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Uchwała  nr  II/58  z dnia 20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie  przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 20.02.2013 

 
Na podstawie art. 36 §  1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 20.02.2013 roku , stanowiący 
załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr II/59 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zatwierdzenia składu Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych  

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

 



I.Zarząd PZPN zatwierdza niniejszym skład Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych:   
 
 1. Agnieszka Olesińska -Przewodnicząca 
 2.Maksymilian Krej   -Wiceprzewodniczący 
 3.Marcin Horoszewski  - Wiceprzewodniczący  
 4.Dariusz Wierzchucki  -Wiceprzewodniczący  
 5. Anna Prokop 

6. Maciej Bałaziński 
7.Mikołaj Pedrycz 
8.Wojciech Cygan 
9.Wiesław Ostręga 
10.Maciej Chłodnicki  
11.Jarosław Bielski 
12.Paweł Ciećwierz 
13.Maciej Krzemiński 
14.Kamil Pietrasik 
15.Marek Pięta 
16.Wojciech Płóciennik 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr II/60  z dnia  20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia składu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN  

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

I. Do składu Komisji Odwoławczej ds.  Licencji Klubowych PZPN powołuje się  Pana 

Wojciecha Grzegorczyka.    

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr II/61  z dnia  20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Prawnych PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Do składu Komisji ds. Prawnych PZPN powołuje się Pana Piotra Ciszewskiego.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr II/62 z  dnia  20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zmian w składzie Komisji Licencji Klubowych PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ze składu Komisji Licencji Klubowych PZPN odwołuje się Pana Marka Porębę. 



 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

          
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

63 
 

Uchwała  nr II/63 z  dnia  20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia składu  Komisji Licencji Klubowych PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Do składu Komisji Licencji Klubowych PZPN powołuje się Pana Rafała Feldo. 

 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

          
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr II/64  z dnia  20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Do składu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego    PZPN powołuje się Pana Jacka Sowę.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr II/65  z dnia  20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie uzupełnienia składu Zespołu Reprezentacji Narodowych w ramach Komisji 

Technicznej PZPN  
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Do składu Zespołu Reprezentacji Narodowych w ramach Komisji Technicznej   PZPN powołuje 
się trenera reprezentacji U-15 – Pana Bartłomieja Zalewskiego.  

 
II. Niniejsza  uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr II/66 z dnia 20 lutego  2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na sezon 

2013/2014 

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

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na sezon 2013/2014.  

 



REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH  
O MISTRZOSTWO I LIGI NA SEZON 2013/2014 

 

Art. 1 

W rozgrywkach o mistrzostwo I ligi sezonu 2013/2014 bierze udział 18 drużyn w jednej grupie, 

które zakwalifikowały się do nich na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek I i II ligi sezonu 

2012/2013 oraz zajęły 15 i 16 miejsce w rozgrywkach T-Mobile Ekstraklasy w tym sezonie.   

Art. 2 

2.1 W rozgrywkach o mistrzostwo I ligi nie mogą występować drużyny klubu, które decyzją 

właściwych organów PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w I lidze w sezonie 

2013/2014. Zasady przyznawania licencji drużynom występującym w I lidze reguluje odrębna 

uchwała Zarządu PZPN.  

2.2. W sytuacji gdy drużyna klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma licencji na 

występowanie w I lidze albo nie przystąpi do rozgrywek w sezonie 2013/2014, wówczas 

zastosowanie mają postanowienia Uchwały nr VI/96 z dnia 19 kwietnia 2011 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie szczegółowych zasad uzupełniania klas 

rozgrywkowych w sytuacji braku uzyskania licencji przez klub oraz Uchwały  nr 13/102 z dnia 7 

września 2006 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia 

składu poszczególnych klas rozgrywkowych w przypadku wycofania się drużyn lub rezygnacji z 

wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy wyższej. 

2.3. Piłkarska Liga Piłkarska występująca w imieniu klubów I ligi, a w przypadku ewentualnego 

powstania  ligi zawodowej - Spółka I liga S.A.  jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz 

audio- i wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i 

nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach 

organizacji meczów o mistrzostwo I ligi . Na żądanie, kluby muszą wyposażyć Piłkarską Ligę 

Polską ( Spółkę I liga S.A. ) – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną 

dokumentację. Piłkarska Liga Polska (Spółka I liga S.A.) jest upoważniona do sporządzenia 

fotograficznego, audio- i wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem 

publikacji. 

Art. 3 

3.1. Rozgrywki o Mistrzostwo I ligi piłki nożnej  prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

3.2. W razie ewentualnego  utworzenia ligi zawodowej na szczeblu rozgrywek I ligi Zarząd PZPN 

oraz Zarząd Spółki I liga S.A. określą zasady prowadzenia rozgrywek, w szczególności przez 

Departament Rozgrywek Krajowych.  

3.2. Rozgrywki o Mistrzostwo I ligi są prowadzone w terminach ustalonych przez Zarząd 

PZPN na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych, a w razie utworzenia ligi zawodowej – 

także  na wniosek Zarządu Spółki I liga S.A.  

3.3.   Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. W 

razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego 

sędziego – obowiązują zasady zawarte w § 11 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w 

piłkę nożną.  



 

3.4. 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.  

3.5. Obsady delegatów dokonuje Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i 

Infrastruktury PZPN. 

Art. 4 

4.1. Zawody o Mistrzostwo I ligi  rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, 

zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN, a w razie ewentualnego 

utworzenia ligi zawodowej –także zgodnie z przepisami  Spółki I liga SA.  

4.2 Uczestnicząc w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi  kluby zobowiązane są: 

a. przestrzegać Przepisy  gry w piłkę nożną oraz inne regulaminy PZPN oraz ewentualnie  

Spółki I ligi S.A, 

b. przestrzegać zasady fair play, 

c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład, 

d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek  

organizowanych przez PZPN i ewentualnie Spółkę  I ligi S.A, 

e. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez Piłkarską Ligę 

Polską ( Spółkę I liga SA ) zdjęcia i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii 

klubu oraz zdjęcia stadionu, a także inne informacje wymagane przez Piłkarską Ligę Polską          

( Spółkę I liga SA ) do celów promocyjnych. 

g. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie i formacie wskazanym przez 

Piłkarską Ligę Polską ( Spółkę I liga SA ) zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów 

meczowych (koszulki, spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy). 

4.3  W razie ewentualnego utworzenia ligi zawodowej - zawody o Mistrzostwo I ligi rozgrywane są 

wyłącznie oficjalnymi piłkami Spółki I liga S.A. w kolorystyce ustalonej przez Zarząd Spółki. 

Gospodarz zawodów musi zapewnić klubowi gości piłki treningowe do rozgrzewki przed meczem. 

Piłki te muszą być takie same jak piłki, którymi rozgrywany będzie mecz. 

4.4.  PZPN, a  w razie utworzenia ligi zawodowej – także Spółka I liga SA nie ponosi 

odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy klubami a ich 

sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN i/lub Spółki I 

liga S.A. 

Art. 5 

Kluby I ligi dokonują przedpłat w wysokości 5 tys. PLN na poczet kar za żółte kartki (w rundzie 

jesiennej), przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2013/2014. Analogicznie przed rozpoczęciem 

rundy wiosennej sezonu 2013/2014.   Kluby I ligi dokonają przedpłat w wysokości 5 tys. PLN na 

poczet kar za żółte kartki w tej rundzie. 

 



Art. 6 

1. W rozgrywkach o mistrzostwo I ligi piłki nożnej prowadzonych przez Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN ( a w razie utworzenia ligi zawodowej – przez podmiot 
wskazany przez Zarząd PZPN i Zarząd Spółki I liga S.A.), pod rygorem utraty punktów 
walkowerem oraz innych konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie 
zawodnicy potwierdzeni przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie 
uprawnieni przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN  w systemie Extranet.                        

2. W zakresie uprawniania zawodników mają zastosowanie przepisy Uchwały nr III/39 z dnia 
14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w polskich 
klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późn. zm.) oraz Uchwały nr 
VIII/128 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu PZPN w sprawie szczegółowych zasad 
uprawniania zawodników do klubów I i II ligi na sezon 2011/2012 i następne. 

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

4. Podstawowe listy zawodników w 4 egzemplarzach należy złożyć w Departamencie 
Rozgrywek Krajowych PZPN  – w celu uprawnienia do gry, najpóźniej w terminie 10 dni 
przed rozpoczęciem rozgrywek. O zachowaniu terminu, o którym mowa powyżej, decyduje 
data wpłynięcia listy do organu prowadzącego rozgrywki, a nie jej wysłania. W przypadku nie 
zachowania terminu, organ prowadzący rozgrywki może odmówić uprawnienia zawodników 
do gry.  

5. W sezonie 2013/2014 w meczach o mistrzostwo I ligi kluby są zobowiązane do wystawiania 
w czasie trwania całego meczu co najmniej jednego zawodnika młodzieżowca. Przyjmuje 
się, iż zawodnikiem o statusie młodzieżowca jest zawodnik posiadający obywatelstwo 
polskie lub szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN, który w roku kalendarzowym, w którym 
następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego ukończył 21 rok życia oraz zawodnik 
młodszy. Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN  oznacza zawodnika, który – bez 
względu na swoją narodowość lub wiek – był lub może być zarejestrowany w klubie lub 
klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub 
przez 36 miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu podczas którego 
zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 rokiem życia (lub końcem sezonu podczas którego 
zawodnik kończy 21 rok życia). 
    W protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone 

literką „M”. W przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego i braku możliwości zastąpienia 

go innym młodzieżowcem, drużyna kontynuuje grę w zmniejszonym składzie. W przypadku 

wykluczenia (czerwonej kartki) dla młodzieżowca zespół występuje w zmniejszonym składzie 

bez konieczności uzupełniania do wymaganego limitu młodzieżowców (nie ma obowiązku 

zastępowania zawodnika seniora innym młodzieżowcem). Każda wymiana zawodnika na 

nie-młodzieżowca i gra w pełnym 11-osobowym składzie bez wymaganej liczby 

młodzieżowców, potraktowana zostanie jako wstawienie do gry nieuprawnionego zawodnika. 

Zawody te zostaną zweryfikowane jako walkower na niekorzyść tej drużyny. 

6. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 
7.  Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. 
 

Art. 7 

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 6 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 o wysokości minimum 30 cm, wykonane w 

kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej 
odległości. W przypadku umieszczenia nazwisk zawodników lub reklam sponsora klubu 
możliwe jest odstępstwo (w granicach od 25 – 35 cm wysokości) po uprzednim wystąpieniu i 
zatwierdzeniu wzoru oznakowania koszulki przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 

5. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu 
Rozgrywek Krajowych informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą: adres, 
nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do 
niezwłocznego powiadamiania Departamentu Rozgrywek Krajowych  o wszelkich zmianach 
teleadresowych. 

6. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu 
Rozgrywek Krajowych PZPN informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodnika i 
bramkarza (koszulka, spodenki, getry). Informacja ta powinna zawierać dane o komplecie 
podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni grać w komplecie 
podstawowym. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde 
spotkanie. 

a.) 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 tego przepisu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. 

W pozostałych kwestiach dotyczących ubioru mają zastosowanie postanowienia § 13 

przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

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

8. 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. 
Sędziemu należy również dostarczyć odcinki kart zgłoszeń /karty elektroniczne/ i karty 
zdrowia zawodników.  
W przypadku braku możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie Extranet, 

spowodowanej awarią systemu, kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu 

odręcznie wypełnionego sprawozdania zgodnie z wyżej określonymi zasadami. 

9. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi 
wpisani do protokołu z zawodów.Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością 
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. 

10. 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). 

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

12. 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. 

13. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdanie Sędziego z zawodów w 
systemie Extranet w terminie 48 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 dostarczyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych  w terminie 48 

godzin od zakończenia spotkania listem poleconym priorytetowym.  

W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza w systemie Extranet, spowodowanej 

awarią systemu, sędziowie zobowiązani są dostarczyć Sprawozdanie z zawodów do Komisji 

Ligi Spółki I liga S.A. , za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz listem poleconym 

priorytetowym w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania 

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

zobowiązany dostarczyć sprawozdanie niezwłocznie po zakończeniu spotkania osobiście lub 

za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Art. 8 

Drużyny biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi uprawnione są do wymiany trzech 

zawodników przez cały okres trwania gry. Każda wymiana zawodnika może nastąpić tylko jeden 

raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany i dopełnieniu formalności 

wpisania do protokołu imion i nazwisk nowo wchodzących do gry. 

Art. 9 

1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 
regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 
organizatora zawodów, obu klubów, ich 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, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN , który  także ustala termin dokończenia 
(rozegrania) zawodów. W drodze wyjątku decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) 
meczu podejmuje Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, 
gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska 
atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją 
warunki dla dokończenia rozegrania spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym. 

