, 
potraktowana zostanie jako udział w meczu nieuprawnionego zawodnika, z zastrzeżeniem 
postanowień pkt d), 

c) w przypadku rozpoczęcia lub kontynuowania gry w składzie pomniejszonym o wymaganą 
liczbę zawodników młodzieżowych, drużyna może występować w tak zmniejszonym 
składzie bez konieczności uzupełnienia wymaganego limitu zawodników młodzieżowych, 

d) w przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego, występującego na pozycji bramkarza, 
uniemożliwiającej mu kontynuowanie gry (odnotowanej po meczu w sprawozdaniu 
sędziego) wymiana kontuzjowanego zawodnika może nastąpić na bramkarza nie 
spełniającego kryterium zawodnika młodzieżowego, a drużyna może kontynuować grę, z 
pomniejszonym o jeden limitem zawodników-młodzieżowych. 

 
5. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych do gry dowolna liczba zawodników 
- cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym:  

a) w każdym meczu 1. Ligi  może występować równocześnie na boisku tylko 2 zawodników-
cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, 

b) w każdym meczu 2. Ligi i 3. Ligi może występować równocześnie na boisku tylko 1 
zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej,  

 
z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr XI/200 z dnia 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. 
 
6. Zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 
7. Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską: 

1) 1. Liga - UEFA PRO,  
2) 2. Liga - UEFA A, 
3) 3. Liga - UEFA A. 
 

 
Art. 6 

1. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek składają wypełnioną i podpisaną deklarację, 
której wzór stanowi Załącznik nr 1. 
2. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie: 



a) Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. 
W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować 
o strojach, w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią.  

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

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

Nieprzestrzeganie powyższych postanowień powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną danego 
klubu. W pozostałych kwestiach dotyczących ubioru mają zastosowanie postanowienia § 13 
przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
3. Zaleca się wpisywanie 20 zawodników do protokołów sędziowskich oraz wymaga się 
przydzielenia stałych numerów dla 20 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę 
(wychodzący w pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa 
(Lp.) – powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z 
zapisem w protokole. 
4. W rozgrywkach 1 i 2 ligi na ławce rezerwowych, poza nie więcej niż 9 zawodnikami rezerwowymi 
wpisanymi do protokołu, może przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz 
spełniający wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych 
przedstawicieli klubowych, spośród osób pełniących następujące funkcje:  

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

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

Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w 
sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym. 
Jeżeli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego, może otrzymać dodatkowe trzy miejsca 
dla swego sztabu, na których mogą zasiadać wyłącznie osoby wskazane w pkt. a) - j). Jeżeli ławki 
rezerwowych nie zawierają więcej miejsc siedzących, co do zasady dodatkowe miejsca muszą 
znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej pięciu metrów za lub z boku ławek 
rezerwowych, ale z dostępem do szatni. Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na 
ławce rezerwowych muszą znaleźć się w sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym. Do 
weryfikacji tożsamości i uprawnień wskazanych osób do pełnienia określonej funkcji upoważnieni 
są Delegat Meczowy PZPN i/lub sędzia techniczny zawodów.  
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Klubu, DRK PZPN może wyrazić zgodę na 
przebywanie na ławce rezerwowych innej osoby niż wymienione powyżej, w szczególności 
dyrektora sportowego danego klubu. DRK PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego 
wniosku, przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia.  
 
W rozgrywkach 3. ligi na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do 
protokołu, może przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera, 
kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska tych osób winny być wpisane do protokołu. 
 
Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych, w strefie technicznej jest zabronione  
i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu. 
5. Zawodnicy są zobowiązani do spełnienia wymogów w zakresie opieki zdrowotnej w sposób 
określony w § 23 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożną 



Fakt złożenia w klubie przez zawodników orzeczeń lekarskich lub oświadczeń o stanie zdrowia, 
potwierdza pisemnie przed każdymi zawodami trener lub kierownik drużyny. 
6. Na 75 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego 
uprzednio w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, 
którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. 
Sędziemu należy dostarczyć również potwierdzenie złożenia w klubie przez zawodników orzeczeń 
lekarskich. 
7. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani 
do protokołu z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11, 
jednak nie mniejszą niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie 
zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole z zawodów. 
8. Gospodarze zawodów zobowiązani są zapewnić 3 egzemplarze załączników do sprawozdań, 
na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi 
kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców bramek dla swego zespołu. 
Kierownicy drużyn potwierdzają odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po 
zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie). 
9. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości co do tożsamości zawodnika biorącego udział  
w zawodach, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument 
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami,  
w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów. 
10. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje 
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu 
zawodów nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów. 
11. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie 
Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia meczu. 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 
meczu. 
12. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki, o których mowa w ust. 6, 
sędziowie są zobowiązani dostarczyć do DRK PZPN po zakończeniu rundy rozgrywkowej. 
 

Art. 7 
 

1. Drużyny są uprawnione są do wymiany pięciu zawodników przez cały okres trwania gry, przy 

czym wymiany mogą być dokonane: 

a) w trakcie przerwy pomiędzy pierwszą a drugą połową zawodów, 

b) w trakcie nie więcej niż trzech przerw w grze. 

 
2. Skreślony 
3. Skreślony 
4. Każda wymiana zawodnika może nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu, Wymiana może mieć 
miejsce przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze po uprzednim zgłoszeniu sędziemu zamiaru 
jej przeprowadzenia. 
 

 
Art. 8 

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



2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do zasady, 
DRK PZPN, który także ustala termin dokończenia (rozegrania) zawodów. W drodze wyjątku 
decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje Delegat Meczowy/Obserwator 
PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania 
spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, jak określono 
w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia rozegrania spotkania w dniu następnym przy 
świetle dziennym, w miarę możliwości konsultując uprzednio decyzję z DRK PZPN. 
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów, 
obserwatora i Delegata Meczowego PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi 
gospodarz spotkania. 
4. W przypadku podjęcia przez DRK PZPN decyzji o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które 
nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust.1 
powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone 
przepisami PZPN. 
5. W przypadku podjęcia przez DRK PZPN decyzji o dokończeniu zawodów przerwanych przed 
upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy 
zachowaniu zasad określonych w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w 
sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
 

Art. 9 
Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno 
jako gość. 
 

Art. 10 
1. Kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 
2. 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. 
 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują:  
1) Przy dwóch drużynach:  

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 w spotkaniach  

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

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

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

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

wszystkich zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 
4. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi 

po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę 
po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich 
kolejek, które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez 
przyznawania punktów.  

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



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

7. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść jednej z drużyn, zgodnie z 
postanowieniami § 7 ust. 6 - 9 i 12 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN 
w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
8. Skreślony. 
9. Skreślony. 

 
Art. 11 

Awanse i spadki 
 
I. 1. Liga 
1. Drużyny, które zajmą 1 i 2 miejsce w tabeli rozgrywek 1. ligi będą uczestniczyć w rozgrywkach 

Ekstraklasy w następnym sezonie. 
2. Drużyny, które zajmą 3, 4, 5 i 6 miejsce w tabeli rozgrywek 1. ligi rozegrają mecze barażowe 

o awans do rozgrywek Ekstraklasy, przy czym: 
a) kluby, które zajmą 3 i 6 miejsce w tabeli, rozegrają między sobą 1 mecz. Gospodarzem 

meczu będzie klub, który zajął 3 miejsce w tabeli rozgrywek; 
b) kluby, które zajmą 4 i 5 miejsce w tabeli, rozegrają między sobą 1 mecz. Gospodarzem 

tego meczu będzie klub, który zajął 4 miejsce w tabeli rozgrywek; 
c) zwycięzcy meczów, o których mowa w pkt a) i b) rozegrają między sobą 1 mecz. 

Gospodarzem tego meczu będzie klub zajmujący wyższe miejsce w tabeli rozgrywek. 
Zwycięzca tego meczu będzie uczestniczył w rozgrywkach Ekstraklasy w następnym 
sezonie. 

3. Do udziału w meczach barażowych uprawnione będą wyłącznie kluby, które zajmą w 
rozgrywkach 1. ligi 3, 4, 5 i 6 miejsce w tabeli i uzyskają licencję uprawniającą do udziału w 
rozgrywkach Ekstraklasy w następnym sezonie. 

4. Drużyny, które zajmą miejsca 16-18 w tabeli rozgrywek 1. ligi, spadną do rozgrywek 2 ligi, w 
których będą uczestniczyć w następnym sezonie. 

 
 
II. 2. Liga 
1. Drużyny, które zajmą 1 i 2 miejsce w końcowej tabeli 2. ligi będą uczestniczyć w rozgrywkach 

1. ligi w następnym sezonie. 
2. Drużyny, które zajmą 3, 4, 5 i 6 miejsce w tabeli rozgrywek 2. ligi rozegrają mecze barażowe o 

awans do rozgrywek 1. ligi, przy czym: 
a) kluby, które zajmą 3 i 6 miejsce w tabeli, rozegrają między sobą 1 mecz. Gospodarzem 

meczu będzie klub, który zajął 3 miejsce w tabeli rozgrywek; 
b) kluby, które zajmą 4 i 5 miejsce w tabeli, rozegrają między sobą 1 mecz. Gospodarzem 

tego meczu będzie klub, który zajął 4 miejsce w tabeli rozgrywek; 
c) zwycięzcy meczów, o których mowa w pkt a) i b) rozegrają między sobą 1 mecz. 

Gospodarzem tego meczu będzie klub zajmujący wyższe miejsce w tabeli rozgrywek. 
Zwycięzca tego meczu będzie uczestniczył w rozgrywkach 1. Ligi w następnym 
sezonie. 

3. Do udziału w meczach barażowych uprawnione będą wyłącznie kluby, które zajmą w 
rozgrywkach 2. ligi 3, 4, 5 i 6 miejsce w tabeli i uzyskają licencję uprawniającą do udziału w 
rozgrywkach 1. ligi  w następnym sezonie. 

4. Drużyny, które zajmą miejsca 15-18 w tabeli rozgrywek 2. ligi, spadną do rozgrywek właściwej 
terytorialnie grupy 3. ligi, w których będą uczestniczyć w następnym sezonie. 
 

III. 3. Liga 
1. Drużyny, które zajmą 1 miejsca w końcowych tabelach poszczególnych grup 3. ligi będą 

uczestniczyć w rozgrywkach 2. ligi w następnym sezonie. 
2. Drużyny, które zajmą miejsca 16-19 w końcowej tabeli 1 grupy 3.ligi spadną do rozgrywek 

właściwej terytorialnie grupy 4. ligi, w których będą uczestniczyć w następnym sezonie. 



Drużyny, które zajmą miejsca 16-18 w końcowych tabelach grupy 2, 3 i 4 3.ligi spadną do 
rozgrywek właściwej terytorialnie grupy 4. ligi, w których będą uczestniczyć w następnym 
sezonie. 
Liczba drużyn spadających z danej grupy może ulec zwiększeniu w zależności od 
przynależności terytorialnej klubów spadających z 2. Ligi. 

 
 

Art. 12 
1. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub, niezależnie od sankcji określonej  

w § 10 ust 4 pkt b, zostanie ukarany karą finansową w wysokości  
a) 1. Liga - 3.000 zł, 
b) 2. Liga - 2.000 zł, 

c) 3. Liga - 1.500 zł. 
 

2. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek zrezygnuje z 
dalszego uczestnictwa zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek  
o dwie klasy niżej i ukarana karą finansową w wysokości 

a) 1. Liga - 8.000 zł, 
b) 2. Liga i 3. Liga - 5.000 zł. 

 
3. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych 

spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i zdegradowana o dwie klasy 
rozgrywkowe bez względu na liczbę zdobytych punktów, a ponadto ukarana karą finansową  
w wysokości: 

a) 1. Liga - 8.000 zł, 
b) 2. Liga i 3. Liga - 5.000 zł. 

 
Weryfikację spotkań drużyn wycofanych 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 wyniki uzyskane 
na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla 
przeciwników. 
 

 
 

Art. 13 
1. Zawodnik, który w czasie zawodów otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie 

automatycznie ukarany: 
1) przy trzecim ostrzeżeniu: 

• 1. Liga - karą finansową w wysokości - 300 zł, 

• 2. Liga i 3. liga - karą finansową w wysokości - 100 zł, 
2) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
3) przy szóstym ostrzeżeniu; 

• 1. Liga - karą finansową w wysokości - 600 zł, 

• 2. Liga i 3. Liga - karą finansową w wysokości - 200 zł, 
4) przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
5) przy dziewiątym ostrzeżeniu: 

• 1. Liga - karą finansową w wysokości - 1.000 zł, 

• 2. Liga i 3. Liga - karą finansową w wysokości - 300 zł, 
6) przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
7) przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) – karą 

dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.  
2. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego nie może przebywać na ławce rezerwowych, w 

strefie technicznej i najbliższym otoczeniu pola gry. 



3. Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub 
wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze 
pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż 

1) 1. i 2. Liga -  500 zł, 
2) 3 Liga - 200 zł. 

4. Zawodnik, który zostanie wykluczony przez sędziego w wyniku samoistnej czerwonej kartki 
zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w 
zawodach danej Ligi do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję 
Dyscyplinarną PZPN. 

5. Zasady wykonywania kary dyskwalifikacji w wyniku otrzymania danej liczby napomnień lub 
wykluczenia określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

6. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy. 
7. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki 

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

Art. 14 
1. Mecze muszą być rozgrywane na stadionach spełniających wymogi licencyjne określone w 
Podręczniku Licencyjnym dla danej klasy rozgrywkowej. Klub jest w pełni odpowiedzialny 
za przygotowanie stadionu do meczu. 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 nierozegrany mecz. 
2. Mecze nie mogą być rozgrywane w żadnym przypadku na stadionach zamkniętych na mocy 
decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu administracji publicznej. Przed każdym 
meczem sędziowie, obserwatorzy oraz Delegaci Meczowi PZPN mają obowiązek sprawdzenia 
dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym stadionie. 
 

Art. 15 
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami danego meczu. Każda drużyna wyjeżdża na 
zawody na koszt własny. 
2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed terminem danej kolejki 
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 DRK PZPN.  
5. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni gospodarz zawodów może zmienić uprzednio 
wyznaczone miejsce rozegrania meczu po uzyskaniu zgody DRK PZPN. 6. W przypadku 
nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej rozegranie spotkania 
na wyznaczonym stadionie, ma on obowiązek przenieść zawody na inny stadion spełniający 
wymogi licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym dla danej klasy rozgrywkowej. 
7. Z wyłączeniem sytuacji o których mowa w art. 16 ust. 3 i 4, mecze nie mogą rozpocząć się 
wcześniej niż o godz. 12.00. Gospodarz może wyznaczyć wcześniejszą godzinę rozegrania 
meczu, po uzyskaniu zgody przeciwnika. 
 

Art. 16 
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 
2. Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczów wyznaczonych w terminach sobota/niedziela, w 
piątki poprzedzające te terminy, bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody przeciwnika. 
Wyjątkiem od tej zasady jest rozgrywanie następujących po sobie kolejek rozgrywek w terminach 
środa i sobota/niedziela. W takim przypadku, gdy mecze poprzedniej kolejki zostały rozegrane w 
środę, możliwość rozegrania meczu w piątek, będzie uzależniona od wcześniejszego uzyskania 
zgody przeciwnika. 



3. DRK PZPN, w uzgodnieniu z nadawcą posiadającym prawa telewizyjne do rozgrywek może 
wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.  
W przypadku terminów wyznaczanych przez DRK PZPN dopuszcza się możliwość rozgrywania 
zawodów: 

1) w czwartki i piątki poprzedzające termin „sobota/niedziela”; 
2) poniedziałki przypadające po terminie „sobota/niedziela”; 
3) wtorki poprzedzające termin „środa”, 
4) czwartki przypadające po terminie „środa”. 

4. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, DRK PZPN może wyznaczyć obligatoryjny 
termin rozegrania zawodów przypadający w innym dniu niż wskazane w ust. 2 i 3 
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, terminy wyznaczone przez DRK PZPN są dla 
klubów wiążące. 

 
Art. 17 

1. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski we wtorek, obligatoryjnie rozgrywają 
zawody mistrzowskie w piątek lub sobotę przed określonymi wyżej zawodami. Na wniosek 
nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek drużyny te mogą rozegrać zawody 
mistrzowskie w czwartek lub piątek przed określonymi wyżej zawodami. 
2. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w środę, rozgrywają zawody 
mistrzowskie w sobotę lub niedzielę po tych zawodach. 
3. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w czwartek, rozgrywają zawody 
mistrzowskie w niedzielę po tych zawodach.  

 
Art. 18 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji 
narodowej, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA, co 
najmniej jednego zawodnika klubu, uprawnionego do gry w danej klasie rozgrywkowej, może 
stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny 
termin. 
2. DRK PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, przy czym nie jest zobowiązany 
do jego uwzględnienia. 
3. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody DRK PZPN. 

 
Art. 19 

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

 
 

Art. 20 
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie 
stadionu, zobowiązany jest : 

a) przekazać na żądanie i w terminie wskazanym przez PZPN zdjęcia i statystyki swoich 
zawodników i trenerów, informacje o historii klubu oraz zdjęcia stadionu, a także inne 
informacje wymagane przez PZPN do celów promocyjnych, 

b) przekazać na żądanie i w terminie wskazanym przez PZPN zdjęcia wszystkich oficjalnych 
kompletów strojów meczowych (koszulki, spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy), 

c) dostarczać właściwym podmiotom informacje organizacyjne związane z meczem oraz 
wypełniać pozostałe obowiązki wynikające z oficjalnych druków meczowych i obiegu 
informacji związanych z zawodami i rozgrywkami (system Wymiany Informacji Meczowej – 
WIM, Informacja Klubu Gościa – w przypadku, gdy system WIM na dane zawody nie 
obowiązuje, Informacja Klubu Gościa, Spotkanie Organizacyjne w Dniu Meczu, Lista 
Obecności, Informacja Organizatora Zawodów), opracowanych przez Departament 
Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN.  

d) posiadać aktywne konto klubowe na portalu Łączy Nas Piłka przez cały czas trwania 
sezonu. 



e) zapewnić obecności karetki pogotowia z zespołem ratowniczym – od chwili rozpoczęcia 
imprezy do czasu jej zakończenia, a w przypadku zawodów bez udziału publiczności – od 
chwili rozpoczęcia rozgrzewki zawodników do czasu zakończenia meczu, 

f) zapewnić dogodne dojścia i opuszczenia widowni przez publiczność 
g) filmować cały przebieg zawodów i zamieścić nagranie, w terminie 10 godzin od 

zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez DRK PZPN - wymagany format plików: 
mxf XDCAM 422 HD 50i, koniecznie interlace (50i),  
W przypadku niezamieszczenia nagrania na serwerze przez klub 3. ligi we wskazanym 
terminie, klub będzie zobowiązany do zwrotu PZPN kosztów delegowania sędziów, 
obserwatora i delegata na dane zawody. 

h) zapewnić miejsca wygodne dla widzów, 
i) powołać odpowiedną liczbę porządkowych/stewardów, 
j) zapewnić fachową informację (spiker zawodów), 
k) zapewnić przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich podawania w trakcie zawodów, 
l) zapewnić przynajmniej 15 dzieci do trzymania koła środkowego przed meczem, 
m) zapewnić kulturalne warunki związane z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia 

sanitarne, szatnie, bufety itp.), 
n) zapewnić opiekę sanitarną, medyczną i stworzenie warunków do badań antydopingowych 

dla zawodników, 
o) zapewnić specjalnie wydzielone miejsca dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych, 
p) zapewnić wydzielone miejsca dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwić im 

korzystanie ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji, 
q) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie g), zapewnić, na wniosek 

przeciwnika, możliwość filmowania całego przebiegu zawodów na własne potrzeby 
szkoleniowe, 

r) zapewnić przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, 
dostęp do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet, 

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

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

u) zapewnić wstęp na trybunę VIP dla min. 5 przedstawicieli PZPN, 
v) zapewnić dla PZPN 5 akredytacji z dostępem do wszystkich stref, 
w) w przypadku meczów, podczas których będzie wykorzystywany system VAR udzielić ekipie 

technicznej wszelkiej pomocy niezbędnej do obsługi i sprawnego funkcjonowania systemu 
– zgodnie z wymaganiami określonymi przez DRK PZPN. 

2. Niezależnie od wytycznych określonych ust. 1, kluby zobowiązuje się do: 
a) monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach, 
b) przestrzegania zakazu wywieszania flag i głoszenia haseł o treści obelżywej obraźliwej i 

prowokacyjnej oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie 
nieprzestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub Delegat Meczowy 
PZPN) w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub 
przerwać mecz, 

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

d) nieużywania dronów nad boiskiem, strefą przylegającą do boiska i nad miejscami w których 
może przebywać publiczność, przy czym ich ewentualne wykorzystanie w innym miejscu 
w celu filmowania zawodów każdorazowo będzie wymagać zgody gospodarza imprezy lub 
administratora danego obiektu, a w przypadku meczów z których przeprowadzana jest 
transmisja telewizyjna pozytywnej opinii przedstawiciela producenta transmisji, obecnego 
na odprawie przed meczem - niezależnie od ewentualnych wymagań przewidzianych 
prawem powszechnie obowiązującym 

 



3. W związku z faktem, iż mecze mogą być rejestrowane i transmitowane, zobowiązuje się 
kluby do: 
a) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do 

rozgrywek  odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący dla klubów przez 
DRK PZPN w uzgodnieniu z nadawcą, Departamentem Komunikacji i Mediów PZPN, 
Działem Sponsoringu i Marketingu PZPN oraz z PLP w ramach 1. Ligi), 
umożliwiających należyte przeprowadzenie transmisji i dokonanie nagrania 
audiowizualnego meczów (w tym warunków dotyczących obsługi technicznej meczów, 
z uwzględnieniem profesjonalnie przygotowanych miejsc dla komentatorów 
sportowych, nagłośnienia i odpowiedniego oświetlenia obiektu lub miejsca, w którym 
odbywają się mecze, przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, oraz 
ochrony obiektu lub miejsca, w którym odbywają się mecze podczas produkcji 
telewizyjnej); 

b) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do 
rozgrywek odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący dla klubów przez 
DRK PZPN w uzgodnieniu z nadawcą, Departamentem Komunikacji i Mediów PZPN, 
Działem Sponsoringu i Marketingu PZPN oraz PLP) do zorganizowania studia w 
ramach realizacji transmisji z meczów tj. w szczególności udostepnienia przestrzeni, 
niezbędnej do zorganizowania studia na terenie stadionów, na których rozgrywane 
będą mecze; 

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

d) zapewnienia obecności I trenerów i zawodników obu drużyn podczas wywiadów 
przeprowadzanych przed, w przerwie oraz po meczu przez nadawcę telewizyjnego 
posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek; 

e) udzielania ekipie telewizyjnej i obsługującej system band LED wszelkiej pomocy, 
zapewnienia miejsc parkingowych i swobodnego dostępu do stadionu z odpowiednim 
wyprzedzeniem (minimum 8 godzin przed i 4 godziny po meczu). Klub zapewnia w tym 
czasie oświetlenie - zarówno przed meczem, jak i po meczu. 

4. Upoważnia się DRK PZPN do opracowania, we współpracy z PLP, wytycznych dot. uprawnień 
podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów 1. Ligi oraz standardowych 
zasad regulujących pracę mediów na stadionach oraz warunki techniczno-produkcyjne niezbędne 
do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający licencję głównego nadawcy. 
 
5. Zegary na stadionach odmierzające czas meczu mogą być użyte pod warunkiem, że zegar ten 
zatrzyma się na 45 i 90 minucie. 
6. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z DRK PZPN, a w wyjątkowych przypadkach z Delegatem 
Meczowym PZPN. 
7. W przypadku rozgrywania meczów na boiskach z nawierzchnią naturalną obowiązują 
następujące zasady koszenia trawy: 

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

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

• w przypadku boisk krótszych niż 105 metrów, pas przylegający do linii środkowej winien 
być odpowiednio krótszy (np. na połowie 100-metrowego pola gry powinno być 5 pasów 
po 6 metrów każdy i 1 pas o szerokości 1 metra). 