 



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

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

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

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

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych, 
c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć 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. 10 

Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno 

jako gość. 

Art. 11 

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

 3 punkty za zwycięstwo 

 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) 

 0 punktów za spotkanie przegrane 

2. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść: 

a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w 
rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały Zarządu PZPN roku w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów z zastrzeżeniem art. 5 pkt 51 
Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 

c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 
Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

d) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia 
nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień 
Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną; 



e) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie 
usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia; 

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

g) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub 
uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 

h) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece 
lekarskiej, o których mowa w § 24 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną; 

i) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba 
zawodników będzie mniejsza niż 7; 

j) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie 
znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały 
przerwane; 

k) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył 
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały 
przerwane; 

l) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone 
przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry; 

m) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego 
powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu 
gry; 

n) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 
minut; 

o) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład 
zawodników, wraz z załącznikiem zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 7; 

p) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono 
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom; 

q) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry 
narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z 
uwzględnieniem treści § 20 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w 
piłkę nożną; 

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

kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym  
orzeczeniu kary finansowej przez Komisję  Dyscyplinarną  PZPN zgodnie z Uchwałą 
VI/88 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich 
uprawniających do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, II ligi i Młodej Ekstraklasy 
PZPN; 
 

s) drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza 
od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych. 
 
 



3. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt s, od uznania winy klubu należy odstąpić w 
sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na 
innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w 
przypadku gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą 
liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym. 

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

5. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower - 
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny 
ukaranej. 

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

Art. 12 

1. W rozgrywkach I ligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów. 
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym 

miejscu decydują: 
2.1 przy dwóch zespołach:  

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

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

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

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

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

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

2.1.1. W sytuacji, o której mowa w pkt f)  Departament Rozgrywek Krajowych prowadzący 

rozgrywki I ligi może zarządzić rozegranie meczów na boiskach zainteresowanych klubów, 

wyznaczając gospodarza pierwszego meczu drogą losowania. W sytuacji rozgrywania dwóch 

meczów barażowych w przypadku uzyskania równej liczby punktów, o zwycięstwie decyduje: 

a. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn; 

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

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

d. jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone 
na wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami 
przyjętymi w UEFA w rozgrywkach europejskich; 

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



 

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

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

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

z całego cyklu. 
 

Art. 13 

1. Drużyny, które w sezonie 2012/2013 zajmą 1 i 2 miejsce w tabeli w rozgrywkach o 
mistrzostwo I ligi rozgrywać będą zawody w następnym sezonie w Ekstraklasie. 

2. Drużyny, które w sezonie 2012/2013 zajmą 15, 16, 17 i 18 miejsce w tabeli końcowej 
rozgrywek o mistrzostwo I ligi będą rozgrywać zawody w następnym sezonie we właściwej 
terytorialnie grupie II ligi. 

Art. 14 

1. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub, niezależnie od sankcji określonej w § 
11 ust 2 pkt b, zostanie ukarany karą finansową w wysokości 3.000,00- zł (trzy tysiące 
złotych). 

2. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich 
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o 
dwie klasy niżej i ukarana karą finansową w wysokości 8.000,00- zł (osiem tysięcy złotych). 

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 
niżej bez względu na liczbę zdobytych punktów, a ponadto ukarana karą finansową w 
wysokości 8.000,00- zł (osiem tysięcy złotych). 

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. 15 

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 mistrzowskich I ligi otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) 

zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad: 

 przy  trzecim  ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 300 zł, 

 przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

 przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 600 zł, 

 przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 

 przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 1000 zł, 

 przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów 



 przy każdym kolejnym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji wymiarze 1 meczu oraz 
karą pieniężną w wysokości 2000 zł.  

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 1000 zł. 
 

4. Kluby - jeżeli posiadają drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych - obowiązane 
są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla 
każdej klasy rozgrywkowej tzn. zawodnikowi liczy się żółte kartki oddzielnie w I lidze i 
oddzielnie w innych klasach rozgrywkowych. 

 
 

5. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich zostanie wykluczony przez sędziego z gry 
- czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie może 
brać udziału w żadnych zawodach mistrzowskich do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania 
decyzji przez  Komisję Dyscyplinarną PZPN. 

 
6. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej 

klasie rozgrywek, w której została wymierzona (I liga). Do wykonania kary wliczane są tylko 
zawody mistrzowskie I ligi. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w 
rozgrywkach mistrzowskich w żadnej klasie rozgrywkowej (wyższej czy niższej w danym 
klubie). 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. 

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

za przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (I liga), wykonuje się w  klasie 
rozgrywek mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie 
rozgrywek mistrzowskich, do której zespół  awansował, spadł lub został  zdegradowany z 
zastrzeżeniem ust. 8, 9 i 10. 

8. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w 
których klub aktualnie występuje. 
 

9. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w 
rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części  w pierwszej rundzie   sezonu 
rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy 
czym wykonanie kary może również nastąpić: 

 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, 

 w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego, jeżeli  zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu 
rozgrywkowego zmienił przynależność klubową. 
 

10. Z zastrzeżeniem ust. 9 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz 
uczestnictwa w określonej liczbie meczów  w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w 
sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w 
kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym ust. 6 niniejszego artykułu stosuje się 
odpowiednio. 
 



11. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami 
(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w  sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono 
przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym  sezonie rozgrywkowym. W 
takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty 
za żółte kartki. 
 

12. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach 
pucharowych musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary 
zawodnik nie może uczestniczyć w danych rozgrywkach pucharowych 

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

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

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

między rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym. 
 
15. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu, ma 

obowiązek sprawdzić w Polskim Związku Piłki Nożnej, jakie kary ciążą na danym zawodniku. 
Jeżeli zawodnik takie posiada, klub przyjmujący go winien, uwzględnić je w swojej ewidencji 
wg następujących zasad: 

 
a) jeżeli zmiana barw klubowych następuje z I ligi do I ligi, to zawodnik w dalszym ciągu 
posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas. 
 
b) natomiast, gdy ten zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to kartki żółte, 
które otrzymał w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie. 
 

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

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

Art. 16 

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

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

Art. 17 

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

2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem 
zawodów, obowiązani są powiadomić listem poleconym oraz pocztą elektroniczną 
przeciwnika, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, Kolegium Sędziów PZPN i stację 
telewizyjną posiadającą prawa telewizyjne do meczu o miejscu, dacie i godzinie rozegrania 



zawodów (o zachowaniu terminu decyduje data doręczenia, a nie data wysłania 
powiadomienia). 

Art. 18 

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie. 

2. Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczów wyznaczonych w terminach sobota/niedziela, 
za wyjątkiem meczów dwóch ostatnich kolejek rozgrywek, 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. Ustala się że mecze I ligi odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych PZPN, 
terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek pucharowych oraz 
terminów ustalonych ze stacją posiadającą prawa telewizyjne w terminach określonych w 
terminarzu i rozpoczynać się będą w godzinach ustalonych przez Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN.  

4. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub 
winien zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem i stacją telewizyjną, 
posiadająca prawo do transmisji z meczu. Przedmiotowy wniosek zainteresowany klub winien 
złożyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w zawitym terminie 14 (czternastu) dni 
przed wyznaczonym terminem. Zmiana terminu w tej sytuacji może nastąpić za zgodą 
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Nowy termin winien przypadać przed terminem 
obligatoryjnym dwóch ostatnich kolejek sezonu 2013/2014.  

5. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa 
telewizyjne do rozgrywek I ligi może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

6. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 terminy wyznaczone przez Departament 
Rozgrywek Krajowych PZPN  są dla klubów wiążące. 

8. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o 
mistrzostwo I ligi na jeden termin o jednej godzinie. 

Art. 19 

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

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

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



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

4. Wyznaczenie meczów w czwartek w ramach rozgrywek Pucharu Polski wymaga zgody 
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.  

Art. 20 

Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji młodzieżowej bądź na mecze eliminacyjne i 

turniej finałowy juniorów U-17 i U-19, a także na zgrupowania poprzedzające ww. imprezy, co 

najmniej trzech zawodników jednego klubu, bądź co najmniej dwóch zawodników młodzieżowców 

uprawnionych do gry w rozgrywkach I ligi, może stanowić podstawę do złożenia przez 

zainteresowany klub wniosku o przełożenie terminu zawodów na inny, wyznaczony z urzędu 

przez organ prowadzący rozgrywki. 

Art. 21 

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. 22 

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

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

b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni, 

c) filmowania całego przebiegu zawodów i przechowywania nagrania przez okres 1 miesiąca 
dla potrzeb organu prowadzącego rozgrywki, Kolegium Sędziów, Komisji Dyscyplinarnej 
PZPN oraz Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury. 

d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów, 

e) powołania odpowiedniej  liczby porządkowych/stewardów, 

f) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 

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

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

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

j) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej 
stacji posiadającej prawa telewizyjne, 

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



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

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

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

a) monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach, 

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

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

d) przestrzegania zakazu wnoszenia i używania przez kibiców elektronicznego sprzętu 
nagłaśniającego. 

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

Art.23 

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

2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ma prawo występować do właściwych organów 
PZPN z wnioskami o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych. 

Art. 24 

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

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

 
3. Odwołania wnoszone do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN jako II instancji, za 

pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN należy przesyłać najpóźniej w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o podjętej decyzji w I instancji. 



4. Do składanego odwołania należy dołączyć pokwitowanie o wpłacie na konto Polskiego 
Związku Piłki Nożnej kaucji, określonej w Regulaminie NKO. 

5. Protesty i odwołania nie potwierdzone pokwitowaniem o wpłaceniu kaucji protestowej nie 
będą rozpatrywane. W przypadku nie uwzględnienia protestu lub odwołania kaucja przepada, 
zaś w przypadku uwzględnienia protestu lub odwołania, kaucja podlega zwrotowi. 

Art. 25 

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

2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania 
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o 
mistrzostwo I ligi bez uzyskania zgody PZPN. 

3. PZPN zastrzega sobie wszelkie prawa medialne do rozgrywek o mistrzostwo I ligi. 
 

Art. 26 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

Art. 27 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 20 lutego 2013 roku. 

                                                  Prezes PZPN Zbigniew  Boniek 
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Uchwała nr II/67 z dnia 20 lutego   2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Mediów podczas meczów organizowanych przez PZPN  

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN, w związku z  § 3 pkt 45) Regulaminu Zarządu 

PZPN przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego z dnia 26 

października 2012 roku uchwala się Regulamin Pracy Mediów podczas meczów organizowanych 

przez PZPN w następującym brzmieniu: 

 

REGULAMIN PRACY MEDIÓW PODCZAS MECZÓW ORGANIZOWANYCH  

PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 

 

I. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 

Regulamin ustala zasady i sposób przyznawania akredytacji dla przedstawicieli mediów na 

mecze piłkarskie, których organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej oraz określa strefy i 

zasady poruszania się przedstawicieli mediów na Stadionie.  

 

§ 2. 

Ilekroć w treści Regulaminu jest mowa o: 



1) „Regulaminie” – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Pracy Mediów podczas meczów 

organizowanych przez PZPN; 

2) „PZPN” lub „Organizatorze” – należy przez to rozumieć PZPN; 

3)  „Przedstawicielu Mediów” – należy przez to rozumieć osobę reprezentującą media, 

w szczególności prasę, radio, telewizję lub serwis internetowy; 

4) „Akredytacji” – należy przez to rozumieć przyznaną Przedstawicielowi Mediów przez PZPN 

akredytację na Mecz; 

5) „Wniosku akredytacyjnym” – należy przez to rozumieć wniosek akredytacyjny składany przez 

Przedstawiciela Mediów;  

6)  „Wydarzenie” lub „Mecz” – należy przez to rozumieć mecz piłkarski organizowany przez 

PZPN; 

7) „Stadion” – należy przez to rozumieć teren obiektu, gdzie organizowany jest Mecz. 

 

II.  

AKREDYTACJE 

§ 3. 

1. Akredytacje dla Przedstawicieli Mediów na Mecz przyznawane są na podstawie Wniosków 

akredytacyjnych składanych wyłącznie poprzez stronę internetową http://media.pzpn.pl. 

Termin składania Wniosków akredytacyjnych każdorazowo podaje Organizator na stronie 

http://pzpn.pl. 

2. Wnioski akredytacyjne składane w innej formie i poza wyznaczonym terminem, o którym 

mowa w ust. 1 powyżej nie będą rozpatrywane. 

 

§ 4. 

1. Złożenie Wniosku akredytacyjnego możliwe jest wyłącznie po uprzedniej rejestracji 

w systemie http://media.pzpn.pl 

2. Podczas rejestracji należy podać wszystkie dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji 

Przedstawiciela Mediów, tj.:  

1) informacje o koncie: nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło; 

2) dane użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, numer 

telefonu stacjonarnego i komórkowego, typ wnioskowanej akredytacji: PRESS, RADIO, 

TV, PHOTO; 

3) dane redakcji: nazwa i adres redakcji, dane kontaktowe oraz imię i nazwisko redaktora 

naczelnego; 

4) zdjęcie. 

3. Logowanie do systemu http://media.pzpn.pl możliwe jest za pomocą nazwy użytkownika i 

hasła podanego podczas procesu rejestracji. 

4. Zalogowani użytkownicy mają możliwość złożenia w systemie http://media.pzpn.pl wniosku 

akredytacyjnego na Wydarzenie. 

§ 5. 

1. Złożenie Wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem Akredytacji. 

O przyznaniu Akredytacji decydują pracownicy Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN. 

2. Przy przyznawaniu Akredytacji nie obowiązuje kolejność wpływu Wniosków akredytacyjnych. 

http://media.pzpn.pl/
http://pzpn.pl/
http://media.pzpn.pl/
http://media.pzpn.pl/
http://media.pzpn.pl/


3. W przypadku, gdy liczba Wniosków akredytacyjnych przekroczyła liczbę przewidzianych 

Akredytacji, przy przyznawaniu Akredytacji będą brane pod uwagę wielkość i zasięg mediów 

reprezentowanych przez Przedstawicieli Mediów. 

4. Organizator poinformuje Przedstawicieli Mediów o przyznanych Akredytacjach poprzez 

wysłanie wiadomości na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. 

5. Odbiór Akredytacji jest możliwy w wyznaczonym przez Organizatora  punkcie odbioru 

Akredytacji po okazaniu legitymacji dziennikarskiej lub dokumentu potwierdzającego 

tożsamość Przedstawiciela Mediów. Odbiór Akredytacji może nastąpić nie później niż 

godzinę przed Wydarzeniem. 

§ 6. 

1. Akredytacje są bezpłatne. 

2. Akredytacje nie będą przyznawane osobom poniżej 18 roku życia lub osobom, wobec 

których orzeczono prawomocny zakaz wstępu na imprezy masowe. 

3. Akredytacja wydana przez Organizatora jest imienna i nie może być przekazana innej osobie 

do wykorzystania. 

4. Przedstawiciel Mediów zobowiązany jest do umieszczenia Akredytacji w miejscu widocznym 

dla osób trzecich w czasie Wydarzenia  oraz w czasie czynności zawodowych 

podejmowanych w związku z Meczem na Stadionie. 

5. Akredytowany Przedstawiciel Mediów zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu 

Wydarzenia oraz wszelkich przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

6. W kwestiach spornych bądź budzących wątpliwości, ostateczną i wiążącą decyzję oraz 

interpretację Regulaminu podejmuje Organizator kierując się każdorazowo dobrem 

najwyższym ogólnie pojętym dla całości Wydarzenia. Podjęte w ten sposób decyzje 

są ostateczne. 

III.  

OKREŚLENIE STREF I ZASAD PORUSZANIA SIĘ NA STADIONIE 

§ 7. 

Strefy dostępne dla mediów określone są na poniższym planie. 

§ 8. 

1. Dostęp producentów sygnału telewizyjnego do strefy trybun ogranicza się tylko do stanowisk 

przeznaczonych do prawidłowej produkcji sygnału TV. Pracownicy techniczni producenta 

sygnału noszą znaczniki i nie opuszczają trybun podczas nagrywania na żywo.  

2. Nie zezwala się na filmowanie z trybun z miejsc innych niż do tego przeznaczonych. 

3. Filmowanie z miejsc do tego nie wyznaczonych wymaga każdorazowo udzielenia przez  

Organizatora zgody w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 9. 

1. Strefa brzegu boiska znajduje się wokół płyty boiska z wyłączeniem wejścia na murawę oraz 

pola gry. 

2. Podczas Meczu w strefie brzegu boiska mogą przebywać przedstawiciele producenta 

sygnału telewizyjnego, przedstawiciele telewizji posiadających wyłączne prawa do transmisji 

Meczu oraz telewizji nie posiadających ww. praw, fotoreporterzy, którzy otrzymali od 

Organizatora Akredytację upoważniającą do przebywania w tej strefie oraz przedstawiciele 

Organizatora i uczestników Meczu.  



3. Wszystkie osoby wymienione w ust. 2 powyżej, powinny nosić odpowiednie znaczniki 

(kamizelki). Bez znaczników (kamizelek) mogą przebywać wyłącznie reporterzy telewizyjni 

pracujący na wizji, którzy nie są zwolnieni z noszenia w widocznym miejscu Akredytacji. 

4. Pole gry może być filmowane wyłącznie przez producenta sygnału telewizyjnego oraz 

telewizje posiadające wyłączne prawa do transmisji Meczu, a także przez przedstawicieli 

drużyn rozgrywających Mecz na własne potrzeby szkoleniowe. Pozostałe media mają zakaz 

filmowania pola gry.  

5. Warunkiem wydania przez Organizatora Akredytacji jest  podpisanie oświadczenia 

o następującej treści: 

 

„…………………., dnia ………….. 

 

 a ni      d i an  ..................................................,   a         iad           i d a 

........................................................    iad  a ,      d  a      n  ania     i      

             a   ni     , a   i  an              d i nni a          a   i  a   i  , 

           ani a           P    i Z i     Pi  i N  nej: 

 

1. ni   ędę d   n  a   a i      i          a  i    a       dź ię  ,  d             

     i        ania    a    i     a     (        i  a); 

2.     a  n     a i      i       a i  a   ia  d i nni a   i    ani   n   ęd i        ni  d  

obrazu trybun, miejsc     d   adi n               i       ,    iad      a  dni a i, 

   n  a i,  ęd ia i   dź inn  i     a i       ni      i   przebiegu spotkania. 

  dn     ni     iad  a ,         i    ę  ię d   a   ni nia, a       i   i   ni a     

  nini           iad   nia       a              an                 a         (np. 

    n      i       ni  n  ,     a       a   , i  .). 

Podpis................................” 

§ 10. 

Ustala się następujące strefy pracy dla fotoreporterów i ekip TV przed oraz w trakcie Meczu.  

 



 

1. Ustawienie ekip TV i fotoreporterów przed Meczem. 

2. Miejsce pracy fotoreporterów i TV w trakcie Meczu. 

§ 11. 

1. Strefa pracy dla Przedstawicieli Mediów posiadających Akredytację typu PRESS, RADIO 

i TV znajduje się na trybunie prasowej Stadionu.  

2. Trybuna prasowa Stadionu znajduje się w centralnym miejscu głównej trybuny, w której 

mieszczą się szatnie zawodników oraz pomieszczenia do pracy mediów. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, dostęp na trybunę prasową Stadionu mają wyłącznie 

Przedstawiciele Mediów, o których mowa w ust. 1 powyżej.  

4. Na trybunie prasowej Stadionu mogą przebywać technicy producenta sygnału telewizyjnego 

oraz przedstawiciele oficjalnych mediów reprezentujących uczestników Meczu, posiadający 

Akredytację. 

IV.  

ZASADY KORZYSTANIA ZE ZNACZNIKÓW (KAMIZELEK) 

§ 12. 

1. Mając na celu czytelne rozróżnienie Przedstawicieli Mediów, przebywających 

w poszczególnych strefach, o których mowa Regulaminie, Przedstawiciele Mediów 

zobowiązani są do przestrzegania wprowadzonego przez Organizatora standardowego 

systemu znaczników (kamizelek). 

2. Znaczniki (kamizelki) musi posiadać obsługa techniczna producenta sygnału telewizyjnego, 

przedstawicieli telewizji posiadających wyłączne prawa do transmisji Meczu, przedstawiciele 

telewizji nie posiadających ww. praw oraz fotoreporterzy, którzy pracują w obrębie płyty 

boiska. 

3. Założenie znacznika (kamizelki) nie zwalnia z konieczności noszenia Akredytacji. 

4. Zwolnieni z noszenia znaczników (kamizelek) są Przedstawiciele Mediów pracujący na wizji.  



5. Osoby, o których mowa w ust. 4 powyżej nie są zwolnione z obowiązku noszenia 

Akredytacji. 

6. Odpowiednie znaczniki (kamizelki) wydawane są przez Organizatora w momencie odbioru 

Akredytacji.  

7. Przedstawiciele Mediów są zobowiązani do zdania znaczników (kamizelek) po zakończeniu 

Meczu w miejscu wyznaczonym przez Organizatora. 

8. Obowiązujące na Meczu oznaczenia i kolory kamizelek (znaczników) określa Organizator 

przed każdym Wydarzeniem dla grup osób wymienionych poniżej: 

1) ________: producenci sygnału telewizyjnego oraz pracownicy telewizji posiadających 

wyłączne prawa do transmisji Meczu. Upoważniają do pracy w strefach na murawie, 

strefie brzegu boiska, trybunach i w strefie szatni. Noszą je wszyscy operatorzy kamer, a 

także technicy operujący w strefach, o których mowa w Regulaminie. Upoważniają do 

filmowania pola gry i przebiegu Meczu; 

2) ____________: pracownicy telewizji nie posiadających wyłącznych praw do transmisji 

Meczu  oraz pozostałe osoby z redakcji telewizyjnych, internetowych i innych 

(posiadających kamery) upoważnione do pracy w strefie brzegu boiska. Upoważniają do 

pracy w strefie brzegu boiska, a także w strefie wywiadów tzw. flash zone wskazanej 

przez Organizatora. Nie upoważniają do filmowania pola gry i przebiegu Meczu; 

3) ____________: fotoreporterzy, którzy pracują w obrębie płyty boiska. Nie umożliwiają 

wstępu do strefy szatni. 

 

V.  

KONFERENCJA PRASOWA PO MECZU  

I  STREFA MIESZANA 

§ 13. 

1. Konferencja prasowa po Meczu jest otwarta dla wszystkich Akredytowanych Przedstawicieli 

Mediów. 

2. Konferencja prasowa odbywa się w sali konferencyjnej i zaczyna ok. 15 minut po 

zakończonym Meczu. 

3. O ile Organizator nie postanowi inaczej, konferencja prasowa rozpoczyna się od występu 

przedstawiciela gości, a następnie kończy występem przedstawicielem gospodarzy. 

 

§ 14. 

1. Dostęp do strefy mieszanej, tzw. mixed zone jest ograniczony. 

2. Dostęp do strefy mieszanej mają jedynie Akredytowani Przedstawiciele Mediów,  którzy 

uzyskali upoważnienie (bilet) wstępu do strefy mieszanej. 

3. Bilet wstępu do strefy mieszanej, o którym mowa w ust. 2 powyżej będzie wydawany razem 

z Akredytacją. 

4. Bilet wstępu do strefy mieszanej w pierwszej kolejności otrzymają Przedstawiciele Mediów 

ogólnopolskich; następnie mediów lokalnych i największych serwisów internetowych.  

5. Zawodnicy obu drużyn mają obowiązek przejść przez strefę mieszaną, ale nie mają 

obowiązku udzielania wywiadów. 

 

 

 

 



VI. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 15. 

1. Regulamin obowiązuje przez czas nieokreślony. 

2. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie co jego 

uchwalenie, bądź przez wprowadzenie nowego regulaminu. 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2013 roku. 
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Uchwała nr II/68 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia  Podręcznika Licencyjnego PZPN  dla klubów I ligi na sezon 2013/2014  

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

I. Przyjmuje się Podręcznik  Licencyjny PZPN dla klubów I ligi na sezon 2013/2014, 

którego treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

II. Ustala się wysokość opłaty licencyjnej w kwocie 2500 PLN, którą Kluby mają 

obowiązek uiszczać ubiegając się o licencję na udział w rozgrywkach I Ligi w sezonie 

2013/2014 

III. Traci moc Uchwała  nr VI/87 z dnia 24 kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie 

licencji dla klubów I ligi na sezon 2008/2009 i następne.  

IV.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.            

      

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr II/69 z dnia  20 lutego 2013  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie powołania Komisji Statutowej PZPN  

 
Na podstawie art. 66 § 2 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W celu opracowania nowego Statutu PZPN powołuje się Komisją Statutową w następującym 

składzie: 

1.Adam Gilarski 
2. Anna Grzegółka 
3.Marek Kopczyński 
4.Zdzisław Łazarczyk 
5.Krzysztof Malinowski 
6.Marek Procyszyn 
7. Andrzej Wach 
8.Marcin Wojcieszak 
9.Wojciech Zieliński  
10.Marta Lech 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

  Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr II/70 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej na rok 2013 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 5) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ustala się kwotę 1 złotego jako wysokość miesięcznej składki członkowskiej płaconej przez 
członków PZPN na rzecz Związku w roku 2013.  
 
II. Realizację uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Departamentowi 
Finansowemu PZPN. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2013 roku.  