 
8. Jeżeli organizator meczu zamierza podlewać murawę przed meczem, winien poinformować o 
tym drużynę przeciwną i sędziów na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym.  
Całe boisko winno być podlewane równomiernie, a nie tylko wybrane strefy. Podlewanie może 
odbywać się tylko w następujących okresach: 

• do 60 minut przed meczem,  

• między 10 a 5 minutą przed meczem, 

• w przerwie meczu (maksymalnie 5 minut). 
 Sędzia, po konsultacji z wyznaczonym delegatem, ma prawo zmienić powyższe ustalenia. 



 
Art. 21 

Marketing i Prawa TV - 1. Liga 
1. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu  
i nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo 1. ligi przysługują prawa komercyjne, w tym  
w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe 
dotyczące rozgrywek. PZPN i Kluby są współwłaścicielami praw telewizyjnych do rozgrywek,  
a dysponowanie tymi prawami odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy PZPN  
i klubami (reprezentowanymi przy tej czynności przez podmiot zarządzający rozgrywkami lub przez 
PZPN – na podstawie udzielonych przez kluby pełnomocnictw), a podmiotem nabywającym te 
prawa. 
2. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają 
odrębne przepisy PZPN oraz umowy zawarte z nadawcami, a także wytyczne, o których mowa w 
Art. 20 ust. 3. 
3. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania 
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu z meczów o 
Mistrzostwo 1. ligi bez uzyskania zgody PZPN. 
Klub, będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach 
wewnątrz stadionu z zachowaniem następujących zasad:  

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

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

4. W dowolnym momencie, PZPN przysługuje prawo do zmiany nazwy rozgrywek poprzez 
uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek, Partnera lub produktu przez nich 
wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu oraz prawo do uwzględnienia 
nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego w tekście 
Regulaminu. 
5. PZPN i PLP przysługuje prawo do: 

• użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz 
przedstawicieli klubów w strojach klubowych, jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek 
meczowych dla komercyjnych celów w ramach rozgrywek 1. ligi. Polski Związek Piłki Nożnej i 
Pierwsza Liga Piłkarska są upoważnieni do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych 
materiałów, które mogą być udostępniane mediom, sponsorom i partnerom celem publikacji, 

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

• wykorzystania 18 herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach jako Klubów gających w 1. 
Lidze, na wszelkich produktach oraz podczas działań sprzedażowych, marketingowych, 
reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za granicą na rzecz 1. Ligi, PZPN 
oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek, 

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

• organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym 
odbywają się mecze 1. Ligi, przez PZPN, PLP oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek. 

6. Upoważnia się Dział Sponsoringu i Marketingu PZPN do opracowania, we współpracy z PLP 
wytycznych dot. uprawnień sponsorów Rozgrywek I ligi, uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków 
Klubów w zakresie praw marketingowych. 
7. Zawodnicy muszą mieć na koszulkach numery o wysokości 25-35 cm, wykonane w kolorze 
kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich prawidłową widoczność Jeśli koszulka ma 
jednocześnie prezentować nazwisko zawodnika, musi ono być zapisane alfabetem łacińskim i 
znajdować na tylnej części koszulki bezpośrednio nad numerem. Odstęp między numerem a 
nazwiskiem powinien wynosić 3,5 cm - 5 cm. Litery powinny mieć wielkość 5,5 cm. - 7,5 cm i być 
w takim samym kolorze, jak numer. 
8. W rozgrywkach o Mistrzostwo 1. Ligi obowiązuje identyfikacja wizualna której podstawowym 
elementem jest logotyp (Załącznik nr 2). 



9. W związku z identyfikacją wizualną, kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do: 

• Umieszczenia tablicy centralnej 1. Ligi o wymiarach 6m x 1m w pierwszym rzędzie reklam 
(zgodnie z Załącznikiem nr 3), 

• Umieszczenia naszywki z logotypem rozgrywek 1. Ligi na zewnętrznej części prawego 
rękawka koszulek meczowych zawodników, na powierzchni max. 64 cm2 np. pola 80 mm 
x 80 mm, etc., (zgodnie z Załącznikiem nr 4), 

• Umieszczenia naszywki z logotypem sponsora na koszulkach meczowych pod 
kołnierzykiem (centralnie z przodu) na powierzchni max. 40 cm2 (40mm x 100mm) 
(zgodnie z Załącznikiem nr 6), 

• Wykorzystania ścianki konferencyjnej 1. Ligi podczas konferencji prasowych, a także 
ścianki telewizyjnej do wywiadów udzielanych na płycie boiska w trakcie meczów (zgodnie 
z Załącznikiem nr 5), 

• Wykorzystywania bramy wyjściowej podczas wyjścia zawodników na boisko, 

• Wykorzystywania stojaka na piłki podczas wyjścia zawodników na boisko, zgodnie z 
wytycznymi PLP, 

• Umieszczenia i ekspozycji w trakcie zawodów nośników reklamowych Partnerów i 
Sponsorów rozgrywek 1. Ligi w miejscach wskazanych przez PLP/PZPN (bandy 
reklamowe, jamniki 100 x 25 cm w strefie technicznej i za bramkami, cuby w narożnikach 
boiska, bidony w strefie technicznej), 

• Ekspozycji koła środkowego 1. Ligi na godzinę przed rozpoczęciem zawodów o 
mistrzostwo I Ligi oraz w przerwie, 

• Umieszczenia i ekspozycji materiałów Sponsorów i Partnerów rozgrywek 1. Ligi podczas 
konferencji prasowych organizowanych przez klub, 

• Emisji spotów audio oraz wideo Sponsorów i Partnerów rozgrywek (jeśli na obiekcie klubu 
gospodarza istnieje odpowiednia infrastruktura) zgodnie ze specyfikacją wskazaną przez 
PLP/PZPN, 

• W przypadku zainstalowania na stadionie systemu band LED udostępnienia 45 minut 
czasu dla Sponsorów, Partnerów rozgrywek,  

• Ekspozycji logotypu Sponsora na lewym rękawku (max. 32 cm2 (np. Pole 40 mm x 80 mm) 
i u góry na plecach strojów (max. 80 cm2 (np. pole 50mm x 160mm), 

• Umieszczenia i ekspozycji logotypów Sponsorów i Partnerów rozgrywek na stronach 
internetowych klubów iużywania w klubowych social mediach, 

• Zapewnienia odpowiedniej liczby biletów VIP oraz biletów I kategorii dla Sponsorów i 
Partnerów rozgrywek 1. Ligi, 

• Przekazania do Działu Sponsoringu i Marketingu PZPN oraz PLP po jednej koszulce (z 
naszywkami rozgrywek I pełnym brandingiem) i jednej piłki z podpisami zawodników, w 
miesiącu rozpoczęcia rozgrywek, 

• Zapewnienia przez kluby możliwości realizacji działań marketingowych wynikających z 
umów z Sponsorami i Partnerami rozgrywek 1. Ligi, 

• Ekspozycji wszelkich innych materiałów reklamowych Sponsorów i Partnerów rozgrywek 
1. Ligi, według informacji przekazanych przez PLP/PZPN. 

• klub będący gospodarzem meczu transmitowanego na żywo w telewizji jest zobowiązany 
do przesłania PZPN drogą mailową na adres marketing@pzpn.pl pełnej listy utworów 
muzycznych wykorzystanych w trakcie imprezy (od momentu otwarcia bram do 
zamknięcia) 

10. PZPN dostarczy wszystkim klubom uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo 1. Ligi 
komplet naszywek z logotypem rozgrywek na rękawek oraz z logotypem Sponsora na 
śliniaczek, tablicę centralną o wymiarach 6m x 1m, bramę wejściową, stojak na piłkę oraz 
ścianki konferencyjne i na płytę boiska  
Koszt wykonania powyższych materiałów ponosi PZPN, który następnie zostanie potrącony 
ze środków pochodzących ze sprzedaży praw telewizyjnych do transmisji meczów 1. Ligi.  

11. Koło środkowe oraz inne nośniki reklamowe (np. jamniki) zostaną dostarczone do każdego 
klubu indywidualnie przez Sponsorów. 

12. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające ze zużycia materiałów lub zmian projektów pokrywają 
kluby. 



13. Kluby zobowiązane są do posługiwania się nazwą sponsora tytularnego przy określaniu nazwy 
rozgrywek tj. używania nazwy i poinformowania o jej wprowadzeniu innych podmiotów z 
którymi współpracują.  

14. W przypadku pozyskania dostawcy oficjalnych piłek dla rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, kluby 
zobowiązane są do posługiwania się w trakcie zawodów o Mistrzostwo 1. Ligi wyłącznie 
oficjalnymi piłkami rozgrywek o Mistrzostwo1.Ligi wskazanymi przez PZPN lub Zarząd 
Pierwszej Ligi Piłkarskiej jak również do ich ekspozycji przed meczem zgodnie z wytycznymi 
PZPN lub Pierwszej ligi Piłkarskiej. 

15. PZPN nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy 
klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów 
PZPN i/lub Zarządu Pierwszej Ligi Piłkarskiej.  

16. PZPN rekomenduje umieszczenie logotypu rozgrywek (o wymiarze nie mniejszym niż 2cm x 
2cm z zachowaniem pola ochronnego logotypu) na biletach i zaproszeniach na wszystkie 
mecze o Mistrzostwo 1. Ligi Przygotowane projekty należy wysłać na adres mailowy: 
logotyp@pzpn.pl, celem weryfikacji i akceptacji. 

17. Kluby we własnym zakresie mogą umieścić na koszulkach naszywki z logotypem rozgrywek 
np. termo transferem, po akceptacji projektu koszulki przez uprawniony organ PZPN. 
Przygotowany projekt należy wysłać na adres mailowy: logotyp@pzpn.pl. 

18. Kluby gospodarze są zobowiązani zapewnić możliwość udziału w meczach przedstawicielom 
Sponsorów, Partnerów i Kontrahentów PLP (w szczególności dla osób odpowiedzialnych za 
statystyki meczowe, relacje foto oraz relacje wideo). Szczegółowe wytyczne wraz z danymi 
osobowymi zostaną przekazane Klubowi bezpośrednio od przedstawiciela PLP na minimum 
24h przed meczem. 

19. PZPN jest uprawniony do weryfikowania spełniania przez kluby obowiązków, o których mowa 
w niniejszym artykule, w szczególności poprzez Delegatów Meczowych PZPN. 

20. Klub, który naruszy postanowienia niniejszego artykułu Regulaminu podlega 
odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 
 
 

Art. 22 
Marketing i Prawa TV - 2. Liga 

 
PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo 
2. Ligi przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek i 
odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne, prawa 
promocyjne, prawa reklamowe i prawa marketingowe (zwanych łącznie w niniejszym Regulaminie 
„Prawami Marketingowymi”) oraz prawa telewizyjne (medialne), realizowane za pośrednictwem 
dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych 
istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych (zwane łącznie w niniejszym 
Regulaminie „Prawami Telewizyjnymi”). 

Ponadto, jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki o Mistrzostwo 2. Ligi, 
PZPN ma prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez 
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy rozgrywek 
o Mistrzostwo 2. Ligi (zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może w 
szczególności uwzględniać nazwę Sponsora Tytularnego, Partnera rozgrywek o Mistrzostwo 
2. Ligi lub produktu/usługi przez nich wskazane. 
PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez 
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych i 
Praw Marketingowych na podmioty trzecie (np. media, nadawców telewizyjnych. 
Partnerów/Sponsorów), w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych 
lub umów sponsorskich. 
Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo 2. Ligi mają obowiązek 
honorowania przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz 
realizowania wszelkich umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami 
trzecimi (np. mediami, nadawcami telewizyjnymi, Partnerami/Sponsorami), a także 
każdorazowego posługiwania się określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności 

mailto:logotyp@pzpn.pl


kluby zobowiązane są do realizacji czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw 
Telewizyjnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

Szczegółowe uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów 
określają odrębne przepisy PZPN. Przy czym w odniesieniu do meczów transmitowanych przez 
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi, obowiązują 
następujące zasady: 

• wszystkie Prawa Marketingowe dotyczące takich meczów przysługują wyłącznie PZPN (w 
odniesieniu do meczów, które nie są transmitowane klubom przysługują takie Prawa 
Marketingowe, które nie zostały zastrzeżone przez PZPN); 

• tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska, a także 
tzw. koło środkowe boiska, na mecze transmitowane przez nadawcę posiadającego Prawa 
Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi dostarczy klubom oraz zainstaluje na 
stadionie PZPN lub podmiot przez niego wskazany (na pozostałe mecze kluby powinny 
wykonać ścianki na własny koszt według wzoru otrzymanego od PZPN); 

• ww. nośniki zostaną dostarczone na stadion, na którym będzie odbywał się mecz, 
transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o 
Mistrzostwo 2. Ligi najpóźniej w dniu meczu; 

• ponadto, klub będący gospodarzem meczu musi umożliwić przeprowadzenie transmisji 
przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi w 
tym zapewnić agregat prądotwórczy (o wskazanych przez takiego nadawcę lub PZPN 
parametrach technicznych) oraz przekazać stosowne akredytacje przedstawicielom 
takiego nadawcy telewizyjnego, a także zapewnić dzieci do rozłożenia tzw. koła 
środkowego boiska dostarczonego przez PZPN. 

• klub będący gospodarzem meczu transmitowanego na żywo w telewizji jest zobowiązany 
do przesłania PZPN drogą mailową na adres marketing@pzpn.pl pełnej listy utworów 
muzycznych wykorzystanych w trakcie imprezy (od momentu otwarcia bram do 
zamknięcia) 

Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do przeprowadzania 
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o 
Mistrzostwo 2. Ligi bez uzyskania zgody PZPN (co oznacza, że klub będący gospodarzem meczu, 
który nie jest transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o 
Mistrzostwo 2. Ligi może samodzielnie przeprowadzać z niego transmisję – np. w telewizji klubowej 
lub na swojej stronie internetowej, tylko pod warunkiem uzyskania na to uprzedniej zgody PZPN). 

Ponadto, Klub, będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych 
ekranach wewnątrz stadionu z zachowaniem następujących zasad:  

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

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

W ramach Praw Marketingowych PZPN przysługuje w szczególności prawo do: 

• użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz 
przedstawicieli klubów w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i 
bezterminową zgodę na wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione 
– w szczególności media, nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów – wizerunków 
zawodników oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych, którą kluby są zobowiązane 
zapewnić od swoich przedstawicieli i zawodników), jak też i nazw klubów, emblematów 
oraz koszulek meczowych dla komercyjnych  celów w ramach rozgrywek 2. Ligi. Polski 
Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych 
materiałów, które mogą być udostępniane mediom, nadawcom telewizyjnym, 
Partnerom/Sponsorom w celu ich wykorzystania (np. publikacji lub rozpowszechniania w 
inny sposób), 

• wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek mediów, nadawców 
telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek 
zawodników w stroju klubowym i wizerunek trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny 
w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich 



wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, 
nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów), 

• wykorzystania wszystkich 18 herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach jako Klubów 
gających w 2. Lidze, na wszelkich produktach oraz podczas działań sprzedażowych, 
marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za granicą na 
rzecz 2. Ligi, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek; 

• łącznego lub samodzielnego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i 
nazwiska oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodników i trenerów wszystkich Klubów 
(co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez PZPN 
i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców telewizyjnych, 
Partnerów/Sponsorów); 

• organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym 
odbywają się Rozgrywki, przez PZPN oraz Partnerów/Sponsorów. 

Upoważnia się Dział Sponsoringu i Marketingu PZPN do opracowania dalej idących niż 
przewidziane w Regulaminie i szczegółowych wytycznych dot. uprawnień Partnerów/Sponsorów 
Rozgrywek 2. Ligi, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania transmisji z meczów (z tytułu 
Praw Telewizyjnych), uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów w zakresie praw, o których 
mowa w ust. 1-4 powyżej. 
Księga znaku Rozgrywek 2. Ligi – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń tych rozgrywek jest 
dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby są zobowiązane do posługiwania 
się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi Rozgrywek 2. ligi określonymi w 
ww. Księdze znaku Rozgrywek 2. ligi oraz wyłącznie na określonych w niej warunkach i zasadach. 
W rozgrywkach o Mistrzostwo 2. Ligi obowiązuje identyfikacja wizualna której podstawowym 
elementem jest logotyp (Załącznik nr 7). 
W związku z identyfikacją wizualną, kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do: 

• Umieszczenia dostarczonej przez PZPN tablicy centralnej 2. ligi o wymiarach 9m x 1m w 
pierwszym rzędzie reklam (zgodnie z Załącznikiem nr 8), 

• Umieszczenia naszywek z logotypem Rozgrywek 2. ligi i/lub logotypem wskazanego przez 
PZPN Partnera/Sponsora Rozgrywek 2. ligi na zewnętrznej części prawego rękawka 
koszulek meczowych zawodników, na powierzchni max. 81 cm2 (np. pole 90 mm x 90 mm.) 
– zgodnie z Załącznikiem nr 10, 

• Umieszczenia naszywki z logotypem Rozgrywek 2. Ligi i/lub logotypem wskazanego przez 
PZPN Partnera/Sponsora Rozgrywek 2.Lligi na koszulkach meczowych zawodników, w 
przedniej, górnej części koszulek, na powierzchni max. 96 cm2 (np. pola 120 mm x 80 mm, 
80 mm x 50 mm, etc.), zgodnie z załącznikiem nr 9 

• Wykorzystania ścianki konferencyjnej 2. Ligi podczas konferencji prasowych, a także 
ścianki telewizyjnej do wywiadów udzielanych na płycie boiska w trakcie meczów (zgodnie 
z Załącznikiem nr 11), 

• Umieszczenia i ekspozycji w trakcie zawodów nośników reklamowych 
Partnerów/Sponsorów rozgrywek 2. Ligi w sposób i w miejscach wskazanych przez PZPN 
i DLP (bandy reklamowe, jamniki, koło środkowe oraz inne; ww. nośniki będą dostarczane 
przez PZPN), 

• Emisji spotów audio oraz wideo Partnerów/Sponsorów rozgrywek 2. Ligi (jeśli na obiekcie 
klubu gospodarza istnieje odpowiednia infrastruktura) zgodnie ze specyfikacją wskazaną 
przez PZPN i DLP, 

• Zapewnienia przez kluby możliwości realizacji działań marketingowych wynikających z 
umów z Sponsorami i Partnerami rozgrywek 2. Ligi, 

• Przekazania jednej koszulki z podpisami zawodników i naszywkami rozgrywek, w miesiącu 
rozpoczęcia rozgrywek na potrzeby konkursów promujących rozgrywki. 

Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom 
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo 2.  ligi tablicę centralną – banner o wymiarach 9m x 
1m. Kluby będący gospodarzami meczów są zobowiązane do zapewnienia ekspozycji ww. tablicy 
centralnej zarówno podczas wszystkich meczów w ramach rozgrywek o Mistrzostwo 2. ligi (tj. 
zarówno meczów transmitowanych przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do 
rozgrywek o Mistrzostwo 2. ligi, jak i pozostałych).  
PZPN dostarczy wszystkim klubom uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo 2. Ligi naszywki 
na koszulki meczowe zawodników (z logotypem Rozgrywek 2. Ligi i/lub logotypem wskazanego 

http://www.pzpn.pl/


przez PZPN Partnera/Sponsora Rozgrywek 2. Ligi) – po 50 szt. stosownych naszywek na rękaw i 
po 50 szt. stosownych naszywek na przednią, górną część koszulki (klatkę piersiową). Jeżeli PZPN 
dostarczy klubowi takie naszywki klub jest zobowiązany do ich umieszczenia na koszulkach 
meczowych wszystkich swoich zawodników, w sposób wskazany przez PZPN, podczas wszystkich 
meczów w ramach rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi (tj. zarówno meczów transmitowanych przez 
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi, jak i pozostałych). 
W przypadku pozyskania przez PZPN lub podmiot przez niego upoważniony, dostawcy oficjalnych 
piłek dla rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi, kluby zobowiązane są do posługiwania się w trakcie 
zawodów o Mistrzostwo 2. Ligi wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi 
wskazanymi przez PZPN, jak również do ich ekspozycji przed meczem zgodnie z wytycznymi 
PZPN lub podmiotu przez niego upoważnionego. 
PZPN jest uprawniony do weryfikowania spełniania przez kluby obowiązków, o których mowa w 
niniejszym artykule, w szczególności poprzez Delegatów Meczowych PZPN. 
Klub, który naruszy postanowienia niniejszego artykułu Regulaminu podlega odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. 

 
Art. 23 

Marketing i Prawa TV - 3. Liga 
 
1. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o 

Mistrzostwo 3. Ligi przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych 
rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa 
komercyjne, prawa promocyjne, prawa reklamowe i prawa marketingowe (zwanych łącznie w 
niniejszym Regulaminie „Prawami Marketingowymi”) oraz prawa telewizyjne (medialne), 
realizowane za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, 
dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków 
technicznych (zwane łącznie w niniejszym Regulaminie „Prawami Telewizyjnymi”). 
Ponadto, jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki o Mistrzostwo 3. 
Ligi, PZPN ma prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez 
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy 
rozgrywek o Mistrzostwo 3. Ligi (zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może 
w szczególności uwzględniać nazwę Sponsora Tytularnego, Partnera rozgrywek o 
Mistrzostwo 3. Ligi lub produktu/usługi przez nich wskazane. 
PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez 
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych i 
Praw Marketingowych na podmioty trzecie (np. media, nadawców telewizyjnych. 
Partnerów/Sponsorów), w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych 
lub umów sponsorskich. 
Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo 3. Ligi mają obowiązek 
honorowania przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz 
realizowania wszelkich umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami 
trzecimi (np. mediami, nadawcami telewizyjnymi, Partnerami/Sponsorami), a także 
każdorazowego posługiwania się określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności 
kluby zobowiązane są do realizacji czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw 
Telewizyjnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie. 

2. Szczegółowe uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z 
meczów określają odrębne przepisy PZPN. Przy czym w odniesieniu do meczów 
transmitowanych przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o 
Mistrzostwo 3. Ligi, obowiązują następujące zasady: 

• wszystkie Prawa Marketingowe dotyczące takich meczów przysługują wyłącznie PZPN (w 
odniesieniu do meczów, które nie są transmitowane klubom przysługują takie Prawa 
Marketingowe, które nie zostały zastrzeżone przez PZPN); 

• tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska, a także 
tzw. koło środkowe boiska, na mecze transmitowane przez nadawcę posiadającego Prawa 
Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 3. Ligi dostarczy klubom oraz zainstaluje na 
stadionie PZPN lub podmiot przez niego wskazany; 



• ww. nośniki zostaną dostarczone na stadion, na którym będzie odbywał się mecz, 
transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o 
Mistrzostwo 3. Ligi najpóźniej w dniu meczu; 

• ponadto, klub będący gospodarzem meczu musi umożliwić przeprowadzenie transmisji 
przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 3. Ligi w 
tym zapewnić agregat prądotwórczy (o wskazanych przez takiego nadawcę lub PZPN 
parametrach technicznych) oraz przekazać stosowne akredytacje przedstawicielom 
takiego nadawcy telewizyjnego, a także zapewnić dzieci do rozłożenia tzw. koła 
środkowego boiska dostarczonego przez PZPN. 