 
 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr II/71 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 

licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu w sezonie 2013/2014 i następnych 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10), w zw. z art. 12 § 1 pkt 23 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z pózn. 

zm. postanawia się, co następuje:  

 

1. Postanowienia ogólne  
 

§ 1  

Niniejsza  Uchwała  określa  zasady  nadawania,  odmowy  nadania,  ,  zawieszenia  lub 

pozbawienia licencji uprawniających kluby futsalowe do udziału w rozgrywkach szczebla centralnego 

Polskiej Ligi Futsalu (Ekstraklasa Futsalu, I i II liga PLF).  

 

§ 2  

Posiadanie  licencji,  o której  mowa w  §  1  stanowi warunek  uczestnictwa klubu  w 

rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF w sezonie 2013/2014 i następnych 

prowadzonych przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej Polskiego Związku Piłki Nożnej,Spółkę 

Futsal Ekstraklasa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN.  

 

§ 3  

Uzyskanie przez kluby piłkarskie licencji, o których mowa w § 1 i 2 uzależnione jest od spełnienia 

przez nie  kryteriów  prawnych,  sportowych,  dotyczących  infrastruktury,  personelu  

administracji  oraz finansowych, a ponadto od złożenia przez władze klubu oświadczeń o 

przestrzeganiu obowiązujących przepisów  sportowych  oraz  uchwał  i  decyzji  PZPN  i  Komisji 

Futsalu i Piłki Plażowej PZPN  oraz  Spółki  Futsal Ekstraklasa Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, którego klub jest członkiem.  



 

2. Kryteria prawne  
 

§ 4  
 

1. Zgodnie  z  art.  3  ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o  sporcie  w  rozgrywkach  
piłkarskich  o  mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu, I  i II ligi futsalu prowadzonych przez  Komisję 
Futsalu i Piłki Plażowej Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Spółkę Futsal Ekstraklasa Sp. z o. 
o., mogą uczestniczyć kluby posiadające formę prawną stowarzyszenia kultury fizycznej, 
spółki akcyjnej lub innej osoby prawnej utworzonej na podstawie odrębnych przepisów, będące 
członkami właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz PZPN.  

2.  Klub posiadający licencję nadaną przez Komisję ds. Licencji klubowych PZPN nie może bez 

jej zgody uczestniczyć w jakichkolwiek rozgrywkach prowadzonych przez inny podmiot w kraju lub 

zagranicą.  

 

§ 5  

1.  Wniosek o nadanie licencji dla klubu Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF sporządza się na 

druku, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Do wniosku każdy klub Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF załącza następujące dokumenty:  

1) Wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub administracyjnego zawierający dane dotyczące 

formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz - wystawione nie później niż 3 

miesiące przed datą złożenia dokumentów licencyjnych,  

2)   Wyciąg z uchwały właściwego wojewódzkiego związku piłki nożnej o przyjęciu klubu w 

poczet członków Polskiego Związku Piłki Nożnej,  

3)  Dla  klubów  występujących  w  rozgrywkach  ekstraklasy  zaświadczenie  właściwego  

Urzędu Skarbowego o realizacji przez klub zobowiązań podatkowych - wystawione nie później 

niż 3 miesiące przed datą złożenia dokumentów licencyjnych,  

4) Dla klubów występujących w rozgrywkach ekstraklasy zaświadczenie właściwego oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o realizacji przez klub składek na ubezpieczenie społeczne  

i innych  zobowiązań  - wystawione nie później niż  3 miesiące przed datą złożenia 

dokumentów licencyjnych,  

5)  Dla  klubów  występujących  w  I  i  II  lidze  oświadczenie  o  braku  zaległości  finansowych  

wobec właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

6) Oświadczenie o braku zaległości finansowych w stosunku do członków Polskiego Związku 

Piłki Nożnej, sędziów, zawodników oraz innych osób prawnych i osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą,  
7) Zaświadczenie Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. o objęciu i opłaceniu udziałów w Spółce 
przez Kluby Ekstraklasy Futsalu,  

8) Oświadczenie  o  prowadzeniu  dokumentacji  finansowej,  zgodnie  z  obowiązującymi  

przepisami prawnymi i finansowymi,  

9) Dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów sportowych wraz z potwierdzeniem 

zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich następstw związanych z organizacją zawodów,  

10)  Kserokopię arkusza weryfikacji obiektu z decyzją dopuszczającą obiekt do rozgrywek 

Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi PLF wraz z kserokopią dowodu uiszczenia opłaty w wysokości 150 zł 

płatnej na konto związku przeprowadzającego weryfikację wojewódzkiego związku piłki nożnej. 

Decyzja dopuszczająca obiekt do rozgrywek ważna jest dwa sezonu, począwszy od sezony 

2013/2014, 

11)  Kluby Ekstraklasy Futsalu i I ligi PLF, potwierdzenie zgłoszenia drużyny U-18 lub U-20 do 



rozgrywek młodzieżowych mistrzostw Polski,  

12) Pisemną deklarację klubu wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) dotyczącą:  

a. Uznania PZPN i Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jako jedynego podmiotu 

uprawnionego do organizowania i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu,  

b. Uznania PZPN i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jako jedynego podmiotu uprawnionego 
do organizowania i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo I i II ligi PLF,  

c.  prawidłowości  dokumentacji  licencyjnej  przedstawionej  do  Komisji  ds. licencji klubowych 

PZPN,  

13)  Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów niniejszej Uchwały, stanowiące załącznik nr 

3,  

14) Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej,  

15)  Kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty startowej do rozgrywek: Ekstraklasy 

Futsalu w wysokości określonej odrębnymi przepisami wydanymi przez Spółkę Futsal 

Ekstraklasa Sp. z o.o., I ligi  PLF  w  wysokości 2000  zł  (na  konto  PZPN)  oraz  II  ligi  PLF  w  

wysokości 1000  zł  (na  konto Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego daną grupę 

rozgrywkową),  

16) Dokumenty przewidziane w § 7 niniejszej Uchwały.  

3.  Klub  powinien  niezwłocznie  zawiadomić  Komisję Futsalu i Piłki Plażowej  PZPN  o  

wszelkich  zmianach  w dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-7.  

 

3. Kryteria sportowe  
 

§ 6  

1. Klub Ekstraklasy Futsalu i I ligi PLF wnioskujący o licencję na sezon 2013/2014 powinien 

posiadać odpowiednie warunki do szkolenia i opieki medycznej nad piłkarzami, w tym co najmniej 

jedną grupę młodzieżową biorącą udział w rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski U-18 

(rocznik  1995 i młodsi) lub U-20 (rocznik 1993 i młodsi).  

2. Klub II ligi PLF wnioskujący o licencję na sezon 2013/2014 powinien posiadać odpowiednie 

warunki do szkolenia i opieki medycznej nad piłkarzami, w tym grupami młodzieżowymi.  

3.  Zatrudniać   wykwalifikowanych  trenerów  lub  instruktorów  oraz  zapewnić  podczas  

meczów ekstraklasy, I ligi, II ligi wykwalifikowany personel medyczny.  

 

§ 7  
 

Do wniosku o nadanie licencji należy ponadto dołączyć:  

1.   Kopie umowy dotyczącą zatrudnienia trenera pierwszej drużyny, posiadającego, co najmniej 

uprawnienia instruktora piłki nożnej wraz z uprawnieniami instruktora futsalu lub instruktora futsalu.  

2.   Oświadczenie  w  przedmiocie  zapewnienia  udziału  osób,  o  których  mowa  w  pkt1  we 

wszystkich oficjalnych meczach pierwszej drużyny, 

3.   Oświadczenie  w  przedmiocie  zapewnienia  opieki  medycznej,  we  wszystkich  oficjalnych 

meczach pierwszej drużyny, rozgrywanych na obiektach własnych.  

4.    Oświadczenie  Prezesa  Klubu,   że   wszyscy   zawodnicy   są   zarejestrowani   w   

PZPN i w organie prowadzącym rozgrywki oraz, jeśli są to zawodnicy profesjonalni, że 

posiadają pisemną umowę o pracę z zarejestrowanym członkiem PZPN.  

 

 
 



4. Kryteria dotyczące infrastruktury sportowej  
 

§ 8  

Klub  wnioskujący  o  licencję  winien  dysponować  infrastrukturą  sportową  pozwalającą  

widzom  i przedstawicielom  środków  masowego  przekazu  do  oglądania  meczów  na  dobrze  

wyposażonych, oznakowanych i bezpiecznych obiektach sportowych.  

 

§ 9  

Klub wnioskujący o licencję do Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN zobowiązany jest do:  

1.   Posiadania  stosownej  zgody  na  przeprowadzanie  imprez  sportowych  zgodnie z   

obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez 

masowych (Dz.U nr 62, poz. 504),  

2.   Zapewnienia  dostatecznego  wyposażenia  medycznego  przeznaczonego  dla  zawodników  

i sędziów,  

3.   Posiadania  szatni  dla  drużyn  gospodarzy  i  gości,  mogących  pomieścić 20  osób,  każda  
z natryskami i ubikacjami, 

4.   Posiadania szatni dla sędziów wyposażonych w natrysk i ubikację, 

5.   Zapewnienia   pomieszczenia  dla  obserwatora(delegata)  meczowego  umożliwiającego 
wykonywanie wymienionym osobom obowiązków, 

6.   Zapewnienia,  iż  wszystkie  szatnie,  pokoje,  o  których  mowa  powyżej  będą  jasne,  
czyste, higieniczne, przestronne i odpowiednio wyposażone, 

7.   Zapewnienia  odpowiedniego  parkingu  dla  autokaru  lub  samochodów,  w  tym  drużyny 
przyjezdnej, sędziów, obserwatora (delegata) oraz osób funkcyjnych,  

8.   Zapewnienia  udogodnień  dotyczących  wjazdu  i  przyjęcia  kibiców  drużyny  gości  

oraz zapewniania minimum 5% miejsc dla kibiców tej drużyny w odrębnym sektorze,  

9.   Czytelnego oznakowania w języku polskim wszelkich przejść i dróg ewakuacyjnych,  

10. Właściwego nagłośnienia obiektu oraz prowadzenia zawodów przez spikera posiadającego 

stosowne uprawnienia,  

11. Zapewnienia oznakowanego pomieszczenia dla potrzeb przeprowadzenia badań lekarskich i 

kontroli antydopingowych,  

12. Zapewnienia oznaczonego na stałe punkt sanitarny - na białej tablicy zielonego koloru krzyż,  

13. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu i I ligi PLF mogą odbywać się na boiskach o  
wymiarach minimum 38 x18 metrów  

14. Zapewnienia miejsc dla zawodników rezerwowych oraz sztabu szkoleniowo- medycznego 

zespołu w bezpośrednim sąsiedztwie pola gry.  

15. Podczas trwania zawodów muszą być zabezpieczone nosze oraz noszowi wyposażeni w 

kamizelki z oznaczeniem na białym tle zielonego koloru krzyża.  

 

5. Kryteria dotyczące personelu i administracji  
 

§ 10  

Zgodnie z zaleceniami PZPN, administracja oraz organizacja wewnętrzna klubu powinny być 

dostosowane do wymogów i standardów współczesnego futbolu.  

 

§ 11  

Klub wnioskujący o licencję powinien spełniać następujące warunki w zakresie prawidłowej 



administracji i odnoszące się do personelu:  

1.  Wskazanie osoby kierującej klubem i odpowiadającej za należyte funkcjonowanie personelu 
klubowego,  

2. Dla klubów występujących w ekstraklasie: posiadanie sekretariatu klubu, który stanowi biuro 
kierującego klubem, wspomagające pozostałe organa klubu, zawodników i wszystkich innych  
pracowników  w  sprawach  administracyjnych.  Sekretariat  klubu  musi  dysponować niezbędną 
infrastrukturą techniczną, umożliwiającą komunikację z licencjonodawcą. Każdy klub musi 
posiadać linię telefoniczną, faksową i pocztę elektroniczną oraz stronę internetową. Sekretariat  
klubu  powinien  obowiązkowo  funkcjonować  w  dni  rozgrywania  meczów  na własnym 
obiekcie; każdy klub powinien posiadać osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe i księgowość, 
legitymująca się kwalifikacjami uznawanymi przez stosowne władze państwowe, 

3.   Dla klubów I i II ligi wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzorowanie biura lub sekretariatu 
klubu, dysponującego telefonem komórkowym, poczta elektroniczną oraz będącego w stałym 
kontakcie z właściwym Związkiem prowadzącym rozgrywki ligowe. Osoba ta powinna obowiązkowo 
przebywać oraz funkcjonować w dni rozgrywania meczów na własnym obiekcie,  

4.   Każdy klub ubiegający się o licencję musi powołać kierownika ds. bezpieczeństwa i określić na  

piśmie prawa i obowiązki tej osoby. Kierownik ds. bezpieczeństwa musi posiadać kwalifikacje  

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie wymogów, 

jakie powinni spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. 

U. Nr 52 poz. 308), 

5.   Każdy  Klub  Ekstraklasy  Futsalu  zobowiązany  jest  do  wyznaczenia  rzecznika  

prasowego, odpowiedzialnego za problematykę mediów. Taka osoba będzie dostępna dla 

dziennikarzy podczas wszystkich meczów klubu rozgrywanych u siebie.  

 

6. Organy Komisji ds. licencji klubowych 

 

§ 12 

                    

1. Organami decyzyjnymi są: 

a) Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN – pełniąca obowiązki organu pierwszej instancji, 

b) Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN – pełniąca obowiązki organu 
odwoławczego/organu drugiej instancji. 

2. Organy decyzyjne są od siebie wzajemnie niezależne i będą otrzymywać pomoc administracyjną 
Działu Licencji oraz innych komórek organizacyjnych PZPN. 

3. Skład organów decyzyjnych jest ustanawiany zgodnie ze Statutem PZPN. 

 

§ 13 

 

W ramach Departamentu Rozgrywek Krajowych Licencjodawcy funkcjonuje Dział Licencji, którego 
pracą kieruje Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych, który powołuje wykwalifikowanych 
członków swojego personelu oraz w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji ds. Licencji PZPN 
przynajmniej jednego eksperta, z który jest odpowiedzialny za weryfikację dokumentacji składanej 
przez kluby biorące udział w rozgrywkach futsalu.  

 

§ 14 

 

1.Wszystkie strony uczestniczące w procesie licencyjnym muszą ściśle przestrzegać zasad 



zachowania poufności w odniesieniu do informacji uzyskanych w trakcie procedury licencyjnej. 

 2. Członkowie organów decyzyjnych powoływani są na czteroletni okres kadencji, równy kadencji 
Zarządu PZPN. Członkowie mogą podlegać ponownemu powołaniu. 

3. Członkowie organów decyzyjnych muszą przestrzegać zasad bezwzględnej poufności w takim 
samym zakresie jak członkowie Działu Licencji. PZPN określa powyższe zasady, a członkowie 
organów decyzyjnych muszą je zaakceptować w formie pisemnej. 

4. Członek musi automatycznie wstrzymać się od głosu, jeżeli istnieją jakiekolwiek wątpliwości, co 
do jego niezależności względem wnioskującego o wydanie licencji lub w przypadku występowania 
konfliktu interesów. 

W związku z powyższym, niezależność członka nie może zostać zagwarantowana, jeśli on lub 
jakikolwiek członek jego rodziny (małżonek/-ka, dzieci, rodzice, rodzeństwo) jest: 

- członkiem; 

- akcjonariuszem; 

- partnerem biznesowym; 

- sponsorem lub 

- konsultantem 

ubiegającego się o licencję. Powyższa lista ma charakter przykładowy i niewyczerpujący. 

 

§ 15 

 

1. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN podejmuje decyzję, czy licencja powinna zostać 
wydana/niewydana  w oparciu o dokumenty złożone w wyznaczonym przez licencjodawcę terminie 
oraz poprzez weryfikację, czy kryteria wymienione w niniejszym Podręczniku Licencyjnym PZPN 
zostały spełnione.  

2. Zarząd PZPN powołuje i odwołuje skład Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN. 

3. Członkowie personelu administracyjnego PZPN mogą być powoływani na członków Komisji ds. 
Licencji Klubowych PZPN, z wyjątkiem Kierownika Działu Licencji, który nie może być powołany, 
jako członek tej Komisji. 

 

4. Dla ważności orzeczeń Komisji, która rozpatruje sprawę wymagana jest obecność co 

najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego 

wiceprzewodniczącego. 

5. Decyzje Komisji ds. Licencji Klubowych, podejmowane są zwykłą większością głosów członków 
składu orzekającego Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN, przy czym w przypadku równej ilości 
głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego (lub w przypadku jego nieobecności, 
Wiceprzewodniczącego). 

6. Decyzja musi być wydana w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie w przypadku odmowy 
wydania licencji. 

7. Wśród osób odpowiedzialnych za przebieg procedury licencyjnej w przedmiocie wydania 
licencji lub odmowy wydania licencji upoważniającej do udziału w rozgrywkach futsalu musi być 
Przewodniczący i/lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący, Sekretarz  oraz co 
najmniej jeden członek Komisji. 

 

 

 



§ 16 

 

1. Zarząd PZPN powołuje i odwołuje skład Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych. 

2. Pracownicy PZPN nie mogą jednocześnie być członkami Komisji Odwoławczej ds. Licencji 
Klubowych. 

3. Członkowie Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych nie mogą jednocześnie należeć 
statutowego ciała/organu decyzyjnego PZPN i Futsal Ekstraklasy sp. z o.o.  

4. Komisja rozpatrując odwołanie Klubu może: 

a.utrzymać w mocy decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych, 

b. uchylić decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych i przyznać licencję uprawniającą do 

udziału w rozgrywkach, 

c.uchylić decyzję Komisji ds. Licencji Klubowych, przyznać licencję uprawniającą do 

udziału w rozgrywkach oraz nałożyć na klub sankcje regulaminowe lub  wykonanie 

obowiązków zgodnie z par. 17 ust. 1 i 2.  

d.umorzyć postepowanie odwoławcze. 

 

5. Dla ważności orzeczeń Komisji, która rozpatruje sprawę wymagana jest obecność co 

najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego 

wiceprzewodniczącego. 

6. Odwołania mogą składać tylko ubiegający się o licencję, którzy otrzymali odmowną decyzję 
Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN lub licencjobiorcy, którym licencja została cofnięta przez 
Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN 

7. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN podejmuje decyzję w oparciu o decyzję 
Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN oraz wszelkie dopuszczalne materiały dowodowe dostarczone 
przez odwołującego się, wraz z pisemnym odwołaniem oraz we wskazanym terminie. Wszelkie inne 
dowody przedłożone Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN w późniejszym terminie nie 
podlegają uwzględnieniu. 

8. Decyzja musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie w przypadku odmowy wydania 
licencji. 

 

§ 17 

 

1.W przypadkach określonych w odrębnych przepisach PZPN, Komisja ds. Licencji 

Klubowych lub  Komisja Odwoławcza  ds. Licencji Klubowych mają  prawo stosowania 

wobec licencjobiorców dopuszczających się naruszeń przepisów dotyczących licencji 

następujących sankcji regulaminowych:  

-ostrzeżenie i/lub  
-zakaz transferów na okres do jednego roku  i/lub 
-karę pieniężną do kwoty 1.000.000 pln  i/lub 
-karę pozbawienia punktów w rozgrywkach ligowych od -1 do – 10 punktów. 
 
2. Komisje, o których mowa w ust. 1 mogą  zobowiązać ubiegającego się o 

licencję/licencjobiorcę do dostarczenia dowodów, wypełnienia określonych warunków lub 



wykonania obowiązków, określonych przez organ decyzyjny, w szczególności objąć 

ubiegającego się o licencję/licencjobiorcę w dowolnym momencie w trakcie trwania sezonu 

nadzorem. Komisja ds. Odwoławcza  Licencji Klubowych może ograniczyć możliwość 

uprawniania nowych zawodników, uzależniając to od wykonania obowiązków, określonych 

przez organ decyzyjny.  

3.W przypadku, gdy ubiegający się o licencję/licencjobiorca  odwołuje się od decyzji Komisji 

ds. Licencji Klubowych lub decyzji Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych  PZPN w 

zakresie nałożenia sankcji, określonych w ust.1  organem odwoławczym  jest zgodnie z art. 

122 par. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN.  

4.W postępowaniu przed Najwyższą Komisją Odwoławczą stosuje się odrębne przepisy 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.  

§ 18 

 

1. Ubiegający się o licencję ma zagwarantowane prawo do równego traktowania oraz prawo do 
bycia wysłuchanym (uczciwy proces), w tym prawo do przedstawienia własnego stanowiska, do 
zapoznania się z aktami sprawy, z dowodami i przedkładania dowodów, a także do uzasadnionej 
decyzji. 

2. Licencjobiorca ma prawo do wyrażania własnej opinii przed obydwoma organami decyzyjnymi, 
Ma również prawo do reprezentacji prawnej przed Komisją I i II instancji. Ubiegający się o licencję 
może być reprezentowany przez upoważnioneg wykwalifikowanego prawnika.  

3. Ciężar dowodu spoczywa na ubiegającym się o licencję. 

4. Posiedzenie organów decyzyjnych odbywa się w sposób zamknięty. Decyzje organów 
decyzyjnych obejmują wskazanie składu podejmującego decyzje. Decyzja musi być wydana w 
formie pisemnej i zawierać przynajmniej: 

- Datę wydania; 

- Miejsce wydania; 

- Imiona i nazwiska osób należących do składu organów decyzyjnych podejmujących decyzję; 

- Faktyczne i prawne uzasadnienie jej decyzji, 

- Wskazanie w stosownych przypadkach prawa do złożenia odwołania do Komisji 

Odwoławczej ds. Licencji Klubowych (forma i termin), 

- Podpis Przewodniczącego oraz członków danego organu decyzyjnego. 

5. Ubiegający się o licencję może złożyć skargę do Licencjodawcy. Licencjodawca rozpatrzy skargę 
i ustali, czy jest uzasadniona. 

6. Zgodnie z niniejszym podręcznikiem Licencjodawca nie będzie obciążać ubiegającego się o 
licencję żadnymi opłatami z tytułu całej procedury decyzyjnej. 

7. Oficjalnym językiem stosowanym przez Licencjodawcę jest język polski 

8. Powyższe prawa dotyczą również licencjobiorców, którym Licencja została cofnięta. 
 
 

7. Przebieg procedury licencyjnej  
 

§ 19 

 
1. Licencja zostaje nadana klubom na okres jednego sezonu piłkarskiego.  
2. Opłata za udzielenie licencji wynosi 300 zł. na konto PZPN.  



3. Wnioski o nadanie licencji dla klubów Ekstraklasy Futsalu należy składać w okresie od 1 kwietnia 

do 30 kwietnia 2013 roku. 

4. Wnioski o nadanie licencji dla klubów I ligi PLF należy składać w okresie od 1 kwietnia do 17 maja 

2013roku.  

5. Wnioski o nadanie licencji dla klubów II ligi PLF należy składać w okresie od 1 czerwca do 19 

lipca 2013 roku. 

§ 20 

1.Klub  wnioskujący o  licencję  składa do  Komisji  ds. Licencji Klubowych PZPN pisemny 

wniosek, o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały, zawierający:  

a. nazwę i adres klubu,  

b. określenie klasy rozgrywkowej, w której wnioskodawca uczestniczy,  

c. datę sporządzenia wniosku i podpis osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w 

imieniu klubu,  

2. Do wniosku należy dołączyć załączniki, o których mowa w § 5, 7, 9 pkt. 1, 11 niniejszej uchwały.  
 

§ 21  

1.  Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN w razie potrzeby wyznacza  

osoby, które dokonywać będą lustracji nowych obiektów sportowych. Weryfikację obiektu 

dokonuje właściwy Związek na terenie którego znajduje się siedziba klubu biorącego udział w 

rozgrywkach, w obecności przedstawicieli klubu. Ustala się dwuletni okres obowiązywania 

weryfikacji obiektu.  

2. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przyjmuje, analizuje, sprawdza i  weryfikuje  od  strony  

formalno-prawnej  wniosek  o przyznanie  licencji  oraz dołączone  do  niego załączniki w ciągu 14 

dni od ich złożenia w biurze Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej.  

3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane przez Komisję.  

4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 lub załączone do niego dokumenty zostały 

sformułowane nieprawidłowo  lub  zawierają  braki  formalne  lub  merytoryczne  nie 

pozwalające  na  końcowe rozpatrzenie sprawy Przewodniczący Komisji ds. Licencji 

Klubowych PZPN wzywa klub do poprawienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów w 

nieprzekraczalnym terminie 7 dni od wezwania.  

5. Po bezskutecznym upływie terminu Przewodniczący Komisji ds. licencji klubowych PZPN  

przedstawia  istniejąca  dokumentację  Komisji  celem jej merytorycznego rozpatrzenia.  

§ 22 

1.  W razie spełnienia przez wnioskodawców warunków określonych w niniejszej uchwale 

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN przyznaje w drodze uchwały licencję.  

2.  Licencja taka powinna zawierać: nazwę i adres klubu, numer licencji, dyscyplinę sportu i 

klasę rozgrywkową,  na  która  licencja  została przyznana,  datę  wydania licencji,  okres  

ważności licencji, pieczęć PZPN z podpisami członków Komisji.  

§ 23  

1.  Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN odmawia przyznania licencji dla klubu Ekstraklasy, I i II 

ligi PLF, jeżeli wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w niniejszej uchwale, a braki 

formalne lub merytoryczne wniosku lub dołączonych do niego dokumentów nie zostały 



usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie.  

 

2.  Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. 