• klub będący gospodarzem meczu transmitowanego na żywo w telewizji jest zobowiązany 
do przesłania PZPN drogą mailową na adres marketing@pzpn.pl pełnej listy utworów 
muzycznych wykorzystanych w trakcie imprezy (od momentu otwarcia bram do 
zamknięcia) 

3. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do przeprowadzania 
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o 
Mistrzostwo 3. Ligi bez uzyskania zgody PZPN (co oznacza, że klub będący gospodarzem 
meczu, który nie jest transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do 
rozgrywek o Mistrzostwo 3. Ligi może samodzielnie przeprowadzać z niego transmisję – np. w 
telewizji klubowej lub na swojej stronie internetowej, tylko pod warunkiem uzyskania na to 
uprzedniej zgody PZPN). 
Ponadto, Klub, będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych 
ekranach wewnątrz stadionu z zachowaniem następujących zasad:  

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

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

4. W ramach Praw Marketingowych PZPN przysługuje w szczególności prawo do: 

• użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz 
przedstawicieli klubów w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i 
bezterminową zgodę na wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione 
– w szczególności media, nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów – wizerunków 
zawodników oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych, którą kluby są zobowiązane 
zapewnić od swoich przedstawicieli i zawodników), jak też i nazw klubów, emblematów 
oraz koszulek meczowych dla komercyjnych  celów w ramach rozgrywek 3 Ligi. Polski 
Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych 
materiałów, które mogą być udostępniane mediom, nadawcom telewizyjnym, 
Partnerom/Sponsorom w celu ich wykorzystania (np. publikacji lub rozpowszechniania w 
inny sposób), 

• wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek mediów, nadawców 
telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek 
zawodników w stroju klubowym i wizerunek trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny 
w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich 
wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, 
nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów), 

• wykorzystania wszystkich 18 herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach jako Klubów 
gających w 3. Lidze, na wszelkich produktach oraz podczas działań sprzedażowych, 
marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za granicą na 
rzecz 3. Ligi, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek; 

• łącznego lub samodzielnego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i 
nazwiska oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodników i trenerów wszystkich Klubów 
(co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez PZPN 
i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców telewizyjnych, 
Partnerów/Sponsorów); 

• organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym 
odbywają się Rozgrywki, przez PZPN oraz Partnerów/Sponsorów. 



5. Upoważnia się Dział Sponsoringu i Marketingu PZPN do opracowania dalej idących niż 
przewidziane w Regulaminie i szczegółowych wytycznych dot. uprawnień 
Partnerów/Sponsorów Rozgrywek 3. Ligi, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania 
transmisji z meczów (z tytułu Praw Telewizyjnych), uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków 
Klubów w zakresie praw, o których mowa w ust. 1-4 powyżej. 

6. Księga znaku Rozgrywek 3. Ligi – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń tych rozgrywek 
jest dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby są zobowiązane do 
posługiwania się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi Rozgrywek 3. ligi 
określonymi w ww. Księdze znaku Rozgrywek 3. ligi oraz wyłącznie na określonych w niej 
warunkach i zasadach. W rozgrywkach o Mistrzostwo 3. Ligi obowiązuje identyfikacja wizualna 
której podstawowym elementem jest logotyp (Załącznik nr 12). 

7. W związku z identyfikacją wizualną, kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do: 

• Umieszczenia dostarczonej przez PZPN tablicy centralnej 3. ligi o wymiarach 6m x 1m w 
pierwszym rzędzie reklam (zgodnie z Załącznikiem nr 13), 

• Umieszczenia naszywek z logotypem Rozgrywek 3. ligi i/lub logotypem wskazanego przez 
PZPN Partnera/Sponsora Rozgrywek 3. ligi na zewnętrznej części prawego rękawka 
koszulek meczowych zawodników, na powierzchni max. 81 cm2 (np. pole 90 mm x 90 mm.) 
– zgodnie z Załącznikiem nr 14, 

• Umieszczenia i ekspozycji w trakcie zawodów nośników reklamowych 
Partnerów/Sponsorów rozgrywek 3. Ligi w sposób i w miejscach wskazanych przez PZPN 
(bandy reklamowe, jamniki, koło środkowe oraz inne; ww. nośniki będą dostarczane przez 
PZPN), 

• Emisji spotów audio oraz wideo Partnerów/Sponsorów rozgrywek 3. Ligi (jeśli na obiekcie 
klubu gospodarza istnieje odpowiednia infrastruktura) zgodnie ze specyfikacją wskazaną 
przez PZPN, 

• Zapewnienia przez kluby możliwości realizacji działań marketingowych wynikających z 
umów z Sponsorami i Partnerami rozgrywek 3. Ligi, 

• Przekazania jednej koszulki z podpisami zawodników i naszywkami rozgrywek, w miesiącu 
rozpoczęcia rozgrywek na potrzeby konkursów promujących rozgrywki. 

8. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom 
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo 3.  ligi tablicę centralną – banner o wymiarach 
6m x 1m. Kluby będący gospodarzami meczów są zobowiązane do zapewnienia ekspozycji 
ww. tablicy centralnej zarówno podczas wszystkich meczów w ramach rozgrywek o 
Mistrzostwo 3. ligi (tj. zarówno meczów transmitowanych przez nadawcę posiadającego Prawa 
Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 3. ligi, jak i pozostałych).  

9. PZPN dostarczy wszystkim klubom uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo 3. Ligi 
naszywki na koszulki meczowe zawodników (z logotypem Rozgrywek 3. Ligi i/lub logotypem 
wskazanego przez PZPN Partnera/Sponsora Rozgrywek 3. Ligi) – po 50 szt. stosownych 
naszywek na rękaw i po 50 szt. stosownych naszywek na przednią, górną część koszulki (klatkę 
piersiową). Jeżeli PZPN dostarczy klubowi takie naszywki klub jest zobowiązany do ich 
umieszczenia na koszulkach meczowych wszystkich swoich zawodników, w sposób wskazany 
przez PZPN, podczas wszystkich meczów w ramach rozgrywek o Mistrzostwo 3. Ligi (tj. 
zarówno meczów transmitowanych przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do 
rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi, jak i pozostałych). 

10. W przypadku pozyskania przez PZPN lub podmiot przez niego upoważniony, dostawcy 
oficjalnych piłek dla rozgrywek o Mistrzostwo 3. Ligi, kluby zobowiązane są do posługiwania 
się w trakcie zawodów o Mistrzostwo 3. Ligi wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o 
Mistrzostwo 3. Ligi wskazanymi przez PZPN, jak również do ich ekspozycji przed meczem 
zgodnie z wytycznymi PZPN lub podmiotu przez niego upoważnionego. 

11. PZPN jest uprawniony do weryfikowania spełniania przez kluby obowiązków, o których mowa 
w niniejszym artykule, w szczególności poprzez Delegatów Meczowych PZPN. 

12. Klub, który naruszy postanowienia niniejszego artykułu Regulaminu podlega odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. 

 
 

Art. 24 
Decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie podejmuje DRK PZPN.  

http://www.pzpn.pl/


 
Art. 25 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.               
 
 

         Prezes PZPN  
  



 
Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. 
Ligi na sezon 2021/2022  
 
Data, miejsce 
 
_____________________________ 
 
 
Pełna nazwa Klubu: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Adres siedziby Klubu: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Do: Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 
 
 
 
Informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał 
zawartość tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie – o 10.00 oraz 
15.00. 
 
Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje 
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN dot. rozgrywek. 
Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie 
traktował jako wiążące. 
 
Niniejszym informujemy, iż osobą właściwą do kontaktu we wszelkich sprawach dot. rozgrywek 
jest (Imię i Nazwisko, funkcja w klubie, nr telefonu) 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
W imieniu Klubu: 
 
______________________________ 

  



Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. 
Ligi na sezon 2021/2022  
 

 
 
 

 
 
 

  



Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. 
Ligi na sezon 2021/2022  

 

 
 
 
 
 

 
Tablica Centralna o wymiarach 6m x 1 m  



Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. 
Ligi na sezon 2021/2022  

 
 

 
 
 
 
 

  



Załącznik nr 5 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. 
Ligi na sezon 2021/2022  

 
 

 
Poglądowa ścianka do sal konferencyjnych na meczach o Mistrzostwo 1. ligi 
 
 
 



Załącznik nr 6 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. 
Ligi na sezon 2021/2022  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 7 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. 
Ligi na sezon 2021/2022  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 8 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. 
Ligi na sezon 2021/2022  
 

 
 
 
 

Tablica centralna o wymiarach 9x1m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 9 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. 
Ligi na sezon 2021/2022  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 10 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. 
Ligi na sezon 2021/2022  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 11 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. 
Ligi na sezon 2021/2022  
 

 
 

 
 
 
 



 
Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. 
Ligi na sezon 2021/2022  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 13 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. 
Ligi na sezon 2021/2022  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 14 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. 
Ligi na sezon 2021/2022  
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Uchwała nr IV/129  z dnia 15 listopada 2021 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmiany Uchwały nr V/89 z dnia 25 maja 2021 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie ustalenia zasad ubiegania się o uznanie kompetencji i przyznanie 
licencji trenerskich  dla absolwentów wyższych uczelni posiadających mistrzowską, I lub 

II  klasę trenerską 
 
 

Działając na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) i 25)  Statutu PZPN postanawia się,co następuje: 
 
I.Pkt II.1 Uchwały nr V/89 z dnia 25 maja 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie ustalenia zasad ubiegania się o uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich  dla 
absolwentów wyższych uczelni posiadających mistrzowską, I lub II  klasę trenerską otrzymuje 
nowe, następujące brzmienie: 
 
1.Absolwenci wyższych uczelni, którzy rozpoczęli naukę na studiach wyższych nie później niż w 
roku akademickim 2005/2006 i w wyniku odbytej edukacji uzyskali mistrzowską, I lub II klasę 
trenerską mogą wystąpić do Polskiego Związku Piłki Nożnej o uznanie uzyskanych kompetencji i 
przyznanie licencji trenerskiej z uwzględnieniem następujących kryteriów: 
 

 
posiadacze klasy mistrzowskiej, I lub II klasy trenerskiej mogą ubiegać się o przyznanie 
następujących rodzajów licencji trenerskich po spełnieniu nw. przesłanek: 
 

• przyznanie licencji UEFA PRO - w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę 
stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na I lub II 
poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund 
rozgrywkowych, lub w przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę 
reprezentacji Polski kadry A mężczyzn w charakterze pierwszego trenera. 
 

• przyznanie licencji UEFA A - w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę 
stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na III lub IV 
poziomie rozgrywkowym lub w klubach piłki kobiecej na I lub II poziomie 
rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych 
lub w przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę reprezentacji 
młodzieżowych Polski mężczyzn w charakterze pierwszego trenera, lub w 
przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę reprezentacji Polski kadry A 
kobiet w charakterze pierwszego trenera. 

 
• przyznanie licencji UEFA B - w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę 

stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na co 
najmniej V poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund 
rozgrywkowych lub w przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę 
reprezentacji młodzieżowych Polski kobiet w charakterze pierwszego trenera.  

 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                   Prezes PZPN Cezary Kulesza 
      
      



   

Tj. U. Z V/89 z dnia 25.05.2021 r. 
Zm. U. KdSN 34/2021 z 29.07.2021 r. 
Zm. U. Z nr IV/129  z 15.11.2021 r. 
 
 

Uchwała nr V/89 z dnia 25 maja 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie ustalenia zasad ubiegania się o uznanie kompetencji i przyznanie licencji 

trenerskich  dla absolwentów wyższych uczelni posiadających mistrzowską, I lub II  klasę 
trenerską 

            

 
I. Działając na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) i 25)  Statutu PZPN, w ramach wynikającego z art. 13 
ust. 1 pkt 2) ustawy o sporcie  wyłącznego prawa polskiego związku sportowego do ustanawiania 
i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych (…) we współzawodnictwie sportowym 
organizowanym przez Związek, a także  mając na uwadze treść Art. 7 Konwencji Trenerskiej UEFA 
w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich, wersja 2020 rok – postanawia się, co 
następuje: 
 
II. Uwzględniając wejście w życie postanowień Art 7 Konwencji Trenerskiej, w myśl którego m.in., 
cyt. “Osoby, które ukończyły kurs przeprowadzony przez niezależną instytucję, mają prawo 
ubiegać się o uznanie ich kompetencji w ramach Konwencji Trenerskiej UEFA. Wniosek musi 
zostać przesłany do strony konwencji, na której terytorium zyskano kwalifikacje (…)” ustala się 
następujące zasady ubiegania się o uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich dla 
absolwentów wyższych uczelni posiadających mistrzowską, I lub II  klasę trenerską: 

 
1.Absolwenci wyższych uczelni, którzy rozpoczęli naukę na studiach wyższych nie później niż w 
roku akademickim 2005/2006 i w wyniku odbytej edukacji uzyskali mistrzowską, I lub II klasę 
trenerską mogą wystąpić do Polskiego Związku Piłki Nożnej o uznanie uzyskanych kompetencji i 
przyznanie licencji trenerskiej z uwzględnieniem następujących kryteriów: 
 

 
posiadacze klasy mistrzowskiej, I lub II klasy trenerskiej mogą ubiegać się o przyznanie 
następujących rodzajów licencji trenerskich po spełnieniu nw. przesłanek: 
 
 
 

• przyznanie licencji UEFA PRO - w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę 
stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na I lub II 
poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund 
rozgrywkowych, lub w przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę 
reprezentacji Polski kadry A mężczyzn w charakterze pierwszego trenera. 
 
 

• przyznanie licencji UEFA A - w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę 
stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na III lub IV 
poziomie rozgrywkowym lub w klubach piłki kobiecej na I lub II poziomie 
rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund rozgrywkowych 
lub w przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę reprezentacji 
młodzieżowych Polski mężczyzn w charakterze pierwszego trenera, lub w 
przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę reprezentacji Polski kadry A 
kobiet w charakterze pierwszego trenera. 

 
• przyznanie licencji UEFA B - w przypadku wykazania się przez wnioskodawcę 

stażem pracy trenerskiej w charakterze pierwszego trenera w klubach na co 
najmniej V poziomie rozgrywkowym przez okres co najmniej dwóch pełnych rund 



rozgrywkowych lub w przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę 
reprezentacji młodzieżowych Polski kobiet w charakterze pierwszego trenera.  

 
 
 
2.Absolwenci Akademii Wychowania Fizycznego, którzy rozpoczęli naukę na studiach wyższych 
nie później niż w roku akademickim 2005/2006 i w wyniku odbytej edukacji uzyskali uprawnienia 
instruktora piłki nożnej  otrzymują uprawnienia licencji Grassroots C (UEFA C). Postanowienia ust. 
3-5 niniejszej Uchwały stosuje się odpowiednio.  

3. Wnioski o uznanie kompetencji i przyznanie licencji trenerskich należy składać do Polskiego 
Związku Piłki Nożnej - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod 
adresem: www.pzpn24.pzpn.pl  - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

 
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 osoba zainteresowana uzyskaniem licencji trenerskiej 
zobowiązana jest dołączyć następujące dokumenty: 

• poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię/odpis dyplomu ukończenia studiów 
wyższych i uzyskania stosownych uprawnień, 

• życiorys wraz przebiegiem kariery trenerskiej,  

• zaświadczenia o wymaganym uchwałą  stażu pracy  trenerskiej w klubach piłkarskich lub 
w reprezentacji młodzieżowej Polski,  

• zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego – ważne 6 miesięcy od daty wystawienia, 

• oświadczenie o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za 
przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w 
szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu 
Dyscyplinarnego oraz oświadczenie o niekaralności w rozumieniu art. 21 ustawy z dnia 13 
maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym oraz 
o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadani pełnej zdolności do czynności 
prawnych. 

 
5.  Wnioski rozpoznaje Komisja Polskiego Związku Piłki Nożnej ds. uznawania uprawnień 
trenerskich w składzie: Dyrektor Sportowy PZPN, Szef Kształcenia i Licencjonowania Trenerów 
PZPN, przedstawiciel macierzystego WZPN wnioskodawcy oraz 2 Członków Rady Szkoły 
Trenerów PZPN. 
 
6. Komisja PZPN podejmuje decyzję o przyznaniu wnioskowanej przez kandydata licencji 
trenerskiej po dokonaniu analizy złożonych dokumentów oraz przeprowadzeniu rozmowy 
kwalifikacyjnej z wnioskodawcą. 
 
7. Decyzje Komisji PZPN, o której mowa w ust. 6 uznające kompetencje uzyskane przez 
wnioskodawcę i przyznające licencje trenerskie będą przekazywane do wiadomości Panelowi Jira 
UEFA, zgodnie z treścią Art. 7 ust. 5 Konwencji Trenerskiej UEFA. Postanowienia Art. 7 ust. 8 
Konwencji stosuje się odpowiednio.  
 
8. Decyzje Komisji PZPN w przedmiocie odmowy uznania kompetencji wnioskodawcy i nie 
przyznania mu licencji trenerskiej wymagają pisemnego uzasadnienia. Wnioskodawcy przysługuje 
w terminie 14 dni prawo złożenia odwołania od decyzji  do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
      
                                                                              Prezes PZPN  
 
 

 

 

http://www.pzpn24.pzpn.pl/


 
 
 
 
 

130 
Uchwała nr IV/130 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmian w składzie Rady Szkoły Trenerów PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Ze składu Rady Szkoły Trenerów PZPN odwołuje się następujące osoby: 
 
 
1.Stefan Majewski  

2.Piotr Burlikowski 

3.Marek Koźmiński 

 
II. Do składu  Rady Szkoły Trenerów PZPN powołuje się następujące osoby: 
 
1.Marcin Dorna 

2.Zbigniew Bartnik  

3.Maciej Mateńko 

 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
                                                                                Prezes PZPN  Cezary Kulesza 
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Uchwała nr IV/131 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmiany Uchwały nr VIII/137 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej  w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Pro Junior System IV liga 
na sezon 2019/2020  

i następne 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt. 11) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale VIII/137 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej  w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Pro Junior System IV 
liga na sezon 2019/2020 i następne: 

 
Art. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 

Art. 3 
Kryteria oceny i metodyka przyznawania klubom punktów, zasady klasyfikowania i 

nagradzania klubów  
 

1.Kryterium oceny wykorzystania Juniorów i Wychowanków, stanowią minuty rozegrane w 
ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi. 

 
2.Punkty za rozegrane minuty w Regulaminowym czasie gry Juniorów i Wychowanków w 
Oficjalnych meczach klubowych są przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami: 

 
1)x1 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Juniora w Oficjalnym 
meczu IV ligi, 

 
2)x2 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w Oficjalnym 
meczu IV ligi. 

 
 

3.Każdy Junior lub Wychowanek wchodzący na boisko w Dodatkowym czasie gry, niezależnie 
od długości doliczonego czasu gry, otrzymuje punkty jak za jedną minutę Regulaminowego 
czasu gry. 

 
4.Każdy Junior i Wychowanek musi rozegrać co najmniej 270 minut w trakcie co najmniej  
5 Oficjalnych meczów rozgrywek klubowych, aby rozegrane przez niego minuty zostały 
uwzględnione w Punktacji końcowej. 

 
5.Kluby Zdegradowane na podstawie decyzji podjętej przez właściwą Komisję Dyscyplinarną 
lub ze względu na niespełnienie wymagań licencyjnych lub które wycofały się z rozgrywek tracą 
uprawnienie do uczestnictwa w Programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji. 
 
 
6. W przypadku wycofania drużyny w trakcie rozgrywek, przed rozegraniem przez tę drużynę 
wszystkich zaplanowanych meczów I rundy, punkty uzyskane przez inne drużyny w meczach 
przeciwko tej drużynie zostają anulowane. 
 
7. W przypadku wycofania drużyny w trakcie rozgrywek, po rozegraniu przez tę drużynę 
wszystkich zaplanowanych meczów I rundy: 

a) punkty uzyskane przez inne drużyny w meczach I rundy rozgrywek przeciwko tej 
drużynie zostają zachowane, 

b) punkty uzyskane przez inne drużyny w meczach II rundy rozgrywek przeciwko tej 
drużynie zostają anulowane. 



8.W Klasyfikacji nie są uwzględniane rozegrane minuty w meczach barażowych o udział w 

rozgrywkach danej klasy. 

9.W przypadku, gdy regulamin danych rozgrywek przewiduje możliwość rozegrania przez 

poszczególne kluby różnej liczby meczów, w klasyfikacji uwzględniane są wyłącznie punkty 

zdobyte przez kluby w pierwszych 30 meczach tych rozgrywek. 

Jeśli regulamin danych rozgrywek przewiduje rozegranie mniejszej niż 30 liczby kolejek, WZPN 

prowadzący dane rozgrywki może ustalić inną liczbę kolejek z których uzyskane punkty 

uwzględniane są w klasyfikacji. 

 

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

 

   Prezes PZPN Cezary Kulesza 
 
 
  



 

tj. U. nr VIII/137 z 04.09.2019 r.  
zm. U. nr IV/53 z 12.05.2020 r. 
zm. U. nr VI/105 z 24.07.2020 r. 
zm. U. nr VIII/129 z 6.10.2020 r. 
zm. U. nr IV/131 z 15.11.2021 r. 

 
 

Uchwała nr VIII/137 z dnia 4 września 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   
w sprawie przyjęcia regulaminu Programu Pro Junior System IV liga na sezon 2019/2020  

i następne 
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin programu Pro Junior System IV liga na sezon 2019/2020 i następne  
w następującym brzmieniu: 
 

Regulamin Programu PRO Junior System IV liga na sezon 2019/2020 i następne 
 

Art. 1 
Cele i założenia Programu 

 
1.Celem Programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach IV ligi poprzez 
premiowanie występów juniorów, a w szczególności wychowanków, w rozgrywkach seniorów. 

 
1.Program polega na przyznawaniu punktów klubom za rozegrane minuty zawodników 
kwalifikujących się do Programu w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich. 

 
2.Na zakończenie ligowych rozgrywek mistrzowskich danego sezonu, kluby z największą 
liczbą punktów zostaną nagrodzone finansowo. 

 
3.W programie uczestniczą kluby IV ligi. 

 
4.Administratorem programu jest PZPN. 

 
Art. 2 

Definicje  
W rozumieniu niniejszej uchwały:  

1)Akademia klubowa – ośrodek szkoleniowy klubu lub ośrodek szkoleniowy zależny od klubu, 
w którym prowadzone są zajęcia doskonalące grę w piłkę nożną dla juniorów klubu; 

 
2)Dodatkowy czas gry – doliczone przez Sędziego dodatkowe minuty do Regulaminowego 
czasu gry; 

 
3)Druga drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych 
rozgrywkach mistrzowskich, w niższej klasie rozgrywkowej niż pierwsza drużyna; 

 
4)Klasyfikacja – tabela z punktacją klubów uczestniczących w Programie; 

 
5)Kluby zdegradowane – kluby zdegradowane do niższych klas rozgrywkowych ze względu 
na: 

• Zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, 

• Decyzję podjętą przez właściwą Komisję Dyscyplinarną, 

• Niespełnienie wymagań licencyjnych; 
 

6)Junior – zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku kalendarzowym, w którym 
następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 19 rok życia oraz zawodnik młodszy. 



 
7)Oficjalny mecz – mecz rozegrany w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi  

 
8)Okres szkolenia w klubie – okres, w którym zawodnik jest zarejestrowany w akademii 
klubowej lub w jednej z następujących drużyn klubu: 

• Zespoły młodzieżowe (w kategorii: młodzików młodszych, młodzików, trampkarzy 
młodszych, trampkarzy, juniorów młodszych, juniorów), 

1. Drugiej drużynie, 

• Pierwszej drużynie; 
 

9)Pierwsza drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych 
rozgrywkach mistrzowskich w najwyższej, możliwej, dla danego klubu, klasie rozgrywkowej; 

 
10)Program – Program Promowania i Wspierania Jakości Szkolenia w Klubach; 

 
11)Przerwa - okres, w którym zawodnik nie był zarejestrowany w żadnym klubie lub był 
szkolony w innym klubie na zasadzie transferu lub wypożyczenia; 

 
12)Punktacja końcowa – finalna punktacja dla klubów uczestniczących w Programie, na 
podstawie której przyznawane są nagrody finansowe dla uczestników; 

 
13)Regulaminowy czas gry – dwa równe 45-minutowe okresy gry, w trakcie których 
rozgrywany jest Oficjalny mecz; 

 
14)Rozegrane minuty meczu w dodatkowym czasie gry – liczba minut rozegranych w 
Dodatkowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria Programu, 
które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w postaci 
elektronicznej w bazie danych PZPN; 

 
15)Rozegrane minuty meczu w regulaminowym czasie gry – liczba minut rozegranych w 
Regulaminowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria 
Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w postaci 
elektronicznej w bazie danych PZPN; 

 
16)Wychowanek – Junior zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres trzech 
pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12 rokiem życia (lub rozpoczęciem 
sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12 rok życia) i 19 rokiem życia (lub końcem sezonu, 
podczas którego zawodnik kończył 19 rok życia). 

 
17)WZPN – Wojewódzki Związek Piłki Nożnej; 

 
18)Zespół młodzieżowy – drużyna juniorska piłki nożnej, reprezentująca klub w rozgrywkach 
juniorskich organizowanych przez PZPN lub WZPN. 