§ 24 

Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN uchwałę w przedmiocie nadania  

lub odmowy (z uzasadnieniem) przyznania licencji opublikuje na stronach internetowych 

oficjalnego serwisu Polskiego Związku Piłki Nożnej (www.pzpn.pl - zakładka rozgrywki krajowe 

futsal) w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały oraz powiadomi wnioskodawcę pocztą elektroniczną i 

tradycyjną. Publikacja na www.pzpn.pl - zakładka futsal jest najważniejsza i wiążąca.  

 

§ 25 

 

1.Od uchwały w przedmiocie odmowy nadania licencji przysługuje klubowi odwołanie.  

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty opublikowania uchwały 

na stronach internetowych Związku (jak w par. 21) z uzasadnieniem do Komisji Odwoławczej ds. 

Licencji Klubowych PZPN.  

3. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych PZPN rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty 

jego złożenia.  

4. Decyzja Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych w przedmiocie nadania lub odmowy (z 

uzasadnieniem) przyznania licencji zostanie opublikowana na stronach internetowych oficjalnego 

serwisu Polskiego Związku Piłki Nożnej (www.pzpn.pl - zakładka rozgrywki krajowe futsal) w 

ciągu 3 dni od podjęcia uchwały oraz powiadomi wnioskodawcę pocztą elektroniczną i 

tradycyjną. Publikacja na www.pzpn.pl - zakładka futsal jest najważniejsza i wiążąca.  

5.Uchwała Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN jest ostateczna.  
 

§ 26 

Komisja Dyscyplinarna PZPN działając na wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN - 

może zawiesić korzystanie z przyznanej licencji w razie:  

a)  Odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie sportowym,  

b) Odpadnięcia któregokolwiek z warunków licencji,  
c) Zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 25.  

§ 27  

W stosunku do klubu, który w trakcie trwania sezonu naruszył minimalne wymogi w zakresie 

realizacji procedury  licencyjnej  Komisja  Dyscyplinarna  PZPN  -  działając  na  wniosek  Komisji 

ds. Licencji Klubowych PZPN  - może stosować  następujące  środki zapobiegawcze i kary, 

zalecane przez UEFA:  

1. nagana,  

2. kara pieniężna w kwocie do 5000 zł.,  

3. odjęcie do 6 punktów w trwającym lub w przyszłym sezonie piłkarskim,  

4. zakaz transferów,  

5. odmowa przyznania lub przedłużenia licencji,  

6. przeniesienie klubu do niższej klasy rozgrywkowej.  

 

http://www.pzpn.pl/
http://www.jpzpn.pl/
http://www.pzpn.pl/
http://www.pzpn.pl/


 
 

§ 28 

1.  Komisja Dyscyplinarna PZPN - działając na wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN - 

może pozbawić klub licencji w razie:  

1) utraty osobowości prawnej lub wszczęcia wobec klubu postępowania likwidacyjnego lub  
upadłościowego,  

2)  orzeczenia  sankcji  dyscyplinarnej  lub  prawnej  uniemożliwiającej  uczestnictwo  we 

współzawodnictwie sportowym,  

3) w sytuacjach przewidzianych odrębnie w Regulaminie dyscyplinarnym PZPN,  

2.  Jeżeli przyczyny pozbawienia licencji klubu, o których mowa w ust. 1 stanowią również 

przyczyny wszczęcia postępowania  dyscyplinarnego,  decyzja  o  pozbawieniu  licencji  może  

być  wydana  po zakończeniu tego postępowania - ostateczna decyzją.  

3.  Pozbawienie klubu licencji wymaga uzasadnienia.  
 

§ 29 

1.  Od decyzji w przedmiocie zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje klubowi 

odwołanie składane w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Najwyższej Komisji Odwoławczej 

PZPN.  

2. Decyzja Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN jest ostateczna.  
 

§ 30  

1. Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN prowadzi ewidencję nadanych licencji.  

2.  Komisja  prowadzi  odrębną  ewidencję  prawomocnych  decyzji  o  odmowie  przyznania  

lub przedłużenia licencji oraz jej pozbawieniu.  

 

§ 31 

 
Prawo interpretacji niniejszej uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.  
 

§ 32 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wniosków 

składanych na sezon 2013/2014 i następne.  

 
Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 
72 

Uchwała nr II/72 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany Uchwały nr IV/74 z 19 kwietnia 2012 roku dot. licencji dla sędziów 

piłkarskich 

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

I.W § 10 Uchwały nr IV/74 z 19 kwietnia 2012 roku w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich 

wprowadza się dodatkowy pkt. 4 w następującym  brzmieniu:  



„Utrzymuje się w mocy ważność licencji sędziów piłki nożnej wydanych na czas nieokreślony na 

podstawie Uchwały nr IV/31 z 4 lipca 2000 roku Zarządu PZPN. Sędziowie ci nie składają 

dokumentów licencyjnych przed kolejnymi sezonami, jednak zobowiązani są do wnoszenia 

odpłatności licencyjnej w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały oraz 

przedstawienia kopii polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych 

z funkcją sędziego.”. 

II.Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.  

III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

tj. U nr IV/74 z 19.04.2012  

zm.U nr II/72 z 20.02.2013  

Uchwała nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie licencji dla sędziów piłkarskich 

 

§ 1 

Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania lub 

pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez sędziów zawodów w piłce nożnej 

męskiej, kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłce plażowej. 

§ 2 

Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielane sędziemu na prowadzenie 

zawodów piłkarskich na odpowiednim poziomie rozgrywkowym. 

§ 3 

Prowadzenie zawodów piłki nożnej przez osobę bez posiadania ważnej licencji jest zabronione i 

stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. 

§ 4 

Polski Związek Piłki Nożnej jest organem, który przyznaje, odmawia przyznania, zawiesza lub 

pozbawia licencji sędziego w rozgrywkach piłki nożnej prowadzonych w Polsce. 

§ 5 

Polski Związek Piłki Nożnej może przekazać uprawnienia zawarte w § 4 Wojewódzkiemu 

Związkowi Piłki Nożnej (za wyjątkiem pozbawienia licencji) w stosunku do sędziów uprawnionych 

do prowadzenia zawodów w ligach i klasach rozgrywkowych których organem prowadzącym jest 

ZPN, PZPN w przypadku I i II ligi lub Spółka Ekstraklasa S.A. w przypadku Ekstraklasy. 

 



§ 6 

1. Sędzią prowadzącym zawody w ligach i klasach rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, 

młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłce plażowej może być osoba która łącznie spełnia 

następujące warunki: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 

b) korzysta z pełni praw publicznych, 

c) odbyła kurs sędziowski zakończony stosownym egzaminem, 

d) posiada ważną licencję sędziego odpowiedniej kategorii uprawniającą do prowadzenia 

zawodów na danym poziomie rozgrywkowym. 

§ 7 

Licencję sędziego na dany poziom rozgrywek przyznaje się na okres jednego sezonu 

rozgrywkowego natomiast w przypadku awansu licencja może być przyznana w cyklu 

półrocznym. 

§ 8 

1. O przyznaniu lub odmowie przyznania licencji decyduje Komisja Licencji Sędziowskich w 

następującym składzie: 

a) Wiceprezes PZPN lub  ZPN, 

b) Przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN lub  KS ZPN, 

c) Przewodniczący Komisji Szkoleniowej Kolegium Sędziów PZPN lub KS  ZPN, 

d) Członek Zarządu PZPN lub ZPN, 

e) przedstawiciel Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN lub Wydziału Gier 

ZPN.  

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego i 

sekretarza oraz określają tryb pracy komisji. 

§ 9 

1. Odmowa przyznania, zawieszenie lub pozbawienie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

2. Od decyzji Komisji w sprawie odmowy przyznania licencji wnioskodawcy przysługuje 

odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej  PZPN lub Komisji Odwoławczej Zarządu 

Wojewódzkiego Związku  Piłki Nożnej. 

 



§ 10 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego składa do Komisji Licencji Sędziowskich 

PZPN lub macierzystego ZPN pisemny wniosek zawierający: 

a) imię i nazwisko, datę urodzenia, oraz adres zamieszkania wnioskodawcy, 

b) określenie klasy rozgrywkowej o jaką wnioskuje, 

c) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy, 

d) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni 

praw publicznych, 

2. Do wniosku o którym mowa w ust.1 powinny być dołączone: 

a) 2 zdjęcia, 

b) zaświadczenie z przychodni sportowo- lekarskiej o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie 

funkcji sędziego piłki nożnej, 

c) kopie polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z funkcją 

sędziego, 

d) potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej. 

3. Odpłatność za licencję sędziego w wysokości ustalonej przez Zarząd PZPN dla 

poszczególnych lig i klas rozgrywkowych określa załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

4. „Utrzymuje się w mocy ważność licencji sędziów piłki nożnej wydanych na czas 

nieokreślony na podstawie Uchwały nr IV/31 z 4 lipca 2000 roku Zarządu PZPN. Sędziowie 

ci nie składają dokumentów licencyjnych przed kolejnymi sezonami, jednak zobowiązani 

są do wnoszenia odpłatności licencyjnej w wysokości określonej w załączniku nr 2 do 

niniejszej Uchwały oraz przedstawienia kopii polisy ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków związanych z funkcją sędziego.”. 

§ 11 

Komisja Licencji Sędziowskich przyznaje Licencję Sędziego w drodze decyzji. 

§ 12 

Polski Związek Piłki Nożnej lub (w przypadku przekazania uprawnień z § 4 do WZPN) 

Wojewódzkie  Związki Piłki Nożnej prowadzą ewidencję przyznanych licencji i publikują je na 

stronie internetowej. Umieszczenie sędziego na liście oznacza, że sędzia posiada ważną licencję 

w danym sezonie. 

§ 13 

1. Dokument licencyjny powinien zawierać: 



a) imię i nazwisko, 

b) datę i miejsce urodzenia, 

c) zdjęcie sędziego, 

d) numer licencji, 

e) uprawnienia do danej klasy rozgrywkowej. 

2. Dokument licencyjny opatrzony jest podpisem Prezesa PZPN lub z upoważnienia Prezesa 

PZPN podpisem Prezesa Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz Przewodniczącego 

odpowiedniej Komisji Licencji Sędziowskich. 

§ 14 

1. Działając na wniosek Komisji Licencyjnej PZPN lub ZPN Komisja Dyscyplinarna PZPN 

względnie  Wydział Dyscypliny ZPN może zawiesić korzystanie z licencji sędziego w 

szczególności w przypadku: 

a) istnienia podejrzenia naruszenia przez sędziego postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN, 

b) naruszenia norm etyczno- moralnych, związanych z wykonywaniem funkcji sędziego piłki 

nożnej, 

c) naruszenia Regulaminu Kolegium Sędziów, 

d) nieobecności na kursach szkoleniowych Kolegium Sędziów, 

e) powtarzających się przypadków nieterminowego składania sprawozdań z zawodów, 

f) niewykonywania lub nierzetelnego wykonywania obowiązków nałożonych przez dane Kolegium 

Sędziów na czas przed i po zawodach. 

2. Decyzja o zawieszeniu licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

§ 15 

1. Działając na wniosek Komisji Licencyjnej PZPN lub ZPN Komisja Dyscyplinarna PZPN, 

względnie  Wydział Dyscypliny  ZPN pozbawia sędziego licencji w przypadku: 

a) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych, utraty praw publicznych lub 

ograniczenia tych praw stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

b) orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie funkcji 

sędziego, 

c) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji, 



d) rażącego nieprzestrzegania regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Decyzja o pozbawieniu licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

§ 16 

Od decyzji Komisji Dyscyplinarnej  PZPN lub Wydziału Dyscypliny ZPN przysługuje odwołanie do 

Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN lub Komisji Odwoławczej ZPN w terminie 14 dni od daty 

otrzymania decyzji. 

§ 17 

Sędziemu któremu zawieszono licencję lub jej pozbawiono nie przysługuje zwrot opłat 

uiszczonych za licencję. 

§ 18 

Zaleca się aby środki finansowe pozyskane z wpłat za opłaty licencyjne przeznaczone były na 

działalność Kolegium Sędziów (np: szkolenia, obserwacje zawodów itp.). 

§ 19 

Interpretacja niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 

§ 20 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.             Prezes PZPN  

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI SĘDZIOWSKIEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO PROWADZENIA 

ZAWODÓW 

W....................................... W SEZONIE………………….. 

 

1. Nazwisko i imię 

....................................................................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia 

....................................................................................................................................................... 

3. nr PESEL 

....................................................................................................................................................... 

4. Miejsce zamieszkania / adres z kodem poczt., telefon dom./ kom./e- mail/ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

5. Wykształcenie ogólne................................................................................................................ 



Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych. 

Zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania obowiązków sędziego piłki nożnej. 

Data................................................. 

Podpis.............................................. 

 

UWAGA: Do wniosku należy załączyć: 

a) dwa zdjęcia, 

b) zaświadczenie z przychodni sportowo- lekarskiej o stanie zdrowia umożliwiającego 

pełnienie funkcji sędziego pilki noznej, 

c) kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z 

wykonywaniem obowiązków sedziego, 

d) dokument potwierdzający wpłatę licencyjną. 

Decyzją Komisji Licencji Sędziowskich, przyznano, przedłużono* 

licencję sędziowską..............................................Nr...............................na 

okres......................................................................z ważnością 

do........................................................................... 

Data.................................................Pieczęć 

Podpis.............................................. 

*niepotrzebne skreślić 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku 

Opłaty za licencje sędziowskie 

Ekstraklasa - 1000 zł. 
I liga - 700 zł. 
II liga - 500 zł. 
III liga - 250 zł. 
IV liga - 160 zł. 
klasa okręgowa - 120 zł. 
klasa A - 90 zł. 
klasa B - 75 zł. 
Ekstraliga kobiet - 300 zł. 
I liga kobiet - 250 zł. 
II liga kobiet - 100 zł. 
III liga kobiet - 90 zł. 
Ekstraklasa futsal - 250 zł. 
I liga futsal - 150 zł. 

 
73 

 
Uchwała  nr II/73  z dnia  20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie powołania trenera reprezentacji Polski futsalu kobiet  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Powołuje się Pana  Piotra Siudzińskiego na  funkcję trenera reprezentacji Polski 

futsalu kobiet. 



 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

74 

Uchwała  nr II/74  z dnia  20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie powołania trenera reprezentacji Polski futsalu U-21 i  U-19  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Powołuje się Pana   Gerarda Juszczaka na  funkcję trenera reprezentacji Polski 

futsalu  U-21 i U-19. 

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

75 

Uchwała nr II/75 z dnia  20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmiany Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 49 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Regulaminie  Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN przyjętym Uchwałą nr II/25 z dnia 12 
grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. Par. 92 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:  
 
1. W ciągu 14 dni od doręczenia: 
a) orzeczenia wydanego przez trzyosobowy Zespół Orzekający wraz z uzasadnieniem,  
b) zarządzenia Sekretarza Sądu w przedmiocie zwrotu pozwu,  
c) postanowienia Sekretarza Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania, 
d) postanowienia Sekretarza Sądu w przedmiocie oddalenia lub odrzucenia wniosku o 
przywrócenie terminu, 
strona może złożyć do Sądu Polubownego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w 
pięcioosobowym zmienionym składzie orzekającym. 
2. W razie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy każda ze stron wybiera po dwóch 
arbitrów, którzy wybierają superarbitra. 
3. W przypadku nie wyznaczenia arbitra przez którąkolwiek ze stron zastępczego wyboru arbitra 
dokonuje Prezydium Sądu.   
 
2. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  

 

 

 



tj. U nr II/25 z 12.12.2012 

zm.U nr II/75 z 20.02.2013  

 
Uchwała nr II/25 z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 49 § 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
Przyjmuje się Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN w następującym brzmieniu: 
 

REGULAMIN PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO PZPN 
 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

W celu ułatwienia rozstrzygania sporów o charakterze majątkowym lub niemajątkowym 
mogących być przedmiotem ugody, powstających w związku z uprawianiem w Polsce sportu piłki 
nożnej, powołany jest "Piłkarski Sąd Polubowny". 
 

§ 2 
"Piłkarski Sąd Polubowny" zwany dalej Sądem Polubownym, działający w ramach Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, korzysta z pełnej autonomii i niezależności w toku postępowania oraz 
orzekania. 

 
§ 3 

 Siedzibą Sądu Polubownego jest miasto stołeczne Warszawa. 

 Miejscem rozprawy i orzekania jest z reguły siedziba Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
Warszawie. 

 Z ważnych przyczyn Przewodniczący Sądu Polubownego lub Przewodniczący Zespołu 
Orzekającego może wyznaczyć inne miejsce rozprawy i orzekania. Powinno to nastąpić w 
formie uzasadnionego zarządzenia. 

 Sąd Polubowny używa pieczęci ze swoją nazwą i oznaczeniem siedziby. 
 
Właściwość 
 

§ 4 
1. Sąd Polubowny może rozpoznawać wszystkie poddane mu przez strony spory majątkowe 

lub spory o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, powstałe na tle 
uprawiania, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w 
trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez Statuty i Regulaminy FIFA, 
UEFA i PZPN. 

2. Do kompetencji Sądu Polubownego należą w szczególności sprawy dotyczące:  
a)  majątkowych stosunków cywilnoprawnych pochodnych stosunków członkowskich 

istniejących między zawodnikami, klubami, związkami sportowymi i innymi organizacjami 
sportowymi oraz osobami fizycznymi, 

b)  ustalenia wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie lub promocję zawodnika w związku ze 
zmianą przynależności klubowej, 

c)  umów sponsorskich i menedżerskich, 
d)  umów między organizatorami imprez piłkarskich a ich partnerami wyspecjalizowanymi w 

dziedzinie sprzedaży praw telewizyjnych, reklamowych i promocyjnych, 
e)  wszelkich innych umów zawieranych i realizowanych w związku z organizowaniem 

zawodów piłkarskich, 
f)  umów dotyczących sprzętu zawieranych w związku z uprawianiem sportu piłki nożnej, 



g)  umów o dzieło lub zlecenia zawieranych z trenerami i instruktorami piłkarskimi oraz innymi 
uczestnikami ruchu sportowego, w tym trenerami prowadzącymi własną działalność 
gospodarczą, 

h)  ubezpieczeń w sporcie piłki nożnej. 
 

§ 5 
Sąd Polubowny nie jest uprawniony do przeprowadzania kontroli decyzji organizacji sportowych 
podjętych w postępowaniu dyscyplinarnym  i wewnątrzorganizacyjnym, przewidzianym przez inne 
przepisy związkowe lub klubowe. 

 
 

§ 6 
Kluby i związki sportowe, osoby fizyczne uprawiające sport piłki nożnej lub zajmujące się jego 
organizacją, podmioty gospodarcze profesjonalnie zajmujące się futbolem oraz wszelkie inne 
osoby prawne prawa prywatnego lub publicznego, mogą poddać pod rozstrzygnięcie Sądu 
Polubownego każdy spór majątkowy, dotyczący uprawiania sportu piłki nożnej lub zwrócić się o 
wydanie w tym zakresie opinii konsultacyjnej. 
 

§ 7 
1. Sąd Polubowny realizuje swoją podstawową funkcję przez wydawanie orzeczeń arbitrażowych 
w sprawach poddanych mu do rozpatrzenia na podstawie zapisu na Sąd Polubowny, którego 
przedmiotem są prawa pozostające w dyspozycji stron i nie objęte treścią stosunków prawa 
pracy.  
2. Zapis na Sąd Polubowny obejmujący spory z zakresu prawa pracy może być sporządzony 
tylko po powstaniu sporu i wymaga zachowania formy pisemnej. 
 

§ 8 
Niezależnie od realizacji funkcji określonej w paragrafie poprzedzającym, Sąd Polubowny może 
udzielić stronom pomocy przez zastępcze wyznaczanie arbitrów oraz przez podejmowanie 
czynności o charakterze organizacyjnym i konsultacyjnym, w sprawach wymienionych w § 4 i § 6 
nin. Regulaminu, kierując się przy ich załatwianiu zasadami obowiązującymi w postępowaniu 
arbitrażowym. 
 

§ 9 
1. Sąd Polubowny jest właściwy do rozstrzygania sporów majątkowych i niemajątkowych 
wymienionych w § 4 i § 6 nin. Regulaminu, jeżeli: 

 strony sporządziły zapis na sąd polubowny lub 

 powód w pozwie poddał się kompetencji Sądu Polubownego, a pozwany na zapytanie 
Przewodniczącego lub Sekretarza Sądu wyraził zgodę na tę właściwość,  

 stanowią tak przepisy PZPN, FIFA lub UEFA. 
2. Wymaganie dotyczące formy zapisu na Sąd Polubowny jest spełnione także wtedy, gdy zapis 
zamieszczony został w wymienionych między stronami pismach lub oświadczeniach złożonych 
za pomocą środków porozumienia się na odległość, które pozwalają utrwalić ich treść. Powołanie 
się w umowie na dokument zawierający postanowienie o poddaniu sporu pod rozstrzygnięcie 
Sądu Polubownego spełnia wymagania dotyczące formy zapisu na Sąd Polubowny, jeżeli umowa 
ta jest sporządzona na piśmie, a to powołanie się jest tego rodzaju, że czyni zapis częścią 
składową umowy. 
                                                               

§  10 
1. Zespół Orzekający może orzekać o swej właściwości, w tym o istnieniu, ważności albo 
skuteczności zapisu na Sąd Polubowny. Nieważność albo wygaśnięcie umowy podstawowej, w 
której zamieszczono zapis na Sąd Polubowny, samo przez się nie oznacza nieważności lub 
wygaśnięcia zapisu. 
2. Zarzut braku właściwości Sądu Polubownego może być podniesiony nie później niż w 
odpowiedzi na pozew lub w innym terminie określonym przez strony, chyba że przed upływem 
terminu strona nie znała i przy dołożeniu należytej staranności nie mogła poznać podstawy 
takiego zarzutu albo jego podstawa powstała dopiero po upływie tego terminu. W obu wypadkach 



Zespół Orzekający  może rozpoznać zarzut podniesiony po terminie, jeżeli uzna opóźnienie za 
usprawiedliwione. Wyznaczenie arbitra przez stronę lub uczestniczenie strony w jego 
wyznaczeniu nie pozbawia jej prawa do podniesienia tego zarzutu. Zarzut, że zgłoszone w toku 
postępowania żądanie strony przeciwnej wykracza poza zakres zapisu na Sąd Polubowny, 
powinien być podniesiony niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania. Zespół Orzekający może 
rozpoznać zarzut podniesiony po tym terminie, jeżeli uzna opóźnienie za usprawiedliwione. 
3. W przypadku braku właściwości Sądu Polubownego pozew ulega odrzuceniu na rozprawie lub 
na posiedzeniu niejawnym.  
 
 
Organizacja 
 

§ 11 

 Piłkarski Sąd Polubowny składa się od 25 do 27 arbitrów powołanych przez Zarząd PZPN. 

 Kadencja Piłkarskiego Sądu Polubownego wynosi 4 lata i jest równa kadencji Zarządu. 

 Arbitrzy Piłkarskiego Sądu Polubownego mogą podlegać ponownemu powołaniu na dalsze 
kadencje. 

 Członkiem Sądu Polubownego nie może być sędzia państwowy. Nie dotyczy to sędziów w 
stanie spoczynku. 

 Upływ kadencji Piłkarskiego Sądu Polubownego nie powoduje wygaśnięcia powołania arbitra 
do rozpoznania i rozstrzygania spraw będących w toku. W przypadku gdy arbiter nie zostanie 
powołany na kolejną kadencję, uczestniczy on w rozpoznawaniu i rozstrzyganiu sprawy, z 
jego udziałem uprzednio rozpoznawanej, do czasu wydania wyroku albo postanowienia o 
umorzeniu postępowania lub innego postanowienia kończącego postępowanie w sprawie. 
 

§ 12 

 Arbitrem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.  

 Arbitrem Sądu Polubownego może być tylko osoba wpisana na listę jego członków. 

 Arbiter jest niezawisły, nie jest on reprezentantem którejkolwiek ze stron. Powierzoną mu 
funkcję sprawuje w sposób bezstronny, według swej najlepszej wiedzy i sumienia. Powinien 
zachować w tajemnicy przebieg narady i głosowania. 

 Arbiter nie może przyjąć funkcji jeżeli w danej sprawie może istnieć uzasadniona wątpliwość 
co do jego bezstronności lub niezależności.  
 

§ 13 
Przed objęciem swojej funkcji, członkowie Sądu Polubownego podpisują indywidualnie deklarację 
o następującej treści: 
“DEKLARUJĘ UROCZYŚCIE, ŻE Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ I PRZY WYKORZYSTANIU 
PEŁNI POSIADANEJ WIEDZY, WYKONYWAĆ BĘDĘ PRAWIDŁOWO I SUMIENNIE FUNKCJE 
ARBITRA, ŻE ZACHOWAM W TEJEMNICY PRZEBIEG NARAD, GŁOSOWAŃ, ŻE BĘDĘ 
POSTĘPOWAĆ Z PEŁNĄ OBIEKTYWNOŚCIĄ I NIEZALEŻNOŚCIĄ.” 
 

§ 14 
1.  W przypadku ustąpienia, nie wypełniania obowiązków członka Sądu Polubownego lub w razie 

rażącego naruszenia obowiązków wiążących się ze sprawowaniem funkcji arbitra, Zarząd 
PZPN - na wniosek Prezydium Sądu - może odwołać danego arbitra i na jego miejsce 
powołać inną osobę. 

2.  W razie śmierci arbitra lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych Zarząd PZPN 
powołuje nowego arbitra. 
 