 
Art. 3 

Kryteria oceny i metodyka przyznawania klubom punktów, zasady klasyfikowania i 
nagradzania klubów  

 
1.Kryterium oceny wykorzystania Juniorów i Wychowanków, stanowią minuty rozegrane w 
ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich IV ligi. 

 
2.Punkty za rozegrane minuty w Regulaminowym czasie gry Juniorów i Wychowanków w 
Oficjalnych meczach klubowych są przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami: 

 
1)x1 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Juniora w Oficjalnym 
meczu IV ligi, 

 



2)x2 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w Oficjalnym 
meczu IV ligi. 

 
 

3.Każdy Junior lub Wychowanek wchodzący na boisko w Dodatkowym czasie gry, niezależnie 
od długości doliczonego czasu gry, otrzymuje punkty jak za jedną minutę Regulaminowego 
czasu gry. 

 
4.Każdy Junior i Wychowanek musi rozegrać co najmniej 270 minut w trakcie co najmniej  
5 Oficjalnych meczów rozgrywek klubowych, aby rozegrane przez niego minuty zostały 
uwzględnione w Punktacji końcowej. 

 
5.Kluby Zdegradowane na podstawie decyzji podjętej przez właściwą Komisję Dyscyplinarną 
lub ze względu na niespełnienie wymagań licencyjnych lub które wycofały się z rozgrywek tracą 
uprawnienie do uczestnictwa w Programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji. 
 
6. W przypadku wycofania drużyny w trakcie rozgrywek, przed rozegraniem przez tę drużynę 
wszystkich zaplanowanych meczów I rundy, punkty uzyskane przez inne drużyny w meczach 
przeciwko tej drużynie zostają anulowane. 
 
7. W przypadku wycofania drużyny w trakcie rozgrywek, po rozegraniu przez tę drużynę 
wszystkich zaplanowanych meczów I rundy: 

c) punkty uzyskane przez inne drużyny w meczach I rundy rozgrywek przeciwko tej 
drużynie zostają zachowane, 

d) punkty uzyskane przez inne drużyny w meczach II rundy rozgrywek przeciwko tej 
drużynie zostają anulowane. 

 
 

8.W Klasyfikacji nie są uwzględniane rozegrane minuty w meczach barażowych o udział w 
rozgrywkach danej klasy. 

 
9.W przypadku, gdy regulamin danych rozgrywek przewiduje możliwość rozegrania przez 
poszczególne kluby różnej liczby meczów, w klasyfikacji uwzględniane są wyłącznie punkty 
zdobyte przez kluby w pierwszych 30 meczach tych rozgrywek. 

 
Jeśli regulamin danych rozgrywek przewiduje rozegranie mniejszej niż 30 liczby kolejek, WZPN 
prowadzący dane rozgrywki może ustalić inną liczbę kolejek z których uzyskane punkty 
uwzględniane są w klasyfikacji. 

 
 

 
Art. 4 

Klasyfikacja 
 

1.Klasyfikacja za rozegrane minuty jest aktualizowana na bieżąco po rozegranych meczach i 
prezentowana na stronie internetowej wskazanej przez PZPN. 

 
2.Każdy klub może zgłosić do organu prowadzącego rozgrywki w danej grupie zastrzeżenia co 
do liczby przyznanych punktów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego meczu. Po 
weryfikacji zastrzeżenia i stwierdzenia jego zasadności, organ prowadzący rozgrywki przekaże 
zastrzeżenie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. 

 
3Klasyfikacja końcowa ogłaszana jest nie później niż 14 dni po zakończeniu rozgrywek. 

 
  



Art. 5 
Nagrody finansowe 

 
1. Pula nagród w Programie wynosi łącznie 1.600.000 zł brutto na sezon, z czego na nagrody 

dla klubów IV ligi w danym WZPN zostanie przeznaczone 100.000 zł brutto. 
 
2. Kluby, które zajmą miejsca 1-5 w klasyfikacji końcowej klubów IV ligi w danej grupie 

rozgrywkowej otrzymają nagrody w wysokości: 

1) 1 miejsce - 35.000- zł brutto 
2) 2 miejsce - 25.000- zł brutto 
3) 3 miejsce - 20.000- zł brutto 
4) 4 miejsce - 15.000- zł brutto 
5) 5 miejsce - 5.000- zł brutto 

 
3. W przypadku prowadzenia, przez dany WZPN, rozgrywek IV ligi w więcej niż jednej grupie 

rozgrywkowej, klasyfikacja jest prowadzona wspólnie dla wszystkich grup IV ligi 
prowadzonych przez dany WZPN. 
 

4. W sytuacji uzyskania w klasyfikacji, przez dwa lub więcej klubów, takiej samej liczby 
punktów, o zajętym o miejscu w klasyfikacji zadecyduje wyższe miejsce w tabeli rozgrywek 
danej grupy lub grup, w przypadku, o którym mowa w ust. 3. 
 

5.W sytuacji, gdy drużyny jednego klubu uczestniczą w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi, II ligi, 
III ligi lub IV ligi, to klub jest uwzględniany wyłącznie w klasyfikacji końcowej dla najwyższej 
klasy rozgrywkowej w której uczestniczyła drużyna klubu. Inne drużyny klubu nie będą 
uwzględnione w klasyfikacjach końcowych programu dla pozostałych rozgrywek, niezależnie 
od zajętego w nich miejsca i uzyskanego dorobku punktowego. 

 
6.W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody 
finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po 
zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje pomniejszona o 
50%. Pozostałe 50% wartości nagrody zostanie przekazane Fundacji Piłkarstwa Polskiego na 
realizację jej zadań statutowych.  
 
7. Wypłata nagród nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu 

obciążeniowego. 
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.      

 
 Prezes PZPN  

 
 

  



 

 
 

132 
Uchwała  nr IV/132 z dnia 15 listopada 2021 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie odwołania i powołania Prezesa  Zarządu  
„FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO” 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Polski Związek Piłki Nożnej, jako Fundator „Fundacji Piłkarstwa Polskiego” z siedzibą 
w Warszawie (wpisanej do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000383389; określanej 
dalej jako „Fundacja”), na podstawie § 21 Statutu Fundacji, postanawia: 
 

1.W związku ze złożoną rezygnacją odwołać Pana Zbigniewa Bońka z funkcji Prezesa Zarządu 
Fundacji. 

 

 
2.Na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji powołać Pana Cezarego Kuleszę. 

 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
          Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

 

133 
Uchwała  nr IV/133 z dnia 15 listopada 2021 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie odwołania i powołania Przewodniczącego  Rady „FUNDACJI PIŁKARSTWA 
POLSKIEGO” 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Polski Związek Piłki Nożnej, jako Fundator „Fundacji Piłkarstwa Polskiego” z siedzibą 
w Warszawie (wpisanej do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000383389; określanej 
dalej jako „Fundacja”), na podstawie § 24 Statutu Fundacji, postanawia: 
 

1.W związku ze złożoną rezygnacją odwołać Pana Andrzeja Persona z funkcji 
Przewodniczącego Rady Fundacji. 

 

 
2.Na funkcję Przewodniczącego Rady  Fundacji powołać dotychczasowego Członka Rady 
Fundacji Pana Wojciecha Gąssowskiego. 

  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
          Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 



 

 

134 
Uchwała nr IV/134 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie odwołania Pana Marciną Dorny  z funkcji pierwszego Trenera Młodzieżowej 

Reprezentacji Narodowej Mężczyzn do lat 16 (U-16) 
 

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

I.Niniejszym odwołuje się Pana Marcina Dornę z funkcji pierwszego Trenera Młodzieżowej 
Reprezentacji Narodowej Mężczyzn do lat 16 (U-16). 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
         Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 
 

 

135 
Uchwała nr IV/135 z dnia 15 listopada 2021  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie odwołania Pana Mariusza Rumaka z funkcji pierwszego Trenera Młodzieżowej 

Reprezentacji Narodowej Mężczyzn do lat 19 (U-19) 
 

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

I.Na wniosek Dyrektora Sportowego PZPN niniejszym odwołuje się Pana Mariusza Rumaka z 
funkcji pierwszego Trenera Młodzieżowej Reprezentacji Narodowej Mężczyzn do lat 19 (U-19). 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
         Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

  



136 
Uchwała nr IV/136 z dnia 15 listopada  2021 roku                                                                           

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr I/33  z dnia 9 
listopada 2016 roku dot. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Zarządu i Komisji 

Rewizyjnej PZPN 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) i  pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

I.W Uchwale nr I/33 z dnia 9 listopada 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie ustalenia 

wynagrodzenia dla Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZPN wprowadza się następujące 

zmiany:  

 1 Pkt I otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

I. Przyjmuje się, iż wynagrodzenie finansowe za jedno posiedzenie dla Członków Zarządu 

oraz dla Członków Komisji Rewizyjnej, wynosić będzie 2.000 zł netto (słownie: dwa tysiące 

złotych netto) plus koszty dojazdu na posiedzenie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej PZPN. 

 2.Skreśla się pkt II. 

 3.Dotychczasowe pkt  III i IV otrzymują odpowiednio numerację pkt  II i III. 

 4.Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                  Prezes PZPN Cezary Kulesza 

  

  



 

 

Uchwała nr I/33  z dnia 9 listopada 2016 roku dot. ustalenia wynagrodzenia dla Członków 

Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZPN  

(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) i  pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  

I. Przyjmuje się, iż wynagrodzenie finansowe za jedno posiedzenie dla Członków Zarządu oraz dla 

Członków Komisji Rewizyjnej, wynosić będzie 2.000 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych netto) 

plus koszty dojazdu na posiedzenie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej PZPN. 

II.Traci moc Uchwała Zarządu PZPN z dnia 24 kwietnia 2009 roku dot. ustalenia wysokości 

wynagrodzenia dla Członków Zarządu PZPN. 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN 

  

 

 

 

  



 
 

137 
Uchwała nr IV/137 z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przekazania Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej środków finansowych na 
realizację zadań turniejowych w ramach XXII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o 

Puchar Tymbarku” 
 

 
Na podstawie art.36 par. 1 pkt 2) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przekazuje się Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej kwotę w wysokości 681 500 PLN środków 
stałych oraz dwa bonusy za liczbę drużyn, na pokrycie kosztów realizacji zadań turniejowych  
w ramach XXII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Szczegółowy podział 
środków pomiędzy poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej określa Załącznik nr 1 do 
niniejszej Uchwały. 
 
II. Bonus nr 1 jest zależny od liczby zgłoszonych drużyn i wynosi 15 zł za każdą zgłoszoną drużynę. 
Wysokość tego bonusu oblicza się na podstawie liczby drużyn zgłoszonych w poszczególnych 
województwach w dniu wejścia w życie niniejszej Uchwały. 
 
III. Bonus nr 2 jest zależny od liczby drużyn, które wzięły udział w rozgrywkach XXII edycji Turnieju 
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” i wynosi 30 zł za każdą drużynę. Wysokość tego 
bonusu obliczona zostanie po zakończeniu rozgrywek XXII edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion 
o Puchar Tymbarku”. 

 
IV. Środki, o których mowa w pkt I-III, zostaną przekazane w następujących terminach:  

1. I transza finansowa (rozgrywki gminne i powiatowe oraz bonus nr 1) – płatna do 29 
listopada 2021 roku; 

2. II transza finansowa (finały wojewódzkie oraz kwota na szkolenie młodzieży) – płatna do 
31 marca 2022 roku; 

3. III transza finansowa (koordynacja turnieju oraz bonus nr 2) – płatna do 15 czerwca 2022 
roku. 
 

V. Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej zobowiązane są do wydatkowania otrzymanych środków  

w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku. 

VI. W terminie do dnia 15 lipca 2022 roku Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej przekażą  

do Departamentu Finansowego PZPN rozliczenie wydatkowania środków finansowych  

z uwierzytelnionymi dokumentami źródłowymi poniesionych kosztów.  

VII. Szczegółowe zasady i sposób wykorzystania dofinansowania, o którym mowa w pkt I-III, 

zostaną określone w umowach zawieranych przez poszczególne Wojewódzkie Związki Piłki 

Nożnej z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. 

VIII. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz 
Dyrektorowi Departamentu Finansowego PZPN. 
 
IX. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

          Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr IX/138 z dnia 15 listopada  2021 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie  ustalenia kwoty rocznego dofinansowania dla  Wojewódzkich  
Związków  Piłki Nożnej  na zorganizowanie kurskonferencji trenerów 

 
 

Na podstawie art.36  par. 1 pkt 2) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ustala się dofinansowanie w maksymalnej wysokości do 10.000 PLN netto na dany rok 

kalendarzowy dla Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z przeznaczeniem na zorganizowanie 

kursokonferencji trenerów na szczeblu poszczególnych Wojewódzkich ZPN. Kwota 

dofinansowania na zorganizowanie jednej kursokonferencji wynosi  maksymalnie  5.000 PLN 

netto. 

II. Przekazanie kwoty dofinansowania, o  której mowa w pkt I na konto właściwego 

Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej nastąpi po spełnieniu przez organizatora następujących 

warunków: 

- zgłoszeniu kursokonferencji w systemie PZPN24 w terminie nie krótszym niż 1 

miesiąc przed planowanym wydarzeniem. 

- spełnieniu wymogu uczestnictwa w konferencji minimum.150 uczestników,  

- spełnienia wymogu przyznania za udział w/w wydarzeniu co najmniej 5 h /pkt do 

systemu licencjonowania trenerów dla wybranego poziomu/ów kwalifikacji trenerów 

zgodnie z   uchwałą PZPN, 

- Wypełnienie stosownego wniosku oraz pozostałych formalności  organizacyjnych na 

platformie Extranet 24 w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc przed planowanym 

wydarzeniem. 

 

III. Wypłata kwoty dofinansowania nastąpi po zakończeniu konferencji w terminie 14 dni od 

otrzymania przez PZPN stosownego dokumentu finansowego przesłanego przez ZPN na 

adres e-mail: faktury@pzpn.pl 

 
IV. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz 
Dyrektorowi Departamentu Finansowego PZPN. 
 
V. Traci moc Uchwała nr VII/10 z dnia 8 czerwca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie  ustalenia 
kwoty rocznego dofinansowania dla  Wojewódzkich  Związków  Piłki Nożnej  na 
zorganizowanie kurskonferencji trenerów. 
 
VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.  

         Prezes PZPN Cezary Kulesza  
 

 
  

mailto:faktury@pzpn.pl
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Uchwała nr IV/139 z dnia 15 listopada 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 12 grudnia  2021 roku 

o godz.11.00. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Cezary Kulesza 
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Uchwała nr IV/140  z dnia 15 listopada 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmiany Uchwały nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie 
przyjęcia regulaminu programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne 

 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt. 11) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu PZPN 
w sprawie przyjęcia regulaminu programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne: 
 
1. Art. 3 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
Każdy Młodzieżowiec i Wychowanek musi rozegrać co najmniej 270 minut (450 minut w przypadku 
rozgrywek I ligi i II ligi) oraz 5 meczów (10 meczów w przypadku rozgrywek I ligi i II ligi) w Oficjalnym 
meczu rozgrywek klubowych, aby rozegrane przez niego minuty zostały uwzględnione w Punktacji 
końcowej. 
 

Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 5 meczach Ekstraklasy i rozegrał łącznie 
290 minut spełnia wymagania Programu i punkty za jego występy zostaną uwzględnione w 
Punktacji końcowej. 
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 5 meczach I ligi i rozegrał łącznie 290 
minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął wymaganego progu 10 meczów i 450 minut) i 
punkty za jego występy nie zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej. 
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 10 meczach II ligi i rozegrał łącznie 260 
minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął wymaganego progu 450 minut) i punkty za 
jego występy nie zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej. 
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 9 meczach II ligi i rozegrał łącznie 480 
minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął wymaganego progu 10 meczów) i punkty za 
jego występy nie zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej. 
 
2. Art. 5 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
Pula nagród w Programie wynosi łącznie 28.000.000,00- zł brutto na sezon, z czego na nagrody 
dla klubów poszczególnych klas rozgrywkowych zostanie przeznaczone: 

1) Kluby Ekstraklasy  – 10.000.000,00- zł brutto, z czego 6.000.000,00- zł będzie 
pochodzić ze środków Ekstraklasa S.A, a 4.000.000,00- zł ze środków PZPN, 

2) Kluby I ligi   – 9.000.000,00- zł brutto, 
3) Kluby II ligi   – 5.000.000,00- zł brutto, 
4) Kluby III ligi   – 4.000.000,00- zł brutto. 

 



3. Art. 5 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów Ekstraklasy otrzymają nagrody w 
wysokości: 

1) 1 miejsce   – 3.250.000,00 zł brutto, 
2) 2 miejsce   – 2.250.000,00 zł brutto, 
3) 3 miejsce   – 1.750.000,00 zł brutto, 
4) 4 miejsce   – 1.250.000,00 zł brutto, 
5) 5 miejsce  –    750.000,00 zł brutto, 
6) 6 miejsce    -     500.000,00 zł brutto, 
7) 7 miejsce   -     250.000,00 zł brutto. 

 
4. 3. Art. 5 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
1. Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów II ligi, otrzymają nagrody w 
wysokości: 

1) 1 miejsce   – 1.100.000,00 zł brutto, 
2) 2 miejsce   –    800.000,00 zł brutto, 
3) 3 miejsce   –    700.000,00 zł brutto, 
4) 4 miejsce   –    500.000,00 zł brutto, 
5) 5 miejsce   –    400.000,00 zł brutto, 
6) 6 miejsce   –    300.000,00 zł brutto, 
7) 7 miejsce   –    200.000,00 zł brutto, 

 
2 Pozostała kwota 1.000.000,00 zł brutto zostanie rozdzielona pomiędzy wszystkich uczestników 
rozgrywek II ligi w danym sezonie, proporcjonalnie do liczby zdobytych punktów w klasyfikacji 
końcowej, przy czym postanowienia Art. 3 ust. 6 oraz Art. 5 ust. 7 stosuje się odpowiednio. 
 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

   Prezes PZPN Cezary Kulesza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tj. U. nr V/94 z 24.05.2016 r. 
zm. U. nr VIII/140 z 30.08.2017 r. 
zm. U. nr V/89 z 23.05.2018 r. 
zm. U. nr VI/140 z 14.07.2018 r. 
zm. U. nr V/73 z 23.05.2019 r. 
zm. U nr IV/52 z 12.05.2020 r. 
zm. U nr VI/104 z 24.07.2020 r. 
zm. U nr VIII/128 z 6.10.2020 r. 
zm. U nr III/85 z 9.10.2021 r. 
zm. U nr IV/140  z 15.11.2021 r. 
 

Uchwała nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia regulaminu 
programu Pro Junior System na sezon 2016/2017 i następne 

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin programu PRO Junior System na sezon 2016/2017 i następne w 
następującym brzmieniu: 
 

Regulamin Programu PRO Junior System na sezon 2016/2017 i następne 
 

Art. 1 
Cele i założenia Programu 

 
1. Celem Programu jest promowanie i wspieranie jakości szkolenia w klubach Ekstraklasy, I 

ligi, II ligi i III ligi poprzez premiowanie występów młodzieżowców, a w szczególności 
wychowanków, w rozgrywkach seniorów. 

 

2. Program polega na przyznawaniu punktów klubom za rozegrane minuty zawodników 
kwalifikujących się do Programu w oficjalnych meczach rozgrywek mistrzowskich oraz 
rozgrywek reprezentacyjnych.  

 

3. Na zakończenie ligowych rozgrywek mistrzowskich danego sezonu oraz turniejów 
reprezentacyjnych, kluby z największą liczbą punktów zostaną nagrodzone finansowo. 

 

4. W programie uczestniczą kluby: Ekstraklasy, I ligi, II ligi i III ligi. 
 

Art. 2 
Definicje  

 
W rozumieniu niniejszej uchwały:  

2) Akademia klubowa – ośrodek szkoleniowy klubu lub ośrodek szkoleniowy zależny od 
klubu, w którym prowadzone są zajęcia doskonalące grę w piłkę nożną dla juniorów klubu; 

 

3) Dodatkowy czas gry – doliczone przez Sędziego dodatkowe minuty do Regulaminowego 
czasu gry; 

 

4) Druga drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych 
rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez PZPN, w niższej klasie rozgrywkowej 
niż pierwsza drużyna; 

 

5) Klasyfikacja – tabela z punktacją klubów uczestniczących w Programie; 
 

6) Kluby zdegradowane – kluby zdegradowane do niższych klas rozgrywkowych ze względu 
na: 

• Zajęcie miejsca spadkowego po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, 



• Decyzję podjętą przez Komisję Dyscyplinarną, 

• Nie spełnienie wymagań licencyjnych; 
 

7) Młodzieżowiec – zawodnik posiadający obywatelstwo polskie, który w roku 
kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego kończy 21 rok 
życia oraz zawodnik młodszy. 

Przykład: w sezonie 2016/2017 za młodzieżowca może być uważany zawodnik urodzony w 1996 
roku lub później - w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego 
(2017), ukończył on nie więcej niż 21 lat. 
Przykład: w sezonie 2016/2017 za młodzieżowca nie może być uważany zawodnik urodzony 20 
grudnia 1995 roku - w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu 
rozgrywkowego (2017), zawodnik ukończy 22 lata (pomimo tego, że zawodnik osiągnie ten wiek 
już po zakończeniu sezonu rozgrywkowego 2016/2017); 
 

8) Oficjalny mecz – mecz rozegrany w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich 
organizowanych przez PZPN w ramach następujących klas rozgrywkowych: 

• Ekstraklasy, 

• I ligi, 

• II ligi, 

• III ligi 
 

9) Oficjalny mecz reprezentacji – mecz rozegrany przez Reprezentację A w ramach 
oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez UEFA lub FIFA, w 
ramach: 

• Eliminacji do mistrzostw Europy oraz Mistrzostw Europy, 

• Eliminacji do mistrzostw Świata oraz Mistrzostw Świata; 
 

10) Oficjalny mecz reprezentacji młodzieżowej - mecz rozegrany przez Reprezentację 
młodzieżową w ramach oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez 
UEFA lub FIFA, w ramach: 

• Młodzieżowych Mistrzostw Europy U-17, U-19, 

• Młodzieżowych Mistrzostw Świata U-17 oraz U-20; 
 

11) Oficjalny mecz reprezentacji U-21 – mecz rozegrany przez Reprezentację U-21 w 
ramach oficjalnych rozgrywek międzynarodowych organizowanych przez UEFA, w ramach 
Eliminacji do mistrzostw Europy U-21 oraz Mistrzostw Europy U-21; 

 

12) Okres szkolenia w klubie – okres, w którym zawodnik jest zarejestrowany w akademii 
klubowej lub w jednej z następujących drużyn klubu: 

• Zespoły młodzieżowe (w kategorii: młodzików młodszych, młodzików, trampkarzy 
młodszych, trampkarzy, juniorów młodszych, juniorów), 

2. Drugiej drużynie, 

• Pierwszej drużynie; 
 

13) Pierwsza drużyna – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca klub w oficjalnych 
rozgrywkach mistrzowskich organizowanych przez PZPN, w najwyższej możliwej, dla 
danego klubu, klasie rozgrywkowej; 

 

14) Program – Program Promowania i Wspierania Jakości Szkolenia w Klubach; 
 

15) Przerwa - okres, w którym zawodnik nie był zarejestrowany w żadnym klubie lub był 
szkolony w innym klubie na zasadzie transferu lub wypożyczenia; 

 

16) Punktacja końcowa – finalna punktacja dla klubów uczestniczących w Programie, na 
podstawie której przyznawane są nagrody finansowe dla uczestników; 

 



17) Regulaminowy czas gry – dwa równe 45-minutowe okresy gry, w trakcie których 
rozgrywany jest Oficjalny mecz; 

 

18) Reprezentacja – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca Rzeczpospolitą Polską w 
oficjalnych meczach reprezentacji A, powoływana przez selekcjonera reprezentacji A, w 
której mogą występować wyłącznie zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie; 

 

19) Reprezentacja młodzieżowa – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca 
Rzeczpospolitą Polską w oficjalnych meczach młodzieżowych reprezentacji Polski 
powoływana przez selekcjonera, w której mogą występować wyłącznie zawodnicy 
posiadający obywatelstwo polskie. W Programie rozpatrywane będą Oficjalne mecze 
następujących reprezentacji młodzieżowych: 

• U-20, 

• U-19, 

• U-17; 
 

20) Reprezentacja U-21 – drużyna sportowa piłki nożnej, reprezentująca Rzeczpospolitą 
Polską w oficjalnych meczach reprezentacji U-21, powoływana przez selekcjonera 
reprezentacji U-21,  w której mogą występować wyłącznie zawodnicy do 21 roku życia oraz 
posiadający obywatelstwo polskie; 

 

21) Rozegrane minuty meczu w dodatkowym czasie gry – liczba minut rozegranych w 
Dodatkowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria 
Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w 
postaci elektronicznej w bazie danych PZPN; 

 

22) Rozegrane minuty meczu w regulaminowym czasie gry – liczba minut rozegranych w 
Regulaminowym czasie gry Oficjalnego meczu przez zawodnika spełniającego kryteria 
Programu, które zostały wpisane do protokołu pomeczowego, oraz zostały zapisane w 
postaci elektronicznej w bazie danych PZPN; 

 

23) Wychowanek – Młodzieżowiec zarejestrowany w klubie, z przerwami lub nie, przez okres 
trzech pełnych sezonów lub przez 36 kolejnych miesięcy pomiędzy 12 rokiem życia (lub 
rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 12 rok życia) i 21 rokiem życia 
(lub końcem sezonu, podczas którego zawodnik kończył 21 rok życia). 

Przykład: za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2016/2017 może być uważany 
zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od rozpoczęcia sezonu 2013/2014 do 
zakończenia sezonu 2015/2016, i jednocześnie spełnia kryterium wiekowe. 
 
Przykład: za spełniającego definicję wychowanka w sezonie 2016/2017 może być uważany 
zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2012/2013, następnie nie był szkolony w 
żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu lub wypożyczenia), po czym 
był ponownie szkolony w tym samym klubie od sezonu 2014/2015, i jednocześnie spełnia kryterium 
wiekowe. 
Przykład: za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2016/2017 może być uważany 
zawodnik, który był szkolony w danym klubie bez przerw od początku sezonu 2014/2015 do końca 
sezonu 2015/2016. 
Przykład: za niespełniającego definicji wychowanka w sezonie 2016/2017 może być uważany 
zawodnik, który był szkolony w danym klubie w sezonie 2013/2014, następnie nie był szkolony w 
żadnym klubie lub był szkolony w innym klubie (na zasadzie transferu lub wypożyczenia), po czym 
był ponownie szkolony w tym samym klubie w sezonie 2015/2016. 
 

24) WZPN – Wojewódzki Związek Piłki Nożnej; 
 

25) Zespół młodzieżowy – drużyna juniorska piłki nożnej, reprezentująca klub w rozgrywkach 
juniorskich organizowanych przez PZPN lub WZPN. 



Art. 3 
Kryteria oceny i metodyka przyznawania klubom punktów, zasady klasyfikowania i 

nagradzania klubów  
 

1. Podstawowe kryterium oceny wykorzystania Młodzieżowców i Wychowanków, stanowią 
minuty rozegrane w ramach oficjalnych rozgrywek mistrzowskich Ekstraklasy, I ligi, II ligi i 
III ligi. 

 

2. Dodatkowym kryterium oceny wykorzystania Młodzieżowców i Wychowanków stanowią 
minuty rozegrane w ramach Oficjalnych meczów reprezentacji A, U-21 oraz reprezentacji 
młodzieżowych. 

3. Punkty za rozegrane minuty w Regulaminowym czasie gry Młodzieżowców i 
Wychowanków w Oficjalnych meczach klubowych oraz Oficjalnych meczach reprezentacji 
A, U-21 i w meczach na turnieju mistrzowskim rozgrywanych przez reprezentacje 
młodzieżowe są przyznawane zgodnie z poniższymi zasadami: 

 

1) x1 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Młodzieżowca w 
Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi lub w Oficjalnym meczu reprezentacji 
U-21 i reprezentacji młodzieżowej, 

 

2) x2 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w 
Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi lub w Oficjalnym meczu reprezentacji 
U-21 i reprezentacji młodzieżowej, 

 

3) x3 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Młodzieżowca w 
Oficjalnym meczu reprezentacji A, 

 

4) x4 - Każda rozegrana minuta w Regulaminowym czasie gry przez Wychowanka w 
Oficjalnym meczu reprezentacji A. 

 

Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca 10 minut w Regulaminowym czasie gry w 
Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi lub III ligi, otrzyma 10 punktów. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca 10 minut w Regulaminowym czasie gry w 
Oficjalnym meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej otrzyma 10 punktów. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka 10 minut w Regulaminowym czasie gry w 
Oficjalnym meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi lub III ligi, otrzyma 20 punktów. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka 10 minut w Regulaminowym czasie gry w 
Oficjalnym meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej, otrzyma 20 punktów. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca 10 minut w Regulaminowym czasie gry w 
Oficjalnym meczu reprezentacji A, otrzyma 30 punktów. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka 10 minut w Regulaminowym czasie gry w 
Oficjalnym meczu reprezentacji A, otrzyma 40 punktów. 
 

4. Każdy Młodzieżowiec lub Wychowanek wchodzący na boisko w Dodatkowym czasie gry, 
niezależnie od długości doliczonego czasu gry, otrzymuje punkty jak za jedną minutę 
Regulaminowego czasu gry. 

 

Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi lub III ligi, otrzyma 1 punkt. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu Ekstraklasy, I ligi, II ligi lub III ligi, otrzyma 2 punkty. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej otrzyma 1 punkt. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu reprezentacji U-21 lub reprezentacji młodzieżowej otrzyma 2 punkty. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Młodzieżowca X minut w Dodatkowym czasie gry 



Oficjalnego meczu reprezentacji otrzyma 3 punkty. 
Przykład: klub, za rozegranie przez Wychowanka X minut w Dodatkowym czasie gry 
Oficjalnego meczu reprezentacji A otrzyma 4 punkty. 
 

5. Każdy Młodzieżowiec i Wychowanek musi rozegrać co najmniej 270 minut (450 minut 
w przypadku rozgrywek I ligi i II ligi) oraz 5 meczów (10 meczów w przypadku 
rozgrywek I ligi i II ligi) w Oficjalnym meczu rozgrywek klubowych, aby rozegrane 
przez niego minuty zostały uwzględnione w Punktacji końcowej. 

 

Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 5 meczach Ekstraklasy i rozegrał 
łącznie 290 minut spełnia wymagania Programu i punkty za jego występy zostaną 
uwzględnione w Punktacji końcowej. 
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 5 meczach I ligi i rozegrał łącznie 
290 minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął wymaganego progu 10 meczów i 
450 minut) i punkty za jego występy nie zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej. 
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 10 meczach II ligi i rozegrał łącznie 
260 minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął wymaganego progu 450 minut) i 
punkty za jego występy nie zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej. 
Przykład: Młodzieżowiec i Wychowanek, który wystąpił w 9 meczach II ligi i rozegrał łącznie 
480 minut nie spełnia wymagań Programu (nie osiągnął wymaganego progu 10 meczów) i 
punkty za jego występy nie zostaną uwzględnione w Punktacji końcowej. 
 

6. Kluby Zdegradowane na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Dyscyplinarną lub ze 
względu na niespełnienie wymagań licencyjnych lub które wycofały się z rozgrywek tracą 
uprawnienie do uczestnictwa w Programie i nie są uwzględniane w klasyfikacji 

 
Przykład: W przypadku, gdy Klub X zajął w Punktacji końcowej miejsce premiowane nagrodą 
finansową, ale został zdegradowany na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Dyscyplinarną 
lub ze względu na niespełnienie wymagań licencyjnych Punktacja końcowa zostaje zaktualizowana 
i nagrody finansowe zostaną przydzielone dla kolejnych klubów, które nie zostały zdegradowane 
na podstawie decyzji podjętej przez Komisję Dyscyplinarną lub ze względu na niespełnienie 
wymagań licencyjnych i zajęły po aktualizacji miejsca premiowane nagrodą finansową. 
 

7. Minuty rozgrywane przez Młodzieżowców i Wychowanków w ramach rozgrywek 
reprezentacyjnych rozgrywanych w przerwie letniej pomiędzy sezonami ligowymi są 
wliczane do Punktacji końcowej następnego sezonu. Punkty za grę naliczane są 
zawodnikowi tylko w momencie, gdy zarówno w dniu rozgrywania meczów, jak również w 
nowym sezonie będzie zarejestrowany w tym samym klubie uczestniczącym w Programie. 

 

Przykład: klub, który zarejestrował Młodzieżowca lub Wychowanka przed Mistrzostwami Europy 
w 2016 roku, otrzyma punkty za rozegrane przez niego minuty na turnieju mistrzowskim 
reprezentacji A w czerwcu 2016 roku w punktacji za sezon 2016/2017, tylko w przypadku, gdy 
zawodnik będzie zarejestrowany w klubie w sezonie 2016/2017 i rozegra przynajmniej 270 minut 
oraz zagra w minimum 5 meczach sezonu 2016/2017. 
Przykład: klub, który zarejestrował jako nowego zawodnika Młodzieżowca lub Wychowanka w 
lipcu 2016 roku, nie otrzyma punktów za rozegrane przez niego minuty na turnieju mistrzowskim 
reprezentacji A z czerwca 2016 roku w punktacji za sezon 2016/2017. 
 

8. W Klasyfikacji nie są uwzględniane rozegrane minuty w meczach barażowych o udział w 
rozgrywkach danej klasy. 
 

9. W przypadku gdy regulamin danych rozgrywek przewiduje możliwość rozegrania przez 
poszczególne kluby różnej liczby meczów, w klasyfikacji uwzględniane są wyłącznie punkty 
zdobyte przez kluby w pierwszych 30 meczach tych rozgrywek. 

 
 
 



Art. 4 
Klasyfikacja 

 
1. Klasyfikacja jest prowadzona odrębnie dla każdej klasy rozgrywkowej tj. Ekstraklasy, I, II i 

III ligi. 
 

2. Klasyfikacja za rozegrane minuty jest aktualizowana na bieżąco po rozegranych meczach 
i prezentowana na stronie internetowej wskazanej przez PZPN. 

 
3. Każdy klub może zgłosić do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, zastrzeżenia co 

do liczby przyznanych punktów, w terminie 7 dni od dnia zakończenia danego meczu. 
 

4. Klasyfikacja końcowa ogłaszana jest nie później niż 10 dni po zakończeniu rozgrywek danej 
klasy. 

 
Art. 5 

Nagrody finansowe 
 

1. Pula nagród w Programie wynosi łącznie 28.000.000,00- zł brutto na sezon, z czego 
na nagrody dla klubów poszczególnych klas rozgrywkowych zostanie przeznaczone: 

1) Kluby Ekstraklasy  – 10.000.000,00- zł brutto, z czego 6.000.000,00- zł będzie 
pochodzić ze środków Ekstraklasa S.A, a 4.000.000,00- zł ze środków PZPN, 

2) Kluby I ligi   – 9.000.000,00- zł brutto, 
3) Kluby II ligi   – 5.000.000,00- zł brutto, 
4) Kluby III ligi   – 4.000.000,00- zł brutto. 

 
2. Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów Ekstraklasy 

otrzymają nagrody w wysokości: 
1) 1 miejsce   – 3.250.000,00 zł brutto, 
2) 2 miejsce   – 2.250.000,00 zł brutto, 
3) 3 miejsce   – 1.750.000,00 zł brutto, 
4) 4 miejsce   – 1.250.000,00 zł brutto, 
5) 5 miejsce  –    750.000,00 zł brutto, 
6) 6 miejsce   -     500.000,00 zł brutto, 
7) 7 miejsce   -     250.000,00 zł brutto. 

 
 

3. 1. Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów I ligi, otrzymają nagrody 
w wysokości: 

1) 1 miejsce   – 1.600.000,00 zł brutto, 
2) 2 miejsce   – 1.300.000,00 zł brutto, 
3) 3 miejsce   – 1.100.000,00 zł brutto, 
4) 4 miejsce   –    800.000,00 zł brutto, 
5) 5 miejsce   –    600.000,00 zł brutto, 
6) 6 miejsce   –    400.000,00 zł brutto, 
7) 7 miejsce   –    200.000,00 zł brutto. 

 
2. Pozostała kwota 3.000.000,00 zł brutto zostanie rozdzielona pomiędzy wszystkich 
uczestników rozgrywek I ligi w danym sezonie, proporcjonalnie do liczby zdobytych 
punktów w klasyfikacji końcowej, przy czym postanowienia Art. 3 ust. 6 oraz Art. 5 ust. 7 
stosuje się odpowiednio. 

 
 

4. 1. Kluby, które zajmą miejsca 1-7 w klasyfikacji końcowej klubów II ligi, otrzymają 
nagrody w wysokości: 

1) 1 miejsce   – 1.100.000,00 zł brutto, 
2) 2 miejsce   –    800.000,00 zł brutto, 



3) 3 miejsce   –    700.000,00 zł brutto, 
4) 4 miejsce   –    500.000,00 zł brutto, 
5) 5 miejsce   –    400.000,00 zł brutto, 
6) 6 miejsce   –    300.000,00 zł brutto, 
7) 7 miejsce   –    200.000,00 zł brutto, 

 
2 Pozostała kwota 1.000.000,00 zł brutto zostanie rozdzielona pomiędzy wszystkich 
uczestników rozgrywek II ligi w danym sezonie, proporcjonalnie do liczby zdobytych 
punktów w klasyfikacji końcowej, przy czym postanowienia Art. 3 ust. 6 oraz Art. 5 
ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

 
5. Kluby, które zajmą miejsca 1-4 w klasyfikacji końcowej poszczególnych grup III ligi, 

otrzymają nagrody w wysokości: 
1) 1 miejsce     - 400.000,00 zł brutto, 
2) 2 miejsce      - 300.000,00 zł brutto, 
3) 3 miejsce      - 200.000,00 zł brutto, 
4) 4 miejsce       - 100.000,00 zł brutto. 

 
6. W sytuacji, gdy drużyny jednego klubu uczestniczą w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi, II ligi, 

III ligi lub IV ligi, to klub jest uwzględniany wyłącznie w klasyfikacji końcowej dla najwyższej 
klasy rozgrywkowej w której uczestniczyła drużyna klubu. Inne drużyny klubu nie będą 
uwzględnione w klasyfikacjach końcowych programu dla pozostałych rozgrywek, 
niezależnie od zajętego w nich miejsca i uzyskanego dorobku punktowego. 
 

7. W sytuacji, gdy miejsce w klasyfikacji końcowej uprawniające do otrzymania nagrody 
finansowej zajmie klub zdegradowany ze względu na zajęcie miejsca spadkowego po 
zakończeniu sezonu rozgrywkowego, wartość przysługującej nagrody zostaje 
pomniejszona o 50%. Pozostałe 50% wartości nagrody zostanie przekazane Fundacji 
Piłkarstwa Polskiego na realizację jej zadań statutowych. 

 
8. Wypłata nagród nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu 

obciążeniowego. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2016 r. 
 

       
               

 Prezes PZPN 

  



***** 
Uchwała nr 2/2021 z dnia 13 października  2021 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży biletów na mecz 
Polska-Węgry w ramach eliminacji Mistrzostw Świata, Katar 2022, 15.11.2021 roku” 

 
 
Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN, Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  
o następującej treści:  
 
 
I.Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży biletów na mecz Polska-Węgry w ramach eliminacji 
Mistrzostw Świata, Katar 2022, 15.11.2021 roku”, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
      
      
 
                                                                                                     Prezes PZPN Cezary Kulesza  
 
 

Uchwała nr 3/2021  z dnia 25 października 2021 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawcze PKOL 
 

 
Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  

o następującej treści: 

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

Sprawozdawcze PKOL w dniu 8 listopada 2021 roku będą:  

1. Łukasz Wachowski 

2. Marek Łukiewski 

3.Piotr Szefer  

 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
                                                                                                     Prezes PZPN Cezary Kulesza  
 

  



Uchwała nr 4/2021 z dnia 2 listopada  2021 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie Programu Certyfikacji PZPN dla Szkółek Piłkarskich  

 
Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  

o następującej treści: 

 
I. Mając na względzie postanowienia par. 22 ust. 2 Regulaminu Programu Certyfikacji PZPN dla 

Szkółek Piłkarskich, Cykl III, (Sezony 2022-2023) przyjętego Uchwałą Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej nr III/29 z dnia 23 marca 2021 roku (tekst jednolity - Uchwała nr V/87 z dnia 25 maja 

2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej) Komisja ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki 

Nożnej postanowiła, co następuje: 

1. Podmiotom, których Formularze Rejestracyjne zostały odrzucone na podstawie par. 5 ust. ust.11 

cyt. wyżej Uchwały w związku z brakiem terminowej realizacji wezwania do uzupełnienia braków 

lub nieprawidłowym ponownym wypełnieniu formularza przywraca się z urzędu termin do 

uzupełnienia lub prawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego. 

2. Podmiotom, które nie złożyły Formularza Zgłoszeniowego w terminie wskazanym par.6 ust. 3 

cyt. wyżej Uchwały albo których Formularze Zgłoszeniowe zostały odrzucone na podstawie par.6 

ust. 6 cyt. wyżej Uchwały w związku z brakiem terminowej realizacji wezwania do uzupełnienia 

braków lub nieprawidłowym ponownym wypełnieniu formularza przywraca się z urzędu termin do 

wysłania albo uzupełnienia lub prawidłowego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego. 

 

3. Upoważnia się Dyrektora Departamentu Piłki Amatorskiej (Grassroots) do powiadomienia 

poprzez system zarządzania szkółką piłkarską oraz na drodze mailowej – podmiotów, o których 

mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały o przywróceniu terminu do uzupełnienia/prawidłowego 

wypełnienia formularzy zawierającego informację o szczegółowym harmonogramie ww. procesu 

oraz weryfikacji jego poprawności przez PZPN. 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
                                                                                                     Prezes PZPN Cezary Kulesza  
 

  



 
Uchwała nr 5/2021  z dnia 3  listopada 2021 roku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr III/47 z dnia 24 marca 2017 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów 

U-17 na sezon 2017/2018 i następne 
 

Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  

o następującej treści: 

I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr III/47 z dnia 24 marca 2017 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-17 na 
sezon 2017/2018 i następne: 
 
1. Art. 10 ust. 3 pkt a. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami  
w spotkaniach tych drużyn 
 
2. Art. 10 ust. 3 pkt d. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
w przypadku braku rozstrzygnięcia w dogrywce, zarządza się rzuty karne według obowiązujących 
przepisów. 
 
3. W Art. 10 ust. 3 skreśla się pkt e. 
 
II. Przyjmuje się następujące zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały nr III/47 z dnia 24 marca 2017 
roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi 
Juniorów U-17 na sezon 2017/2018 i następne: 
 
1. Art. 5 ust. 3 tiret 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami  
w spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi drużynami 
 
2. Art. 5 ust. 3 tiret 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
w przypadku braku rozstrzygnięcia w dogrywce, zarządza się rzuty karne według obowiązujących 
przepisów. 
 
3. W Art. 5 ust. 3 skreśla się tiret 5. 
 
 
III. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                             Prezes PZPN Cezary Kulesza 
 



  



tj. U. nr III/47 z 24.03.2017 r. 
zm. U. nr I/24 z 18.01.2018 r. 
zm. U. nr V/92 z 23.05.2018 r. 
zm. U. nr I/7 z 28.01.2019 r. 
zm. U. nr IV/54 24.04.2019 r. 
zm. U. nr II/20 z 15.02.2021 r. 
zm. U. nr IV/68 z 29.04.2021 r. 
zm. U. nr VII/127 z 17.08.2021 r. 
zm. U.KDSN nr 5/2021 z 3.11.2021 r. 

 
 

Uchwała nr III/47 z dnia 24 marca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-17 na sezon 2017/2018 i 

następne 
 

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

I. Przyjmuje się Regulamin Centralnej Ligi Juniorów U-17 na sezon 2017/2018 i następne w 

następującym brzmieniu: 

 

 

Regulamin Centralnej Ligi Juniorów U-17 na sezon 2017/2018 i następne 

 

 

Art. 1 

1.W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-17 (dalej: CLJ U-17) biorą udział 32 drużyny w 4 

grupach po 8 zespołów wg następującego podziału terytorialnego: 

Grupa A  

• Łódzki ZPN 

• Mazowiecki ZPN 

• Podlaski ZPN 

• Warmińsko-Mazurski ZPN 
 
Grupa B  

• Kujawsko-Pomorski ZPN 

• Pomorski ZPN 

• Wielkopolski ZPN 

• Zachodniopomorski ZPN 
 
Grupa C  

• Dolnośląski ZPN 

• Lubuski ZPN 

• Opolski ZPN 

• Śląski ZPN 
 
Grupa D  

• Lubelski   ZPN 

• Małopolski ZPN 

• Podkarpacki ZPN 

• Świętokrzyski ZPN   
 



2. W rozgrywkach CLJ U-17 mogą brać udział zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym w 

którym następuje zakończenie rozgrywek kończą 17 lub 16 rok życia, potwierdzeni do klubu 

przez macierzysty związek piłki nożnej oraz uprawnieni do gry w systemie Extranet przez 

Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. Dopuszcza się udział w rozgrywkach 

zawodników, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie rozgrywek 

kończą 15 rok życia i młodszych, po uzyskaniu pozytywnej opinii przychodni sportowo-

lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału 

zawodnika w rozgrywkach CLJ U-17. 

3. Czas trwania zawodów CLJ U-17 wynosi 2 x 45 min z przerwą do 15 minut. 

4. Współzawodnictwo w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-17 odbywać się będzie wg 

następującej formuły: 

I. Runda Jesienna 

a. w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach uczestniczą drużyny, które zakwalifikowały się do nich na 

podstawie eliminacji przeprowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, na zasadach 

ustalonych przez poszczególne WZPN. 

W sezonie 2018/2019 i następnych w rozgrywkach uczestniczą drużyny, które zakwalifikowały się 

do nich na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-17 i meczów 

barażowych pomiędzy właściwymi terytorialnie dla danej grupy mistrzami lig wojewódzkich w tej 

kategorii wiekowej, wyłonionymi zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach rozgrywek na 

szczeblu ZPN. 

b. w rundzie jesiennej danego sezonu każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami danej 

grupy dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno jako gość. 

c. po rozegraniu wszystkich meczów rundy jesiennej, drużyny, które zajmą miejsca 7 i 8 w tabelach 

poszczególnych grup otrzymują status drużyn spadkowych i nie mogą uczestniczyć w rozgrywkach 

CLJ U-17 w rundzie wiosennej danego sezonu. 

d. awans do rozgrywek danej grupy CLJ U-17 w rundzie wiosennej uzyskują 2 kluby, wyłonione w 

wyniku meczów barażowych pomiędzy właściwymi terytorialnie dla danej grupy mistrzami lig 

wojewódzkich w tej kategorii wiekowej, wyłonionymi zgodnie z zasadami określonymi w 

regulaminach rozgrywek na szczeblu ZPN. 

Zasady przeprowadzenia meczów barażowych reguluje Załącznik nr 3. 

II. Runda Wiosenna 

a. w rundzie wiosennej danego sezonu każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami danej 

grupy dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno jako gość. 

b. po rozegraniu wszystkich meczów rundy wiosennej, drużyny, które zajmą miejsca 7 i 8 w 

tabelach poszczególnych grup otrzymują status drużyn spadkowych i nie mogą uczestniczyć w 

rozgrywkach CLJ U-17 w rundzie jesiennej następnego sezonu. 

c. awans do rozgrywek danej grupy CLJ U-17 w rundzie jesiennej następnego sezonu uzyskują 2 

kluby, wyłonione w wyniku meczów barażowych pomiędzy właściwymi terytorialnie dla danej grupy 



mistrzami lig wojewódzkich w tej kategorii wiekowej, wyłonionymi zgodnie z zasadami określonymi 

w regulaminach rozgrywek na szczeblu ZPN. 

Zasady przeprowadzenia meczów barażowych reguluje Załącznik nr 3. 

d. po rozegraniu wszystkich meczów rundy wiosennej, mistrzowie poszczególnych grup awansują 

do Rundy Finałowej, w ramach której rozgrywane są: 

• 1/2 Finału rozgrywek (mecz i rewanż) z udziałem mistrzów poszczególnych grup, 

• Finał (1 mecz) z udziałem zwycięzców meczów 1/2 Finału, rozgrywany na boisku 

wskazanym przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

Zestaw par i gospodarzy meczów wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, na zasadach opracowanych przez ten organ. 

 

Art. 2 

1. Rozgrywki CLJ U-17 prowadzi Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

2. Rozgrywki CLJ U-17 prowadzone są w terminach ustalonych przez Zarząd PZPN.  

3. W celu sprawnego prowadzenia rozgrywek CLJ U-17 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. 3 

1. Obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. Koszty obsady sędziów pokrywa 

PZPN - według stawek obowiązujących w IV lidze. 

2. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać lub dostać do wglądu następujące dokumenty: 

a) protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, 

nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno 

prowadzić meczu; 

b) protokoły wypełnione przez oba zespoły w systemie extranet, podpisane przez kapitanów i 

kierowników drużyn; 

c) potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich, 

d) aktualne licencje trenerów prowadzących drużyny;  

3. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby medycznej na 

zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej 



pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu 

pomocy). 

4. 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. Właściwą do orzekania kary  

w I instancji jest Komisja Dyscyplinarna PZPN.  

 

Art. 4 

1. Zawody CLJ U-17 rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z 

niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.  

2. Uczestnicząc w rozgrywkach CLJ U-17 kluby zobowiązane są:  

a.przestrzegać Przepisów Gry oraz innych regulaminów PZPN,  

b.przestrzegać zasad fair play,  

c.wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  

d.przekazać na żądanie w terminie wskazanym przez Polski Związek Piłki Nożnej zdjęcia i 

statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu, zdjęcia stadionu, a także 

inne informacje wymagane przez Polski Związek Piłki Nożnej do celów promocyjnych, 

e.przekazać na żądanie w terminie i formacie wskazanym przez Polski Związek Piłki Nożnej 

zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów meczowych (koszulki, spodenki, getry, w tym 

stroje bramkarzy).  

3. PZPN nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy 

klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN. 

4. Mecze CLJ U-17 muszą być rozgrywane na stadionach spełniających następujące warunki: 

a. nawierzchnia boiska – naturalna, sztuczna lub hybrydowa o wymiarach nie mniejszych niż 

100 x 64 m, spełniająca wymogi określone w Art. 1 Przepisów Gry oraz Art. 1 Postanowień 

PZPN do Przepisów Gry, 

b. zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych i osób funkcyjnych – po minimum 13 

miejsc każda, 

c. indywidualne miejsca siedzące dla widzów – minimum 50, 

d. szatnie dla drużyn – po minimum 20 m2 każda, z dostępem do pryszniców i toalety, 

e. szatnia sędziowska –z dostępem do prysznica i toalety. 

W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej 

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

spełniający wymogi, o których mowa powyżej. 

5. Protokół weryfikacji boiska na dany sezon rozgrywkowy sporządzany jest przez komisję 

weryfikacyjną właściwego terytorialnie ZPN, na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu,  



6. Na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, kluby przekazują do Departamentu Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN protokoły weryfikacji boisk, na których będą rozgrywane mecze CLJ U-17. 

Dodatkowy egzemplarz powinien znajdować się w szatni sędziowskiej. 

 

Art. 5 

1. W rozgrywkach CLJ U-17, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych konsekwencji 

dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez właściwy Wojewódzki 

Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni do gry w systemie Extranet przez Departament 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

2. W meczach Rundy Finałowej mogą występować zawodnicy uprawnieni, w systemie Extranet, 

do gry w rozgrywkach w poszczególnych grupach. Dopuszcza się możliwość uprawnienia do gry 

kolejnych zawodników, o ile byli oni potwierdzeni do klubu na dzień zakończenia rozgrywek danej 

grupy.  

3. W zakresie uprawniania zawodników mają zastosowanie przepisy Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 

lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad 

zmian przynależności klubowej oraz inne przepisy PZPN.  

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

ewidencję żółtych i czerwonych kartek.  

5. Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, kluby muszą wystąpić o uprawnienie do 

gry co najmniej 11 zawodników. 

W trakcie całego sezonu kluby mogą wystąpić o uprawnienie do gry dowolnej liczby zawodników. 

Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem 

systemu Extranet. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż za 

pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane. 

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.   

 6. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych do gry dowolna liczba zawodników 

- cudzoziemców, przy czym w każdym meczu CLJ U-17, w danej drużynie, może występować 

równocześnie na boisku tylko 2 zawodników-cudzoziemców. 

7.  Zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.  

 

Art. 6 

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie stałych 

numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący w 

pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.) – powinni 

być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole.  



2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może 

przebywać najwyżej 7 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane do sprawozdania 

meczowego.  

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

4. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery, wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem 

koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej odległości.  

5. Kluby 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. 

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

doboru strojów na dany mecz oraz procedurę postepowania w przypadku zbieżności kolorów 

strojów obu drużyn regulują postanowienia Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz Przepisy Gry.  

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

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego zawierającego skład zawodników, wypełnionego w 

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

złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.  

8. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani 

do protokołu z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą niż 11 liczbą zawodników, 

jednak nie mniejszą niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie 

zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole z zawodów.  

9. Kluby będące gospodarzami zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze załączników do 

sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i 

czerwonymi kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców bramek dla 

swego zespołu. Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym 

podpisem po zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie).  

10. 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.  

11. 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.  

12. Sędziowie zobowiązani są zamieścić w systemie Extranet, za pośrednictwem wiadomości 

tekstowej SMS, informację o wyniku meczu w terminie 15 minut po zakończeniu zawodów. 



13. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdanie Sędziego z zawodów  

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

kolejek ligowych w układzie sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany 

wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po 

zakończeniu spotkania. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki, o 

których mowa w ust. 8, sędzia jest zobowiązany przechowywać przez okres 12-miesięcy i 

okazywać na żądanie PZPN.  

 

Art. 7 

Drużyny biorące udział w rozgrywkach CLJ U-17 uprawnione są do wymiany siedmiu zawodników 

przez cały okres trwania gry.  

 

Art. 8 

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

regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 

organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy 

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

najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie 

rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności 

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

spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.  

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

organ prowadzący rozgrywki, który także ustala termin dokończenia (rozegrania) zawodów. 

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

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

przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w nowym terminie 

są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:  

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

z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów,  

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

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,  

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

w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  

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

czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,  

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

występują w chwili dokańczania zawodów,  



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

kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  

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

powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek 

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

zawodach.  

 

Art. 9 

Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść jednej z drużyn, zgodnie z 

postanowieniami § 7 ust. 6, 8, 9 i 12 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

 

Art. 10 

1. W rozgrywkach CLJ U-17 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 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. 

 

3. W 1/2 Finału rozgrywa się dwa mecze (mecz i rewanż). 

Awans do Finału, uzyska zespół, który zgromadzi większą liczbę punktów, wg zasad określonych 

w art. 10 ust. 1. 

W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie do Finału decyduje: 

a. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

b. Skreślony 

c. przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut, 

d. w przypadku braku rozstrzygnięcia w dogrywce, zarządza się rzuty karne według 

obowiązujących przepisów, 

e. skreślony. 

4. W Finale rozgrywa się 1 mecz: 



a) w przypadku braku rozstrzygnięcia w regulaminowym czasie, zarządzona będzie dogrywka 

2 x 15 minut, 

b) w przypadku braku rozstrzygnięcia w dogrywce, zarządza się rzuty karne według 

obowiązujących przepisów.  

 

Art. 11 

Zasady udziału zawodników, w jednym terminie, w meczach różnych drużyn tego samego klubu 

regulują postanowienia § 4 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

 
Art. 12 

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

w Art.9 ust.1 pkt b, zostanie ukarany karą finansową w wysokości 1.000,00- zł (tysiąc złotych).  

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

z dalszego uczestnictwa otrzyma status drużyny spadkowej i nie będzie mogła uczestniczyć  

w rozgrywkach CLJ U-17 w dwóch kolejnych sezonach. 

3. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych 

spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i nie będzie mogła uczestniczyć   

w rozgrywkach CLJ U-17 w dwóch kolejnych sezonach. 

4. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych 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 wyniki uzyskane 

na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla 

przeciwników.  

 

Art. 13 

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje 

się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  

2. Zawodnik, który w czasie zawodów CLJ U-17 otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie 

automatycznie ukarany według następujących zasad: 

a. przy czwartym ostrzeżeniu - jeden mecz dyskwalifikacji, 

b. przy ósmym ostrzeżeniu - jeden mecz dyskwalifikacji, 

c. przy dwunastym ostrzeżeniu - kara dyskwalifikacji dwóch meczów, 

d. przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - kara 

dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów. 



3. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, 

szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie 

dla każdej klasy rozgrywkowej, w której uczestniczą drużyny danego klubu. 

4. Zawodnik, który w czasie zawodów CLJ U-17 zostanie wykluczony przez sędziego z gry – w 

konsekwencji otrzymania samoistnej czerwonej kartki zostaje automatycznie zawieszony (ukarany 

dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w tych rozgrywkach do czasu rozpatrzenia sprawy i 

wydania decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.  

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

rozgrywek, w której została wymierzona (CLJ U-17). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody 

CLJ U-17. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w rozgrywkach CLJ U-

17. 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.  

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

przewinienie popełnione w rozgrywkach CLJ U-17, wykonuje się w klasie rozgrywkowej, w której 

zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywkowej, do której zespół awansował, 

spadł lub został zdegradowany z zastrzeżeniem ust. 7, 8 i 9.  

7. Komisja Dyscyplinarna PZPN może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, 

w których klub aktualnie występuje.  

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

w rozgrywkach, nie wykonano w całości lub części w danej rundzie, kara podlega wykonaniu w 

kolejnej rundzie, 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 rundami zmienił przynależność klubową.  

9. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 10 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz 

uczestnictwa w określonej liczbie meczów nie wykonaną w rundzie, w której popełniono 

przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnej rundzie, przy czym ust. 6 niniejszego artykułu 

stosuje się odpowiednio.  

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

(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w rundzie, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej 

nie wykonuje się w kolejnej rundzie.  



11.Liczba żółtych kartek otrzymanych przez zawodników w poprzedniej rundzie rozgrywek CLJ U-

17 nie jest uwzględniana w bilansie początkowym żółtych kartek kolejnej rundy – zawodnicy 

przystępują do kolejnej rundy z zerowym bilansem żółtych kartek. 

12. Liczba żółtych kartek otrzymanych przez zawodników w rundzie wiosennej rozgrywek CLJ U-

17 nie jest uwzględniana w bilansie początkowym żółtych kartek Rundy Finałowej – zawodnicy 

przystępują do Rundy Finałowej z zerowym bilansem żółtych kartek. 

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

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

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

 

Art. 14 

1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach CLJ U-17 musi być prowadzona przez trenera 

posiadającego ważną dla tej klasy rozgrywkowej licencję trenerską, zgodnie z postanowieniami 

stosownej uchwały Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia 

zespołów piłki nożnej w Polsce.  

2. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera 

posiadającego licencję lub ważnej licencji będą stosowane przez Komisję Dyscyplinarną (kary 

dyscyplinarne): 

a. pierwszy mecz – kara pieniężna 1500 zł. 

b. drugi mecz - kara pieniężna 3000 zł. 

c. trzeci mecz i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej 

drużyny. 

 

Art. 15 

1. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub - gospodarz zawodów. Klub, 

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

konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe określone przepisami związkowymi oraz pokrywa 

przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nierozegrane zawody. 

2. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do rozgrywek 

CLJ U-17 lub wyższej klasy rozgrywkowej płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry 

– obowiązany jest udostępnić ją do zawodów. W przypadku niezastosowania się do tego przepisu, 

sędzia ma obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn 

mogą ustalić nowy termin rozegrania meczu, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku 

meczu bądź wyznaczenia nowego terminu należy do organu prowadzącego rozgrywki. 

3. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź w 

dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody 

międzynarodowe.  



4. Mecze nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na mocy decyzji 

związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem 

sędziowie mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie 

zawodów piłkarskich na danym boisku.  

 

Art. 16 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt 

własny. 

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) i miejsce 

rozegrania meczu danej kolejki oraz rodzaj nawierzchni boiska 

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 

organu prowadzącego rozgrywki. 

 

Art. 17 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  

2. Zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godz. 12.00. Gospodarz może wyznaczyć 

wcześniejszą godzinę rozegrania meczu, po uzyskaniu zgody przeciwnika. 

3. Ustala się, że mecze CLJ U-17 odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych 

PZPN, terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek pucharowych oraz 

terminów ustalonych ze stacją posiadającą prawa telewizyjne w terminach określonych w 

terminarzu. 

4. Organ prowadzący rozgrywki, w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa telewizyjne do 

rozgrywek CLJ U-17, może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

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

związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, organ prowadzący rozgrywki może 

wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.  

6. Organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć rozegranie zawodów CLJ U-17 w jednym 

terminie i o jednej godzinie.  

 

 

Art. 18 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji 

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



najmniej jednego zawodnika klubu uprawnionego do gry w rozgrywkach CLJ U-17, może stanowić 

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

2. Organ prowadzący rozgrywki każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, przy czym nie 

jest zobowiązany do jego uwzględnienia. 

3. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący 

rozgrywki. 

 

Art. 19 

Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach 

odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do 

stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska.  

 

Art. 20 

1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni  

i płycie stadionu zobowiązany jest do:  

a. zapewnienia dla uczestników spotkania pomocy medycznej podczas całego czasu trwania 

meczu, 

b. zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,  

c. zapewnienia odpowiednich miejsc dla widzów,  

d. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia 

sanitarne, szatnie, bufety),  

e. zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej,  

f. zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników 

rezerwowych,  

g. zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, 

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

h. uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem 

spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych 

warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania 

zawodów przy sztucznym oświetleniu. 

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, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat) w 

porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,  



b. stosowania tzw. „zakazu klubowego” wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 

informowanie o tych osobach Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i 

Infrastruktury PZPN celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na teren całego kraju.  

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

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z organem prowadzącym rozgrywki. 

 

Art. 21 

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

na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek CLJ U-17, udowodnione 

przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku może, w 

oparciu o sprawozdanie obserwatora, skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach 

określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  

2. Organ prowadzący rozgrywki ma prawo występować do właściwych organów z wnioskami o 

zastosowanie sankcji dyscyplinarnych.  

 

Art. 22 

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

Profesjonalnego PZPN, przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być 

złożony w ciągu 48 godzin po zawodach.  

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

wnoszone za pośrednictwem organu I instancji w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z 

uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie 

Najwyższej Komisji Odwoławczej. 

 

Art. 23 

1. Drużyny biorą udział w CLJ U-17 na koszt własny. 

2. Drużyny biorące udział w CLJ U-17 w danej rundzie, otrzymają z PZPN dofinansowanie w 

wysokości 18.750 PLN (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto.  

3. Kwota dofinansowania, o której mowa w pkt. 2, zostanie przekazana klubom, których drużyny 

przystąpią do rozgrywek CLJ U-17. 

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

zobowiązana będzie do zwrotu całej kwoty dofinansowania. 

5. Dofinansowanie klub musi przeznaczyć na sfinansowanie udziału drużyny w CLJ U-17 w 

szczególności na koszty związane z organizacją meczów (przejazdy, wyżywienie itp.), zakup 

sprzętu.  

6. Mistrzowie rundy jesiennej rozgrywek CLJ U-17 w poszczególnych grupach (4 zespoły) 

otrzymają od PZPN nagrodę w wysokości 25.000 PLN netto. 

7. Ustala się następujące wysokości nagród dla drużyn biorących udział w Rundzie Finałowej: 



• 100.000 PLN netto – Mistrz Polski (1 zespół), 

• 50.000 PLN netto – Wicemistrz Polski (1 zespół), 

• 25.000 PLN netto – pokonani w 1/2 Finału (2 zespoły). 

8.Nagrody o których mowa w ust. 6 i 7, klub ma obowiązek przeznaczyć na szkolenie dzieci i 

młodzieży. 

 

Art. 24 

1. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki CLJ U-17, 

przysługują – na zasadzie wyłączności (co oznacza, że kluby mogą korzystać z nich 

samodzielnie tylko gdy nie korzysta z nich PZPN oraz wyłącznie za uprzednią zgodą PZPN) – 

wszelkie prawa komercyjne dotyczące rozgrywek CLJ U-17, w tym w szczególności wszelkie 

prawa telewizyjne i medialne (w tym również dotyczące telewizji, radia, sieci Internet, wszelkich 

sieci telekomunikacyjnych, w tym mobilnych oraz wszelkich innych środków przekazu) 

dotyczące rozgrywek CLJ U-17 (zwane dalej łącznie „Prawami Telewizyjnymi”) oraz wszelkie 

prawa marketingowe, promocyjne, reklamowe i sponsorskie dotyczące rozgrywek CLJ U-17 

(zwane dalej łącznie „Prawami Marketingowymi”). PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i 

wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) 

– do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych na podmioty trzecie (np. 

nadawców telewizyjnych, sponsorów/partnerów), w szczególności na podstawie zawieranych z 

nimi umów licencyjnych lub umów sponsorskich. 

2. Ponadto jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki CLJ U-17, PZPN ma 

prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez konieczności 

zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy rozgrywek CLJ U-17 

(zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może w szczególności uwzględniać 

nazwę sponsora tytularnego rozgrywek CLJ U-17 lub produktu przez niego wskazanego. 

3. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach CLJ U-17 mają obowiązek honorowania 

przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz realizowania wszelkich 

umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami trzecimi (np. mediami, 

nadawcami telewizyjnymi, sponsorami/partnerami), a także każdorazowego posługiwania się 

określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności kluby zobowiązane są do realizacji 

czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw Telewizyjnych, o których mowa poniżej w 

niniejszym paragrafie Regulaminu. 

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

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

koszulek meczowych dla celów zarówno informacyjnych, jak i komercyjnych, dotyczących w 

szczególności rozgrywek CLJ U-17. PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, 

audio-wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane przez PZPN osobom trzecim (np. 



mediom, nadawcom telewizyjnym, sponsorom/partnerom w celu ich wykorzystania (np. 

publikacji lub rozpowszechniania w inny sposób). 

5. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach komercyjnych, w szczególności 

marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym również na użytek sponsorów/partnerów 

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

fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych. 

6. Uprawnienia podmiotów upoważnionych przez PZPN z tytułu Praw Telewizyjnych, w tym do 

przeprowadzania transmisji z meczów rozgrywek CLJ U-17 (np. w telewizji/Internecie), określają 

odrębne przepisy PZPN. 

7. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie są upoważnione do przeprowadzania 

jakiejkolwiek transmisji czy rejestrowania i odtwarzania obrazu lub dźwięku ze spotkań 

rozgrywek CLJ U-17 bez uzyskania zgody PZPN. 

8. Ustala się następujący zakres podstawowych Praw Marketingowych zastrzeżonych wyłącznie 

dla PZPN, z których PZPN ma prawo (ale nie obowiązek) skorzystać, a które – w razie 

skorzystania z nich przez PZPN – wszystkie kluby mają obowiązek zrealizować zgodnie z 

wytycznymi PZPN: 

a) prawo do umieszczenia logotypu rozgrywek CLJ U-17, logotypu sponsora/partnera lub 

innego wzoru przekazanego przez PZPN, o powierzchni max. 81cm² (np. pole 90 mm x 90 

mm) na górnej, zewnętrznej części prawego rękawka koszulek meczowych, wg wzoru 

opracowanego przez PZPN, 

b) prawo do umieszczania logotypu rozgrywek CLJ U-17, logotypu sponsora/partnera lub 

innego wzoru przekazanego przez PZPN na koszulkach zawodników, w przedniej, górnej 

części koszulek, na powierzchni max. 96 cm2 (np. pole 120 mm x 80 mm), 

c) prawo do umieszczenia tablicy centralnej o wymiarach 12m x 1m w pierwszym rzędzie 

reklam, 

d) obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich, wykonanych według wzoru wskazanego 

przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie 

konferencji prasowych na meczach transmitowanych, 

e) udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band 

reklamowych wokół boiska podczas wybranych meczów rundy jesiennej, rundy wiosennej 

i meczów 1/2 Finału rozgrywek. Oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt, na 

którym rozgrywany będzie mecz w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych 

innych niż wskazane i zaakceptowane przez PZPN. 

9. PZPN dostarczy każdemu klubowi uczestniczącemu w rozgrywkach CLJ U-17 tablicę centralną 

o wymiarach 12m x 1m oraz po 60 szt. naszywek na koszulki, o których mowa w ust. 8 a powyżej 

oraz opcjonalnie po 60 szt. naszywek na koszulki, o których mowa w ust. 8 b powyżej.  

10. Ścianki do wywiadów zostaną wykonane i dostarczone klubom przez PZPN lub podmiot 

przez niego wskazany. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 8 pkt d i pkt e powyżej będą mieć 



zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do wybranych zawodów. PZPN powiadomi gospodarza 

meczu o obowiązku zastosowania się do wskazanych postanowień nie później niż 7 dni przed 

meczem. 

11. W odniesieniu do wszelkich transmitowanych meczów rozgrywek CLJ U-17 (np. w 

telewizji/Internecie) obowiązują następujące, podstawowe wymagania, do zrealizowania 

których, jak również innych wytycznych PZPN, zobowiązane są kluby będące gospodarzami 

takich spotkań: 

a) udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band 

reklamowych wokół boiska. Oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt, na 

którym rozgrywany będzie mecz w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń 

reklamowych innych od wskazanych i zaakceptowanych przez PZPN, 

b) zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek, 

c) dokonanie na własny koszt demontażu lub zasłonięcia oznaczeń innych rozgrywek lub 

jakichkolwiek wskazań komercyjnych, 

d) obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru 

wskazanego przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej 

oraz w trakcie konferencji prasowych, 

e) obowiązek zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu, 

na organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej (przy czym obowiązek 

ten dotyczy również klubu będącego gościem), 

f) oddelegowanie dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania koła środkowego –tylko w 

przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN), 

g) wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest 

wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp rozgrywek CLJ U-17, przygotowywane 

przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich 

dostarczonych przez PZPN. 

12. Klub, który naruszy postanowienia niniejszego artykułu Regulaminu podlega 

odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 

Art. 25 

Decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie podejmuje Departament 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

 

Art. 26 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

 

Art. 27 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 24 marca 2017 r.  



 

II. Traci moc Uchwała nr IV/76 z dnia 27 kwietnia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów 

Młodszych (B1, B2) na sezon 2016/2017 i następne. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2017 r. 

 

                                             Prezes PZPN  

  



Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/47 z dnia 27 marca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-17 na sezon 

2017/2018 i następne 

 
Data, miejsce 
 
_____________________________ 

 
Klub: 
 
_____________________________ 
 
 
Do: Polski Związek Piłki Nożnej 
 
 
 
Niniejszym 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 

organu prowadzącego rozgrywki dot. rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-17. 

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

traktował jako wiążące. 

 
 
W imieniu Klubu: 
 
______________________________ 
 

 
 

  



Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/47 z dnia 27 marca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-17 na sezon 

2017/2018 i następne 

  
POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 

 
PROTOKÓŁ WERYFIKACJI BOISKA - OBIEKTU PIŁKARSKIEGO 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 

(pełna nazwa klubu/administratora boiska, miejscowość) 
Adres boiska: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Boisko jest własnością: 
………………………………………………………………………………………….…..……. 
Weryfikacji dokonano dn. ……………………………..…. przez przedstawicieli  ……………………ZPN 
1) …………………………………………………………. 2) 
………………………………………………..…...……… 
Wymiary boiska. Długość: …………..…m, szerokość: ………..……..m. Nawierzchnia: 
TRAWIASTA/SZTUCZNA* 
Bramki (konstrukcja): ………………………….……  Odległość słupków od chorągiewek rożnych: 
……....………. m. 
Wymiary bramek ……………………….……………………..…………….………… cm. 
                                                                    (średnica słupków i poprzeczek)            ( wysokość bramek)              
(szerokość bramek)                                                  
Zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych i kierownictw drużyn TAK/NIE* 
………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
(liczba miejsc )  
Boisko trasować zgodnie z wymiarami i decyzjami Komisji, podanymi w niniejszym protokole oraz 
Przepisami Gry – niezabezpieczone przeszkody stałe muszą być minimum 3 m od linii bocznych i 5 m od 
linii bramkowych. 
 
Liczba szatni dla zawodników: …… szt. – znajdują się 
………………………………………………………………..………... 
                                                                                                                                                                                                             
(adres, odległość od boiska, nr pomieszczeń w budynku). 
Liczba szatni dla sędziów: …….… szt. – znajdują się 
…………….……………………………………………………..………. 
                                                                                                                                                                                                             
(adres, odległość od boiska, nr pomieszczeń w budynku) 
Woda do mycia/kąpieli dla zawodników (ciepła, zimna, natryski): 
……………………………………………..……… 
                                                                                                                                                                                                                            
(czy w szatni sędziowskiej, pomieszczenie w budynku)  
Woda do mycia/kąpieli dla sędziów (ciepła, zimna, natryski): 
…………………………………………………..……… 
Toalety: dla widzów ………………..…………………………………….…, zawodników …………, sędziów 
…..…… 
                                                                                                              (liczba, rodzaj, umiejscowienie na 
obiekcie)                                                                                                    (liczba)                                        
(liczba) 
 



W przypadku, gdy szatnie sędziów i zawodników znajdują się w odległości większej niż 200 metrów 
(poza obiektem sportowym) gospodarz zobowiązany jest do przetransportowania sędziów oraz ekipy 
gości (zawodnicy + osoby funkcyjne) przed zawodami, w przerwie oraz po zawodach z szatni na boisko i 
z powrotem. 
 
Trybuna: OTWARTA/KRYTA* Liczba miejsc siedzących: …..…, w tym indywidualne miejsca (krzesełka, 
foteliki): ……... 
                                                                                                                                                            (liczba 
miejsc)                                                            ( sposób wydzielenia) 
Odgrodzenie boiska od widowni: (rodzaj, wysokość): 
……………………………………..……………………….......... 
 
Sztuczne oświetlenie: JEST/BRAK/BRAK CERTYFIKATU*.  
Przy braku certyfikatu poświadczającego, że oświetlenie ma natężenie 500 lx, organizator musi mieć 
zgodę gości, by wyznaczyć mecz po zmroku. 
 
Oznakowany punkt medyczny TAK/NIE*.     Wyposażona apteczka TAK/NIE*.     Nosze TAK/NIE*. 

Wydzielony parking dla autokaru gości i samochodów osób funkcyjnych TAK/NIE* 

(lokalizacja:…………...….……) 

 
Zalecenia Komisji dotyczące organizacji meczów Centralnej Ligi Juniorów U-17 na tym obiekcie: 
..…………...…………………………………………………………...………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………...…………………………..……..….……………………
……...……………………………………………………………...………………..……...……………………………
…………...……………………………………………………………...……..………...………………………………
………………………………………………………………………………………... 
 
Weryfikowany obiekt nie/spełnia* wymogi rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-17 na sezon 

……………………… 

 
 
Podpisy Członków Komisji: 
 
 
1. …………………………..…………………….                                                
2.……………………………..………… 
 

Niniejszy protokół winien być umieszczony w szatni sędziowskiej na widocznym miejscu. 
 
* - Niepotrzebne skreślić. 

 
  



Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/47 z dnia 27 marca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-17 na sezon 

2017/2018 i następne 

Zasady przeprowadzenia meczów barażowych o awans do rozgrywek CLJ U-17 

Art.1 

 

1. Mecze barażowe o awans do rozgrywek CLJ U-17 są rozgrywane pomiędzy właściwymi 
terytorialnie dla danej grupy mistrzami lig wojewódzkich w tej kategorii wiekowej, 
wyłonionymi zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach rozgrywek na szczeblu ZPN. 

2. W sytuacji, kiedy klub uprawniony do udziału w meczach barażowych o awans do 
rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-17 zrezygnuje z udziału w nich, w jego miejsce 
wystąpi klub zajmujący kolejne miejsce w tabeli rozgrywek Ligi Wojewódzkiej tej kategorii 
wiekowej, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach rozgrywek na szczeblu ZPN. 

3. W sytuacji, gdy klub uprawniony do udziału w meczach barażowych o awans do rozgrywek 
Centralnej Ligi Juniorów U-17 uczestniczył w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-17 w 
danej rundzie rozgrywkowej, w jego miejsce wystąpi klub zajmujący kolejne miejsce w 
tabeli rozgrywek Ligi Wojewódzkiej tej kategorii wiekowej, zgodnie z zasadami określonymi 
w regulaminach rozgrywek na szczeblu ZPN. 

4. W rozgrywkach barażowych rozgrywa się dwa mecze – pierwszy mecz i rewanż. 

Art. 2 

Rozgrywki barażowe są prowadzone przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

Art. 3 

1. Zestaw par i gospodarzy meczów barażowych wyłoni losowanie przeprowadzone przez 
Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, na zasadach opracowanych przez ten 
organ. 

2. Terminy rozegrania meczów barażowych zostaną wyznaczone przez Departament 
Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, z uwzględnieniem terminów zakończenia rozgrywek Lig 
Wojewódzkich w kategorii U-17. 

Art. 4 

Zasady ogólne: 

1. Do udziału w meczach barażowych są uprawnieni zawodnicy potwierdzeni do klubów  

i uprawnieni do gry w systemie Extranet przez Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki 

poszczególnych Lig Wojewódzkich w kategorii U-17. 

2. Dopuszcza się możliwość uprawnienia do gry kolejnych zawodników, o ile byli oni 

potwierdzeni do klubu na dzień zakończenia rozgrywek danej Ligi Wojewódzkiej. 

3. Mecze mogą być rozgrywane na boiskach zweryfikowanych przez właściwe Związki Piłki 

Nożnej do rozgrywek Ligi Wojewódzkiej. 

4. Drużyny są uprawnione do wymiany siedmiu zawodników w trakcie meczu.  

5. Liczba ostrzeżeń (żółtych kartek) otrzymanych przez zawodników w rozgrywkach Ligi 

Wojewódzkiej nie jest uwzględniana w bilansie początkowym ostrzeżeń (żółtych kartek)  

w meczach barażowych – zawodnicy przystępują do meczów barażowych z zerowym 

bilansem ostrzeżeń (żółtych kartek). 



6. Kary dyskwalifikacji nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej 

liczby ostrzeżeń (żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w rozgrywkach Ligi 

Wojewódzkiej, podlegają wykonaniu w meczach barażowych. 

7. Zawodnik, który w czasie meczów barażowych otrzyma drugie ostrzeżenie (żółtą kartkę) 

zostanie automatycznie ukarany karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu. 

8. Zawodnik, który w czasie meczów barażowych zostanie wykluczony z gry przez sędziego 

– w konsekwencji otrzymania samoistnej czerwonej kartki, zostaje automatycznie 

zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w tych rozgrywkach do czasu 

rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. 

9. W przypadku drużyn, które awansowały do rozgrywek CLJ U-17, kary dyskwalifikacji 

nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej liczby ostrzeżeń 

(żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w meczach barażowych, podlegają 

wykonaniu w rozgrywkach CLJ U-17 lub innych rozgrywkach, w których będzie uczestniczył 

zawodnik. 

10. W przypadku drużyn, które nie awansowały do rozgrywek CLJ U-17, kary dyskwalifikacji 

nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej liczby ostrzeżeń 

(żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w meczach barażowych, podlegają 

wykonaniu w rozgrywkach, w których będzie uczestniczył zawodnik. 

11. Obsady sędziów na mecze barażowe dokonuje Kolegium Sędziów PZPN. 

12. Koszty obsady sędziowskiej pokrywa PZPN. 

 

Art. 5 

 

Zasady awansu: 

1. Awans do rozgrywek CLJ U-17 uzyska zespół, który zgromadzi większą liczbę punktów. 

2. Stosuje się następującą punktację:  

• 3 punkty za zwycięstwo, 

• 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

• 0 punktów za spotkanie przegrane. 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie decyduje: 

• przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi  

i utraconymi bramkami w spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

• Skreślony 

• przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut; 

• w przypadku braku rozstrzygnięcia w dogrywce, zarządza się rzuty karne według 

obowiązujących przepisów; 

• skreślony. 

Art. 6 

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

Profesjonalnego PZPN, przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być 

złożony w ciągu 24 godzin po zawodach.  

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

wnoszone za pośrednictwem organu I instancji w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z 

uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie 

Najwyższej Komisji Odwoławczej. 

 

 

  



 

Uchwała nr 6/2021 z dnia 3 listopada 2021 oku Komisji ds. Nagłych Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie zmiany Uchwały nr III/48 z dnia 24 marca 2017 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-15 na 

sezon 2017/2018 i następne 
 

 
Działając na podstawie art. 36 par.2 Statutu PZPN Komisja ds. Nagłych PZPN podjęła uchwałę  

o następującej treści: 

 
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr III/48 z dnia 24 marca 2017 roku Zarządu 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-15 na 
sezon 2017/2018 i następne 
 
1. Art. 10 ust. 3 pkt a. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami  
w spotkaniach tych drużyn 
 
2. Art. 10 ust. 3 pkt d. otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
w przypadku braku rozstrzygnięcia w dogrywce, zarządza się rzuty karne według obowiązujących 
przepisów. 
 
3. W Art. 10 ust. 3 skreśla się pkt e. 
 
II. Przyjmuje się następujące zmiany w załączniku nr 3 do Uchwały nr III/48 z dnia 24 marca 2017 
roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi 
Juniorów U-15 na sezon 2017/2018 i następne: 
 
1. Art. 5 ust. 3 tiret 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami  
w spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi drużynami 
 
2. Art. 5 ust. 3 tiret 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
 
w przypadku braku rozstrzygnięcia w dogrywce, zarządza się rzuty karne według obowiązujących 
przepisów; 
 
3. W Art. 5 ust. 3 skreśla się tiret 5. 
 
 
III. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
    

 
                                                                                                     Prezes PZPN Cezary Kulesza  
 

  



  



tj. U. nr III/48 z 24.03.2017 r. 
zm. U. nr I/23 z 18.01.2018 r. 
zm. U. nr V/93 z 23.05.2018 r. 
zm. U. nr I/8 z 28.01.2019 r. 
zm. U. nr IV/55 z 24.04.2019 r. 
zm. U. nr II/34 z 21.02.2020 r. 
zm. U. nr II/19 z 15.02.2021 r. 
zm. U. nr IV/67 z 29.04.2021 r. 
zm. U. nr VII/126 z 17.08.2021 r. 
zm. U. KDSN nr 6/2021 z 3.11.2021 r. 
 

 
 

Uchwała nr III/48 z dnia 24 marca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-15 na sezon 2017/2018 i 

następne 
 

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

I. Przyjmuje się Regulamin Centralnej Ligi Juniorów U-15 na sezon 2017/2018 i następne w 

następującym brzmieniu: 

 

 

Regulamin Centralnej Ligi Juniorów U-15 na sezon 2017/2018 i następne 

 

 

Art. 1 

1.W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-15 (dalej: CLJ U-15) biorą udział 32 drużyny w 4 

grupach po 8 zespołów wg następującego podziału terytorialnego: 

Grupa A  

• Łódzki ZPN 

• Mazowiecki ZPN 

• Podlaski ZPN 

• Warmińsko-Mazurski ZPN 
 
Grupa B  

• Kujawsko-Pomorski ZPN 

• Pomorski ZPN 

• Wielkopolski ZPN 

• Zachodniopomorski ZPN 
 
Grupa C  

• Dolnośląski ZPN 

• Lubuski ZPN 

• Opolski ZPN 

• Śląski ZPN 
 
Grupa D  

• Lubelski   ZPN 

• Małopolski ZPN 

• Podkarpacki ZPN 

• Świętokrzyski ZPN   



 

2. W rozgrywkach CLJ U-15 mogą brać udział zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym w 

którym następuje zakończenie rozgrywek kończą 15 lub 14 rok życia, potwierdzeni do klubu 

przez macierzysty związek piłki nożnej oraz uprawnieni do gry w systemie Extranet przez 

Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. Dopuszcza się udział w rozgrywkach 

zawodników, którzy w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie rozgrywek 

kończą 13 rok życia i młodszych, po uzyskaniu pozytywnej opinii przychodni sportowo-

lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału 

zawodnika w rozgrywkach CLJ U-15. 

3. Czas trwania zawodów CLJ U-15 wynosi 2 x 40 min z przerwą do 15 minut. 
 

   4. Współzawodnictwo w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-15 odbywać się będzie wg 

następującej formuły: 

I. Runda Jesienna 

a. w sezonie 2017/2018 w rozgrywkach uczestniczą drużyny, które zakwalifikowały się do nich na 

podstawie eliminacji przeprowadzonych przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, na zasadach 

ustalonych przez poszczególne WZPN. 

W sezonach 2018/2019 i następnych, w rozgrywkach uczestniczą drużyny, które zakwalifikowały 

się do nich na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-15 i meczów 

barażowych pomiędzy właściwymi terytorialnie dla danej grupy mistrzami lig wojewódzkich w tej 

kategorii wiekowej, wyłonionymi zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach rozgrywek na 

szczeblu ZPN. 

b. w rundzie jesiennej danego sezonu każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami danej 

grupy dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno jako gość; 

c. po rozegraniu wszystkich meczów rundy jesiennej, drużyny, które zajmą miejsca 7 i 8 w tabelach 

poszczególnych grup otrzymują status drużyn spadkowych i nie mogą uczestniczyć w rozgrywkach 

CLJ U-15 w rundzie wiosennej danego sezonu; 

d. awans do rozgrywek danej grupy CLJ U-15 w rundzie wiosennej uzyskują 2 kluby, wyłonione w 

wyniku meczów barażowych pomiędzy właściwymi terytorialnie dla danej grupy mistrzami lig 

wojewódzkich w kategorii U-15 (C1), wyłonionymi zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach 

rozgrywek na szczeblu ZPN. 

Zasady przeprowadzenia meczów barażowych reguluje Załącznik nr 3. 

II. Runda Wiosenna 

a. w rundzie wiosennej danego sezonu każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami danej 

grupy dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno jako gość; 

b. po rozegraniu wszystkich meczów rundy wiosennej, drużyny, które zajmą miejsca 7 i 8 w 

tabelach poszczególnych grup otrzymują status drużyn spadkowych i nie mogą uczestniczyć w 

rozgrywkach CLJ U-15 w rundzie jesiennej następnego sezonu; 



c. awans do rozgrywek danej grupy CLJ U-15 w rundzie jesiennej następnego sezonu uzyskują 2 

kluby, wyłonione w wyniku meczów barażowych pomiędzy właściwymi terytorialnie dla danej grupy 

mistrzami lig wojewódzkich w kategorii U-14 (C2), wyłonionymi zgodnie z zasadami określonymi w 

regulaminach rozgrywek na szczeblu ZPN. 

Zasady przeprowadzenia meczów barażowych reguluje Załącznik nr 3 

d. po rozegraniu wszystkich meczów rundy wiosennej, mistrzowie poszczególnych grup awansują 

do Rundy Finałowej, w ramach której rozgrywane są: 

• 1/2 Finału rozgrywek (mecz i rewanż) z udziałem mistrzów poszczególnych grup, 

• Finał (1 mecz) z udziałem zwycięzców meczów 1/2 Finału, rozgrywany na boisku 

wskazanym przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

Zestaw par i gospodarzy meczów wyłoni losowanie przeprowadzone przez Departament 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, na zasadach opracowanych przez ten organ. 

 

Art. 2 

1. Rozgrywki CLJ U-15 prowadzi Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

2. Rozgrywki CLJ U-15 prowadzone są w terminach ustalonych przez Zarząd PZPN.  

3. W celu sprawnego prowadzenia rozgrywek CLJ U-15 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. 3 

1. Obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. Koszty obsady sędziów pokrywa 

PZPN - według stawek obowiązujących w klasie okręgowej. 

2. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać lub dostać do wglądu następujące dokumenty: 

a) protokół weryfikacji boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, 

nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno 

prowadzić meczu; 

b) protokoły wypełnione przez oba zespoły w systemie extranet, podpisane przez kapitanów i 

kierowników drużyn; 

c) potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich; 

d) aktualne licencje trenerów prowadzących drużyny;  



3. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby medycznej na 

zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej 

pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu 

pomocy). 

4. 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. Właściwą do orzekania kary  

w I instancji jest Komisja Dyscyplinarna PZPN.  

 

Art. 4 

1. Zawody CLJ U-15 rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z 

niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.  

2. Uczestnicząc w rozgrywkach CLJ U-15 kluby zobowiązane są:  

a. przestrzegać Przepisów Gry oraz innych regulaminów PZPN,  

b. przestrzegać zasad fair play,  

c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  

d. przekazać na żądanie w terminie wskazanym przez Polski Związek Piłki Nożnej zdjęcia i 

statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu, zdjęcia stadionu, a także 

inne informacje wymagane przez Polski Związek Piłki Nożnej do celów promocyjnych, 

e. przekazać na żądanie w terminie i formacie wskazanym przez Polski Związek Piłki Nożnej 

zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów meczowych (koszulki, spodenki, getry, w tym 

stroje bramkarzy).  

3. PZPN nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy 

klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN. 

4. Mecze CLJ U-15 muszą być rozgrywane na stadionach spełniających następujące warunki: 

a. nawierzchnia boiska – naturalna, sztuczna lub hybrydowa o wymiarach nie mniejszych niż 

100 x 64 m, spełniająca wymogi określone w Art. 1 Przepisów Gry oraz Art. 1 Postanowień 

PZPN do Przepisów Gry, 

b. zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych i osób funkcyjnych – po minimum 13 miejsc 

każda, 

c. indywidualne miejsca siedzące dla widzów – minimum 50, 

d. szatnie dla drużyn – po minimum 20 m2 każda, z dostępem do pryszniców i toalety, 

e. szatnia sędziowska –z dostępem do prysznica i toalety. 

W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej 

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

spełniający wymogi, o których mowa powyżej. 



5. Protokół weryfikacji boiska na dany sezon rozgrywkowy sporządzany jest przez komisję 

weryfikacyjną właściwego terytorialnie ZPN, na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego regulaminu. 

6. Na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, kluby przekazują do Departamentu Piłkarstwa 

Profesjonalnego PZPN protokoły weryfikacji boisk, na których będą rozgrywane mecze CLJ U-15. 

Dodatkowy egzemplarz powinien znajdować się w szatni sędziowskiej.  

 

Art. 5 

1. W rozgrywkach CLJ U-15, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych konsekwencji 

dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez właściwy Wojewódzki 

Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni do gry w systemie Extranet przez Departament 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

2. W meczach Rundy Finałowej mogą występować zawodnicy uprawnieni, w systemie Extranet, 

do gry w rozgrywkach w poszczególnych grupach. Dopuszcza się możliwość uprawnienia do gry 

kolejnych zawodników, o ile byli oni potwierdzeni do klubu na dzień zakończenia rozgrywek danej 

grupy.  

3. W zakresie uprawniania zawodników mają zastosowanie przepisy Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 

lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad 

zmian przynależności klubowej oraz inne przepisy PZPN.  

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

5. Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, kluby muszą wystąpić o uprawnienie do 

gry co najmniej 11 zawodników. 

W trakcie całego sezonu kluby mogą wystąpić o uprawnienie do gry dowolnej liczby zawodników. 

Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem 

systemu Extranet. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż za 

pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane. 

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.   

6.  Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych do gry dowolna liczba zawodników 

- cudzoziemców, przy czym w każdym meczu CLJ U-15, w danej drużynie, może występować 

równocześnie na boisku tylko 2 zawodników-cudzoziemców. 

7.  Zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.  

 

Art. 6 

1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie stałych 

numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący w 



pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.) – powinni 

być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole.  

2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może 

przebywać najwyżej 7 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane do sprawozdania 

meczowego.  

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

4. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery, wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem 

koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej odległości.  

5. Kluby 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. 

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

doboru strojów na dany mecz oraz procedurę postepowania w przypadku zbieżności kolorów 

strojów obu drużyn regulują postanowienia Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz Przepisy Gry.  

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

sędziemu wydruku sprawozdania sędziego zawierającego skład zawodników, wypełnionego w 

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

złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.  

8. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani 

do protokołu z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą niż 11 liczbą zawodników, 

jednak nie mniejszą niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie 

zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole z zawodów.  

9. Kluby będące gospodarzami zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze załączników do 

sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych wykluczeniem, 

zamieści skrótowy opis innych incydentów dyscyplinarnych, a kierownicy drużyn do celów 

ewidencyjnych wpiszą zdobywców bramek dla swego zespołu. Kierownicy drużyn kwitują odbiór 

wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów (bez względu, czy 

wnoszą zastrzeżenia, czy też nie).  

10. 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.  



11. 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.  

12. Sędziowie zobowiązani są zamieścić w systemie Extranet, za pośrednictwem wiadomości 

tekstowej SMS, informację o wyniku meczu w terminie 15 minut po zakończeniu zawodów. 

13. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdanie Sędziego z zawodów  

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

kolejek ligowych w układzie sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany 

wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po 

zakończeniu spotkania. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki, o 

których mowa w ust. 8, sędzia jest zobowiązany przechowywać przez okres 12-miesięcy i 

okazywać na żądanie PZPN. 

 

Art. 7 

Drużyny biorące udział w rozgrywkach CLJ U-15 uprawnione są do wymiany siedmiu zawodników 

przez cały okres trwania gry. 

 

Art. 8 

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

regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 

organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy 

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

najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie 

rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności 

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

spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.  

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

organ prowadzący rozgrywki, który także ustala termin dokończenia (rozegrania) zawodów. 

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

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

przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w nowym terminie 

są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:  

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

z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów,  

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

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,  

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

w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:  



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

wykluczenia, 

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

występują w chwili dokańczania zawodów,  

• którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji.  

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

powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek 

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

w dokańczanych zawodach.  

 

Art. 9 

Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść jednej z drużyn, zgodnie z 

postanowieniami § 7 ust. 6, 8, 9 i 12 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  

 

Art. 10 

1. W rozgrywkach CLJ U-15 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 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. 

 

3. W 1/2 Finału rozgrywa się dwa mecze (mecz i rewanż). 

Awans do Finału, uzyska zespół, który zgromadzi większą liczbę punktów, wg zasad określonych 

w art. 10 ust. 1. 

W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie do Finału decyduje: 

a. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

b. Skreślony 

c. przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 10 minut, 

d. w przypadku braku rozstrzygnięcia w dogrywce, zarządza się rzuty karne według 

obowiązujących przepisów, 



e. skreślony. 

4. W Finale rozgrywa się 1 mecz: 

a) w przypadku braku rozstrzygnięcia w regulaminowym czasie, zarządzona będzie dogrywka 

2 x 10 minut, 

b) w przypadku braku rozstrzygnięcia w dogrywce, zarządza się rzuty karne według 

obowiązujących przepisów.  

 

Art. 11 

Zasady udziału zawodników, w jednym terminie, w meczach różnych drużyn tego samego klubu 

regulują postanowienia § 4 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie 

organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

 

Art. 12 
1. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub, niezależnie od sankcji określonej  

w Art.9 ust.1 pkt b, zostanie ukarany karą finansową w wysokości 1.000,00- zł (tysiąc złotych).  

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

z dalszego uczestnictwa otrzyma status drużyny spadkowej i nie będzie mogła uczestniczyć  

w rozgrywkach CLJ U-15 w dwóch kolejnych sezonach. 

3. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych 

spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i nie będzie mogła uczestniczyć   

w rozgrywkach CLJ U-15 w dwóch kolejnych sezonach. 

4. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych 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 wyniki uzyskane 

na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla 

przeciwników.  

 

Art. 13 

1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje 

się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  

2. Zawodnik, który w czasie zawodów CLJ U-15 otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie 

automatycznie ukarany według następujących zasad: 

a. przy czwartym ostrzeżeniu - jeden mecz dyskwalifikacji, 

b. przy ósmym ostrzeżeniu - jeden mecz dyskwalifikacji, 

c. przy dwunastym ostrzeżeniu - kara dyskwalifikacji dwóch meczów, 

d. przy każdym kolejnym, co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - kara 

dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów. 



3. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, 

szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie 

dla każdej klasy rozgrywkowej, w której uczestniczą drużyny danego klubu. 

4. Zawodnik, który w czasie zawodów CLJ U-15 zostanie wykluczony przez sędziego z gry – w 

konsekwencji otrzymania samoistnej czerwonej kartki zostaje automatycznie zawieszony (ukarany 

dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w tych rozgrywkach do czasu rozpatrzenia sprawy i 

wydania decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.  

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

rozgrywek, w której została wymierzona (CLJ U-15). Do wykonania kary wliczane są tylko zawody 

CLJ U-15. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w rozgrywkach CLJ U-

15. 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.  

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

przewinienie popełnione w rozgrywkach CLJ U-15, wykonuje się w klasie rozgrywkowej, w której 

zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywkowej, do której zespół awansował, 

spadł lub został zdegradowany z zastrzeżeniem ust. 7, 8 i 9.  

7. Komisja Dyscyplinarna PZPN może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, 

w których klub aktualnie występuje.  

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

rozgrywkach, nie wykonano w całości lub części w danej rundzie, kara podlega wykonaniu w 

kolejnej rundzie, 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 rundami zmienił przynależność klubową.  

9. Z zastrzeżeniem ust. 8 i 10 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz 

uczestnictwa w określonej liczbie meczów nie wykonaną w rundzie, w której popełniono 

przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnej rundzie, przy czym ust. 6 niniejszego artykułu 

stosuje się odpowiednio.  

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

(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w rundzie, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej 

nie wykonuje się w kolejnej rundzie.  



11. Liczba żółtych kartek otrzymanych przez zawodników w poprzedniej rundzie rozgrywek CLJ U-

15 nie jest uwzględniana w bilansie początkowym żółtych kartek kolejnej rundy – zawodnicy 

przystępują do kolejnej rundy z zerowym bilansem żółtych kartek. 

12. Liczba żółtych kartek otrzymanych przez zawodników w rundzie wiosennej rozgrywek CLJ U-

15 nie jest uwzględniana w bilansie początkowym żółtych kartek Rundy Finałowej – zawodnicy 

przystępują do Rundy Finałowej z zerowym bilansem żółtych kartek. 

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

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

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

 

Art. 14 

1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach CLJ U-15 musi być prowadzona przez trenera 

posiadającego ważną dla tej klasy rozgrywkowej licencję trenerską, zgodnie z postanowieniami 

stosownej uchwały Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia 

zespołów piłki nożnej w Polsce. 

 2. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera 

posiadającego licencję lub ważnej licencji będą stosowane przez Komisję Dyscyplinarną (kary 

dyscyplinarne): 

a. pierwszy mecz – kara pieniężna 1500 zł. 

b. drugi mecz - kara pieniężna 3000 zł. 

c. trzeci mecz i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej 

drużyny. 

 

Art. 15 

1. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub - gospodarz zawodów. Klub, 

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

konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe określone przepisami związkowymi oraz pokrywa 

przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nierozegrane zawody. 

2. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do rozgrywek 

CLJ U-15 lub wyższej klasy rozgrywkowej płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry 

– obowiązany jest udostępnić ją do zawodów. W przypadku niezastosowania się do tego przepisu 

sędzia ma obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn 

mogą ustalić nowy termin rozegrania meczu, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku 

meczu bądź wyznaczenia nowego terminu należy do organu prowadzącego rozgrywki. 

3. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź w 

dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody 

międzynarodowe.  



4. Mecze nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na mocy decyzji 

związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem 

sędziowie mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie 

zawodów piłkarskich na danym boisku.  

 

Art. 16 

1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt 

własny. 

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), i miejsce 

rozegrania meczu danej kolejki oraz rodzaj nawierzchni boiska. 

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 

organu prowadzącego rozgrywki. 

 

Art. 17 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  

2. Zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godz. 12.00. Gospodarz może wyznaczyć 

wcześniejszą godzinę rozegrania meczu, po uzyskaniu zgody przeciwnika. 

3. Ustala się, że mecze CLJ U-15 odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych 

PZPN, terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek pucharowych oraz 

terminów ustalonych ze stacją posiadającą prawa telewizyjne w terminach określonych w 

terminarzu.  

4. Organ prowadzący rozgrywki, w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa telewizyjne do 

rozgrywek CLJ U-15, może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

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

związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, organ prowadzący rozgrywki może 

wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.  

6. Organ prowadzący rozgrywki może wyznaczyć rozegranie zawodów CLJ U-15 w jednym 

terminie i o jednej godzinie.  

 

Art. 18 

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji 

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



najmniej jednego zawodnika klubu uprawnionego do gry w rozgrywkach CLJ U-15, może stanowić 

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

2. Organ prowadzący rozgrywki każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, przy czym nie 

jest zobowiązany do jego uwzględniania. 

3. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący 

rozgrywki. 

 

Art. 19 

Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach 

odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do 

stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska.  

 

Art. 20 

1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni  

i płycie stadionu zobowiązany jest do:  

a. zapewnienia dla uczestników spotkania pomocy medycznej podczas całego czasu trwania 

meczu, 

b. zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,  

c. zapewnienia odpowiednich miejsc dla widzów,  

d. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia 

sanitarne, szatnie, bufety),  

e. zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej,  

f. zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników 

rezerwowych,  

g. zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, 

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

h. uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem 

spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych 

warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania 

zawodów przy sztucznym oświetleniu. 

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, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat) w 

porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,  



b. stosowania tzw. „zakazu klubowego” wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 

informowanie o tych osobach Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i 

Infrastruktury PZPN celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na teren całego kraju.  

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

wymagają wcześniejszego uzgodnienia z organem prowadzącym rozgrywki.  

 

Art. 21 

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

na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek CLJ U-15, udowodnione 

przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku może, w 

oparciu o sprawozdanie obserwatora, skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach 

określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.  

2. Organ prowadzący rozgrywki ma prawo występować do właściwych organów z wnioskami o 

zastosowanie sankcji dyscyplinarnych.  

 

Art. 22 

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

Profesjonalnego PZPN, przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być 

złożony w ciągu 48 godzin po zawodach.  

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

wnoszone za pośrednictwem organu I instancji w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z 

uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie 

Najwyższej Komisji Odwoławczej. 

 

Art. 23 

1. Drużyny biorą udział w CLJ U-15 na koszt własny. 

2. Drużyny biorące udział w CLJ U-15 w danej rundzie, otrzymają z PZPN dofinansowanie w 

wysokości 18.750 PLN (osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) netto.  

3. Kwota dofinansowania, o której mowa w pkt. 2, zostanie przekazana klubom, których drużyny 

przystąpią do rozgrywek CLJ U-15. 

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

zobowiązana będzie do zwrotu całej kwoty dofinansowania. 

5. Dofinansowanie klub musi przeznaczyć na sfinansowanie udziału drużyny w CLJ U-15 w 

szczególności na koszty związane z organizacją meczów (przejazdy, wyżywienie itp.), zakup 

sprzętu.  

6. Mistrzowie rundy jesiennej rozgrywek CLJ U-15 w poszczególnych grupach (4 zespoły) 

otrzymają od PZPN nagrodę w wysokości 25.000 PLN netto. 

7. Ustala się następujące wysokości nagród dla drużyn biorących udział w Rundzie Finałowej: 



• 100.000 PLN netto – Mistrz Polski (1 zespół), 

• 50.000 PLN netto – Wicemistrz Polski (1 zespół), 

• 25.000 PLN netto – pokonani w 1/2 Finału (2 zespoły). 

8.Nagrody, o których mowa w ust. 6 i 7, klub ma obowiązek przeznaczyć na szkolenie dzieci i 

młodzieży. 

 

Art. 24 

1. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki CLJ U-15, 

przysługują – na zasadzie wyłączności (co oznacza, że kluby mogą korzystać z nich 

samodzielnie tylko gdy nie korzysta z nich PZPN oraz wyłącznie za uprzednią zgodą PZPN) – 

wszelkie prawa komercyjne dotyczące rozgrywek CLJ U-15, w tym w szczególności wszelkie 

prawa telewizyjne i medialne (w tym również dotyczące telewizji, radia, sieci Internet, wszelkich 

sieci telekomunikacyjnych, w tym mobilnych oraz wszelkich innych środków przekazu) 

dotyczące rozgrywek CLJ U-15 (zwane dalej łącznie „Prawami Telewizyjnymi”) oraz wszelkie 

prawa marketingowe, promocyjne, reklamowe i sponsorskie dotyczące rozgrywek CLJ U-15 

(zwane dalej łącznie „Prawami Marketingowymi”). PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i 

wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) 

– do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych na podmioty trzecie (np. 

nadawców telewizyjnych, sponsorów/partnerów), w szczególności na podstawie zawieranych z 

nimi umów licencyjnych lub umów sponsorskich. 

2. Ponadto jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki CLJ U-15, PZPN ma 

prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez konieczności 

zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy rozgrywek CLJ U-15 

(zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może w szczególności uwzględniać 

nazwę sponsora tytularnego rozgrywek CLJ U-15 lub produktu przez niego wskazanego. 

3. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach CLJ U-15 mają obowiązek honorowania 

przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz realizowania wszelkich 

umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami trzecimi (np. mediami, 

nadawcami telewizyjnymi, sponsorami/partnerami), a także każdorazowego posługiwania się 

określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności kluby zobowiązane są do realizacji 

czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw Telewizyjnych, o których mowa poniżej w 

niniejszym paragrafie Regulaminu. 

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

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

koszulek meczowych dla celów zarówno informacyjnych, jak i komercyjnych, dotyczących w 

szczególności rozgrywek CLJ U-15. PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, 

audio-wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane przez PZPN osobom trzecim (np. 



mediom, nadawcom telewizyjnym, sponsorom/partnerom w celu ich wykorzystania (np. 

publikacji lub rozpowszechniania w inny sposób). 

5. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach komercyjnych, w szczególności 

marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym również na użytek sponsorów/partnerów 

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

fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych. 

6. Uprawnienia podmiotów upoważnionych przez PZPN z tytułu Praw Telewizyjnych, w tym do 

przeprowadzania transmisji z meczów rozgrywek CLJ U-15 (np. w telewizji/Internecie), określają 

odrębne przepisy PZPN. 

7. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie są upoważnione do przeprowadzania 

jakiejkolwiek transmisji czy rejestrowania i odtwarzania obrazu lub dźwięku ze spotkań 

rozgrywek CLJ U-15 bez uzyskania zgody PZPN. 

8. Ustala się następujący zakres podstawowych Praw Marketingowych zastrzeżonych wyłącznie 

dla PZPN, z których PZPN ma prawo (ale nie obowiązek) skorzystać, a które – w razie 

skorzystania z nich przez PZPN – wszystkie kluby mają obowiązek zrealizować zgodnie z 

wytycznymi PZPN: 

a) prawo do umieszczenia logotypu rozgrywek CLJ U-15, logotypu sponsora/partnera lub 

innego wzoru przekazanego przez PZPN, o powierzchni max. 81cm² (np. pole 90 mm x 90 

mm) na górnej, zewnętrznej części prawego rękawka koszulek meczowych, wg wzoru 

opracowanego przez PZPN, 

b) prawo do umieszczania logotypu rozgrywek CLJ U-15, logotypu sponsora/partnera lub 

innego wzoru przekazanego przez PZPN na koszulkach zawodników, w przedniej, górnej 

części koszulek, na powierzchni max. 96 cm2 (np. pole 120 mm x 80 mm), 

c) prawo do umieszczenia tablicy centralnej o wymiarach 12m x 1m w pierwszym rzędzie 

reklam, 

d) obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich, wykonanych według wzoru wskazanego 

przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie 

konferencji prasowych na meczach transmitowanych, 

e) udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band 

reklamowych wokół boiska podczas wybranych meczów rundy jesiennej, rundy wiosennej 

i meczów 1/2 Finału rozgrywek. Oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt, na 

którym rozgrywany będzie mecz w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych 

innych niż wskazane i zaakceptowane przez PZPN. 

9. PZPN dostarczy każdemu klubowi uczestniczącemu w rozgrywkach CLJ U-15 tablicę centralną 

o wymiarach 12m x 1m oraz po 60 szt. naszywek na koszulki, o których mowa w ust. 8 a powyżej 

oraz opcjonalnie po 60 szt. naszywek na koszulki, o których mowa w ust. 8 b powyżej.  

10. Ścianki do wywiadów zostaną wykonane i dostarczone klubom przez PZPN lub podmiot 

przez niego wskazany. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 8 pkt d i pkt e powyżej będą mieć 



zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do wybranych zawodów. PZPN powiadomi gospodarza 

meczu o obowiązku zastosowania się do wskazanych postanowień nie później niż 7 dni przed 

meczem. 

11. W odniesieniu do wszelkich transmitowanych meczów rozgrywek CLJ U-15 (np. w 

telewizji/Internecie) obowiązują następujące, podstawowe wymagania, do zrealizowania 

których, jak również innych wytycznych PZPN, zobowiązane są kluby będące gospodarzami 

takich spotkań: 

a) udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band 

reklamowych wokół boiska. Oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt, na 

którym rozgrywany będzie mecz w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń 

reklamowych innych od wskazanych i zaakceptowanych przez PZPN, 

b) zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek, 

c) dokonanie na własny koszt demontażu lub zasłonięcia oznaczeń innych rozgrywek lub 

jakichkolwiek wskazań komercyjnych, 

d) obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru 

wskazanego przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej 

oraz w trakcie konferencji prasowych, 

e) obowiązek zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu, 

na organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej (przy czym obowiązek 

ten dotyczy również klubu będącego gościem), 

f) oddelegowanie dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania koła środkowego – tylko w 

przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN), 

g) wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest 

wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp rozgrywek CLJ U-15, przygotowywane 

przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich 

dostarczonych przez PZPN. 

12. Klub, który naruszy postanowienia niniejszego artykułu Regulaminu podlega 

odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

 

Art. 25 

Decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie podejmuje Departament 

Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

 

Art. 26 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  

 

Art. 27 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 24 marca 2017 r.  



 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2017 r. 

 

                                             Prezes PZPN  

  



Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/48 z dnia 27 marca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-15 na sezon 

2017/2018 i następne 

 
Data, miejsce 
 
_____________________________ 

 
Klub: 
 
_____________________________ 
 
 
Do: Polski Związek Piłki Nożnej 
 
 
 
Niniejszym 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 

organu prowadzącego rozgrywki dot. rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-15. 

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

traktował jako wiążące. 

 
 
W imieniu Klubu: 
 
______________________________ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/48 z dnia 27 marca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-15 na sezon 

2017/2018 i następne 

 
PROTOKÓŁ WERYFIKACJI BOISKA - OBIEKTU 

PIŁKARSKIEGO 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 

(pełna nazwa klubu/administratora boiska, miejscowość) 
Adres boiska: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Boisko jest własnością: 
………………………………………………………………………………………….…..……. 
Weryfikacji dokonano dn. ……………………………..…. przez przedstawicieli  ……………………ZPN 
1) …………………………………………………………. 2) 
………………………………………………..…...……… 
Wymiary boiska. Długość: …………..…m, szerokość: ………..……..m. Nawierzchnia: 
TRAWIASTA/SZTUCZNA* 
Bramki (konstrukcja): ………………………….……  Odległość słupków od chorągiewek rożnych: 
……....………. m. 
Wymiary bramek ……………………….……………………..…………….………… cm. 
                                                                    (średnica słupków i poprzeczek)            ( wysokość bramek)              
(szerokość bramek)                                                  
Zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych i kierownictw drużyn TAK/NIE* 
………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                                                                               
(liczba miejsc )  
Boisko trasować zgodnie z wymiarami i decyzjami Komisji, podanymi w niniejszym protokole oraz 
Przepisami Gry – niezabezpieczone przeszkody stałe muszą być minimum 3 m od linii bocznych i 5 m od 
linii bramkowych. 
 
Liczba szatni dla zawodników: …… szt. – znajdują się 
………………………………………………………………..………... 
                                                                                                                                                                                                             
(adres, odległość od boiska, nr pomieszczeń w budynku). 
Liczba szatni dla sędziów: …….… szt. – znajdują się 
…………….……………………………………………………..………. 
                                                                                                                                                                                                             
(adres, odległość od boiska, nr pomieszczeń w budynku) 
Woda do mycia/kąpieli dla zawodników (ciepła, zimna, natryski): 
……………………………………………..……… 
                                                                                                                                                                                                                            
(czy w szatni sędziowskiej, pomieszczenie w budynku)  
Woda do mycia/kąpieli dla sędziów (ciepła, zimna, natryski): 
…………………………………………………..……… 
Toalety: dla widzów ………………..…………………………………….…, zawodników …………, sędziów 
…..…… 
                                                                                                              (liczba, rodzaj, umiejscowienie na 
obiekcie)                                                                                                    (liczba)                                        
(liczba) 



 
W przypadku, gdy szatnie sędziów i zawodników znajdują się w odległości większej niż 200 metrów 
(poza obiektem sportowym) gospodarz zobowiązany jest do przetransportowania sędziów oraz ekipy 
gości (zawodnicy + osoby funkcyjne) przed zawodami, w przerwie oraz po zawodach z szatni na boisko i 
z powrotem. 
 
Trybuna: OTWARTA/KRYTA* Liczba miejsc siedzących: …..…, w tym indywidualne miejsca (krzesełka, 
foteliki): ……... 
                                                                                                                                                            (liczba 
miejsc)                                                            ( sposób wydzielenia) 
Odgrodzenie boiska od widowni: (rodzaj, wysokość): 
……………………………………..……………………….......... 
 
Sztuczne oświetlenie: JEST/BRAK/BRAK CERTYFIKATU*.  
Przy braku certyfikatu poświadczającego, że oświetlenie ma natężenie 500 lx, organizator musi mieć 
zgodę gości, by wyznaczyć mecz po zmroku. 
 
Oznakowany punkt medyczny TAK/NIE*.     Wyposażona apteczka TAK/NIE*.     Nosze TAK/NIE*. 

Wydzielony parking dla autokaru gości i samochodów osób funkcyjnych TAK/NIE* 

(lokalizacja:…………...….……) 

 
Zalecenia Komisji dotyczące organizacji meczów Centralnej Ligi Juniorów U-15 na tym obiekcie: 
..…………...…………………………………………………………...………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………...…………………………..……..….……………………
……...……………………………………………………………...………………..……...……………………………
…………...……………………………………………………………...……..………...………………………………
………………………………………………………………………………………... 
 
Weryfikowany obiekt nie/spełnia* wymogi rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-15 na sezon 

……………………… 

 
 
Podpisy Członków Komisji: 
 
 
1. …………………………..…………………….                                               
2.……………………………..………… 
 

Niniejszy protokół winien być umieszczony w szatni sędziowskiej na widocznym miejscu. 
 
* - Niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 

 

 

  



Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/48 z dnia 27 marca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-15 na sezon 
2017/2018 i następne 

Zasady przeprowadzenia meczów barażowych o awans do rozgrywek CLJ U-15 

Art.1 

 

1.Mecze barażowe o awans do rozgrywek CLJ U-15 w rundzie wiosennej danego sezonu są 
rozgrywane pomiędzy właściwymi terytorialnie dla danej grupy mistrzami lig wojewódzkich w 
kategorii wiekowej U-15 (C1), wyłonionymi zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach 
rozgrywek na szczeblu ZPN. 

2.Mecze barażowe o awans do rozgrywek CLJ U-15 w rundzie jesiennej następnego sezonu 
są rozgrywane pomiędzy właściwymi terytorialnie dla danej grupy mistrzami lig wojewódzkich 
w kategorii wiekowej U-14 (C2), wyłonionymi zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach 
rozgrywek na szczeblu ZPN. 

3.W sytuacji, kiedy klub uprawniony do udziału w meczach barażowych o awans do rozgrywek 
Centralnej Ligi Juniorów U-15 zrezygnuje z udziału w nich, w jego miejsce wystąpi klub 
zajmujący kolejne miejsce w tabeli rozgrywek Ligi Wojewódzkiej danej kategorii wiekowej, 
zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach rozgrywek na szczeblu ZPN. 

4.W sytuacji, gdy klub uprawniony do udziału w meczach barażowych o awans do rozgrywek 
Centralnej Ligi Juniorów U-15 uczestniczył w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-15 w 
danej rundzie rozgrywkowej, w jego miejsce wystąpi klub zajmujący kolejne miejsce w tabeli 
rozgrywek Ligi Wojewódzkiej danej kategorii wiekowej, zgodnie z zasadami określonymi w 
regulaminach rozgrywek na szczeblu ZPN. 

5.W rozgrywkach barażowych rozgrywa się dwa mecze – pierwszy mecz i rewanż. 

Art. 2 

Rozgrywki barażowe są prowadzone przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 

Art. 3 

1. Zestaw par i gospodarzy meczów barażowych wyłoni losowanie przeprowadzone przez 
Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, na zasadach opracowanych przez ten 
organ. 

2. Terminy rozegrania meczów barażowych zostaną wyznaczone przez Departament 
Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, z uwzględnieniem terminów zakończenia rozgrywek Lig 
Wojewódzkich danej kategorii wiekowej. 

Art. 4 

Zasady ogólne: 

1. Do udziału w meczach barażowych są uprawnieni zawodnicy potwierdzeni do klubów i 

uprawnieni do gry w systemie Extranet przez Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki 

poszczególnych Lig Wojewódzkich danej kategorii wiekowej. 

2. Dopuszcza się możliwość uprawnienia do gry kolejnych zawodników, o ile byli oni 

potwierdzeni do klubu na dzień zakończenia rozgrywek danej Ligi Wojewódzkiej. 

3. Mecze mogą być rozgrywane na boiskach zweryfikowanych przez właściwe Związki Piłki 

Nożnej do rozgrywek Ligi Wojewódzkiej. 

4. Drużyny są uprawnione do wymiany siedmiu zawodników w trakcie meczu.  



5. Liczba ostrzeżeń (żółtych kartek) otrzymanych przez zawodników w rozgrywkach Ligi 

Wojewódzkiej nie jest uwzględniana w bilansie początkowym ostrzeżeń (żółtych kartek)  

w meczach barażowych – zawodnicy przystępują do meczów barażowych z zerowym 

bilansem ostrzeżeń (żółtych kartek). 

6. Kary dyskwalifikacji nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej 

liczby ostrzeżeń (żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w rozgrywkach Ligi 

Wojewódzkiej, podlegają wykonaniu w meczach barażowych. 

7. Zawodnik, który w czasie meczów barażowych otrzyma drugie ostrzeżenie (żółtą kartkę) 

zostanie automatycznie ukarany karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu. 

8. Zawodnik, który w czasie meczów barażowych zostanie wykluczony z gry przez sędziego 

– w konsekwencji otrzymania samoistnej czerwonej kartki, zostaje automatycznie 

zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w tych rozgrywkach do czasu 

rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. 

9. W przypadku drużyn, które awansowały do rozgrywek CLJ U-15, kary dyskwalifikacji 

nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej liczby ostrzeżeń 

(żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w meczach barażowych, podlegają 

wykonaniu w rozgrywkach CLJ U-15 lub innych rozgrywkach, w których będzie uczestniczył 

zawodnik. 

10. W przypadku drużyn, które nie awansowały do rozgrywek CLJ U-15, kary dyskwalifikacji 

nałożone na zawodników jako konsekwencja otrzymania określonej liczby ostrzeżeń 

(żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka) w meczach barażowych, podlegają 

wykonaniu w rozgrywkach, w których będzie uczestniczył zawodnik. 

11. Obsady sędziów na mecze barażowe dokonuje Kolegium Sędziów PZPN. 

12. Koszty obsady sędziowskiej pokrywa PZPN. 

 

Art. 5 

 

Zasady awansu: 

1. Awans do rozgrywek CLJ U-15 uzyska zespół, który zgromadzi większą liczbę punktów. 

2. Stosuje się następującą punktację:  

• 3 punkty za zwycięstwo, 

• 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

• 0 punktów za spotkanie przegrane. 

3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie decyduje: 

• przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi  

i utraconymi bramkami w spotkaniach pomiędzy zainteresowanymi drużynami; 

• Skreślony 

• przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut; 

• w przypadku braku rozstrzygnięcia w dogrywce, zarządza się rzuty karne według 

obowiązujących przepisów; 

• skreślony. 

 

 

Art. 6 

 

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

Profesjonalnego PZPN, przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być 

złożony w ciągu 24 godzin po zawodach.  

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

wnoszone za pośrednictwem organu I instancji w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z 



uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie 

Najwyższej Komisji Odwoławczej. 

 