§ 15 
1. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Sądu Polubownego są powoływani i 
odwoływani przez Zarząd PZPN spośród arbitrów Piłkarskiego Sądu Polubownego.  
2.  Na pierwszym posiedzeniu Sądu Polubownego danej kadencji jego członkowie 
     wybierają ze swojego grona 2 członków Prezydium Sądu. 
3.  Bieżącą działalnością Sądu Polubownego kieruje jego Prezydium, w skład którego wchodzą: 

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący,  Sekretarz  i 2 członków, o których mowa w ust. 2.  



4.  W razie ustania członkostwa w Sądzie Polubownym członka jego Prezydium, Sąd Polubowny 
w pełnym składzie wybiera spośród siebie nowego członka Prezydium. 
 
 

§ 16 
Przewodniczącym i Sekretarzem Sądu Polubownego oraz Przewodniczącym Zespołu 
Orzekającego może być jedynie arbiter, który ma wyższe wykształcenie prawnicze, wiedzę i 
praktykę w działalności sportowej, a przy tym wykonuje lub wykonywał zawód adwokata, radcy 
prawnego, notariusza lub prokuratora albo w przeszłości wykonywał zawód sędziego 
państwowego, z zastrzeżeniem treści § 11 ust. 4 nin. Regulaminu. 
 

§ 17 
Do zadań Prezydium Sądu Polubownego w szczególności należy: 
1.  rozstrzyganie na wniosek Przewodniczącego lub Sekretarza kwestii właściwości Sądu, 
2.  prowadzenie i ogłaszanie listy członków Sądu, 
3.  wydawanie opinii o charakterze prawno-konsultacyjnym, związanych z uprawianiem sportu 

piłki nożnej, 
4.  uchwalanie i dokonywanie zmian Regulaminu Kosztów Sądu Polubownego oraz Regulaminu 

Honorariów Arbitrów, 
5.  wyznaczenie arbitra na wniosek strony (par. 23 ust. 2) lub w zastępstwie strony, która 

odmawia lub zaniedba wyznaczenia arbitra w ciągu zakreślonego terminu (par. 23 ust. 1) oraz 
wyznaczenie przewodniczącego zespołu orzekającego w przypadku, gdy arbitrzy nie mogą 
osiągnąć porozumienia co do jego osoby (par. 23 ust. 3).  

6.  wyznaczenie członków składu orzekającego rozpoznającego wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. 

7.  wykonanie innych funkcji przewidzianych dla Prezydium Sądu w nin. Regulaminie. 
 
 
 
 

§ 18 
O ile nin. Regulamin nie przewiduje inaczej, uchwały Prezydium Sądu Polubownego są 
skuteczne tylko wówczas, jeżeli zostały podjęte bezwzględną większością głosów, przy 
obecności na posiedzeniu Prezydium co najmniej 3 członków. 
 

§ 19 
1.  Przewodniczący Sądu Polubownego kieruje jego pracami oraz reprezentuje go na zewnątrz.  
2.  Bieżącą administrację Sądu Polubownego prowadzi Sekretarz, korzystający z pomocy 

personelu biurowego. 
 

§ 20 
1.  Zadaniem Przewodniczącego Sądu Polubownego jest podejmowanie wszelkich czynności 

koniecznych do prawidłowego wykonywania sądownictwa arbitrażowego, jeżeli nie zostały 
one zastrzeżone dla Prezydium lub powierzone Sekretarzowi.  

Do uprawnień Przewodniczącego  Sądu Polubownego należy w szczególności: 
a)  rozstrzyganie o zasadności żądania wyłączenia arbitra zgłoszonego przez stronę (§ 30), 
b)  prowadzenie postępowania pojednawczego lub upoważnienie do  tego Sekretarza lub 

innego członka Prezydium Sądu, 
2.  W wypadku, gdy Przewodniczący Sądu Polubownego zostanie wybrany Przewodniczącym lub 

członkiem Zespołu Orzekającego, to uprawnienia do podejmowania czynności, o których 
mowa w ust. 1 przechodzą na Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. 

3.  W razie nieobecności Przewodniczącego obowiązki jego wykonuje Wiceprzewodniczący. 
 
 
 

§ 21 



1.  Zadaniem Sekretarza Sądu Polubownego jest podejmowanie zgodnie z nin. Regulaminem – 
wszelkich czynności dla zapewnienia prawidłowego biegu każdego postępowania 
arbitrażowego, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących przewodniczącym Zespołów 
Orzekających.  

Do uprawnień Sekretarza Sądu Polubownego w szczególności należy:   
a) prowadzenie korespondencji ze stronami,  
b) sprawdzanie autentyczności otrzymanych pism i ewentualnie żądanie 
    dostarczenia nowych dokumentów, 
c) zabezpieczenie technicznej strony przebiegu postępowań toczących się przed  
    Sądem Polubownym, 
d) dokonywanie doręczeń pism i orzeczeń arbitrażowych. 
2.  Sekretarz Sądu Polubownego prowadzi jego administrację i wykonuje postanowienia 

Prezydium. 
3.  Do Piłkarskiego Sądu  Polubownego Sekretarz Generalny wyznacza Administratora spośród 

pracowników Biura PZPN. W razie czasowej nieobecności Administratora jego czynności 
realizuje inna osoba z Biura Związku.  

4.   Administrator  wykonuje czynności związane z bieżącą działalnością Piłkarskiego Sądu 
Polubownego, a w szczególności: 

a) wraz z Przewodniczącym oraz Sekretarzem Sądu wykonuje wszystkie czynności wiążące się z 
przygotowaniem poszczególnych spraw do rozpoznania, 
b) w uzgodnieniu z Sekretarzem Sądu i  Przewodniczącym Zespołu Orzekającego wyznacza 
terminy rozpraw i zawiadamia o nich strony i uczestników postępowania,  
c) odpowiada za bieżące sporządzanie protokołów z poszczególnych rozpraw i wykonywanie 
zarządzeń Zespołów Orzekających,   
d) odpowiada za prawidłowe prowadzenie akt danego postępowania,  
e) funkcjonuje jako osoba kontaktowa dla członków Sądu, 
f) wykonuje inne czynności zlecone przez Przewodniczącego lub Sekretarza Sądu.  
 
 
Zespoły orzekające 
 

§ 22 
1.  Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów poddanych kompetencji Sądu Polubownego należy do 

trzyosobowych Zespołów Orzekających. 
2. Każda ze stron może wyznaczyć jednego arbitra oraz - na wypadek przeszkody – 
    jednego arbitra zastępczego z listy członków Sądu Polubownego, zaś obaj arbitrzy 
    wybierają z tej listy  superarbitra, który przewodniczy Zespołowi Orzekającemu. 
3. W przypadku  nie wyznaczenia arbitra zastępczego przez strony, arbiter ten – w 
    razie konieczności – jest wyznaczany przez Prezydium Sądu. 
 

§ 23 
1.  W wypadku, gdy którakolwiek ze stron odmawia wyznaczenia arbitra lub nie wskaże go w 

terminie zakreślonym przez Sąd Polubowny, to wówczas Prezydium Sądu Polubownego  
wyznacza arbitra w zastępstwie strony. 

2.  Prezydium  Sądu może wyznaczyć arbitra w zastępstwie strony na jej wniosek skierowany do 
Sądu Polubownego przed upływem terminu zakreślonego stronie do wyznaczenia arbitra. 

3.  W wypadku, gdy arbitrzy wyznaczeni przez strony nie mogą w ciągu 14 dni osiągnąć 
porozumienia, co do wyboru superarbitra, to wówczas wyznacza go Prezydium Sądu. 
 

§ 24 
W wypadku, gdy arbiter nie może pełnić funkcji, albo jeżeli z jego powodu przewleka się w 
sposób istotny postępowanie arbitrażowe, to wówczas – z urzędu lub na wniosek stron - 
Prezydium Sądu może zarządzić wstąpienie arbitra zastępczego w miejsce dotychczasowego 
arbitra. 
 
 
Wyłączenie arbitra 



 
§ 25 

1.  Wyznaczony arbiter powinien wyłączyć się niezwłocznie od udziału w sprawie jeśli uzna, że 
istnieją ku temu względy prawne lub osobiste. Arbiter może być także wyłączony przez 
Przewodniczącego Sądu Polubownego, uwzględniającego umotywowane żądanie strony. 

2.  Arbiter powinien zawiadomić Przewodniczącego lub Sekretarza Sądu o zachodzącej 
podstawie swego wyłączenia i natychmiast zaniechać podejmowania jakichkolwiek czynności 
w danej sprawie. 

 
 

§ 26 
1.  Arbiter powinien odmówić przyjęcia funkcji w danej sprawie lub zrezygnować z jej pełnienia, 

jeśli uzna, że nie może być bezstronnym, albo jeżeli według przepisów  prawnych 
obowiązujących w miejscu i czasie rozprawy oraz orzekania, dotyczy go przyczyna 
wyłączenia. 

2.  W szczególności arbiter powinien wyłączyć się od udziału w sprawie w następujących 
sytuacjach: 
a) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku 

prawnym lub faktycznym, że wynik sprawy może oddziaływać na jego prawa lub obowiązki, 
b) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych 

bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia, 
c) w sprawach osób związanych z arbitrem z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 
d) w sprawach, w których był on lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był adwokatem lub 

radcą prawnym jednej ze stron, 
e) w sprawach, w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jak również w 

sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego 
rozpoznawanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator.  

3.  Powody wyłączenia trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki 
     lub kurateli. 
 
 

§ 27 
Niezależnie od przyczyn wymienionych w paragrafie poprzedzającym Przewodniczący Sądu 
może wyłączyć arbitra na wniosek strony, która wykazuje, że między arbitrem a jedną ze stron 
lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać 
wątpliwości co do bezstronności arbitra. 
 

§ 28 
1.  Wniosek o wyłączenie arbitra strona zgłasza na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, 

uprawdopodobniając przyczyny wyłączenia i wskazując innego arbitra, który ewentualnie 
zastąpi wyłączonego arbitra, wskazanego wcześniej przez wnioskującą stronę. 

2.  Strona która przystąpiła do rozprawy powinna uprawdopodobnić ponadto, że przyczyna 
wyłączenia dopiero później  powstała lub stała się jej znana. 

3.  Aż do rozstrzygnięcia wniosku o wyłączenie, arbiter może spełniać tylko czynności nie 
cierpiące zwłoki. 

 
§ 29 

Odpis wniosku strony o wyłączenie arbitra wyznaczonego przez stronę przeciwną Sekretarz 
Sądu doręcza drugiej stronie, wzywając ją, aby w zakreślonym - nie krótszym niż 14 dni - terminie 
wyznaczyła, na wypadek ewentualnego uwzględnienia wniosku, innego arbitra. W przeciwnym 
razie, w przypadku uwzględnienia wniosku, arbitra, w miejsce wyłączonego, wyznaczy 
Przewodniczący Sądu Polubownego. 
 

§ 30 
Wniosek o wyłączenie arbitra wraz z ewentualną odpowiedzią na wniosek strony przeciwnej 
rozpoznaje i rozstrzyga Przewodniczący Sądu Polubownego. 
 



§ 31 
1.  Wniosek strony o wyłączenie Przewodniczącego Zespołu Orzekającego (superarbitra) 

rozpoznaje Prezydium Sądu Polubownego. Przepis § 28 stosuje się odpowiednio. 
2.  W razie wyłączenia superarbitra, arbitrzy winni w terminie 7 dni wyznaczyć nowego 

Przewodniczącego Zespołu Orzekającego. Niedotrzymanie tego terminu powoduje 
wyznaczenie superarbitra przez Prezydium Sądu Polubownego. 
 

§ 32 
skreślony 
 
Kompetencja Sądu Polubownego  
 

§ 33 
Sąd Polubowny jest właściwy do rozpoznania sporu  wynikającego z klauzuli prorogacyjnej 
sformułowanej w odrębnym dokumencie lub w umowie materialnoprawnej (np. w umowie 
transferowej, kontrakcie piłkarskim lub trenerskim), względnie z regulaminu organizacji sportowej 
wskazującego na kompetencję Sądu do rozpatrzenia sprawy.  
 

§ 34 
W przypadku sporządzenia przez strony odrębnego zapisu na sąd polubowny,  powinien on 
zawierać dokładne oznaczenie przedmiotu sporu albo stosunku prawnego, z którego spór wynikł 
lub może wyniknąć. Dopuszczalne jest zarówno zawarcie specjalnej umowy o poddanie pod 
rozstrzygnięcie Sądu Polubownego sporu już istniejącego (tzn. kompromis), jak i zamieszczenie 
w umowie głównej klauzuli przewidującej, że wszelkie spory mogące wyniknąć w przyszłości z tej 
umowy będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny (tzn. klauzula kompromisarska).  
 

§ 35 
Sąd Polubowny ma prawo interpretacji kompromisu lub klauzuli prorogacyjnej. 
 
 

§ 36 
1. Sąd Polubowny oraz Zespół Orzekający stosując postanowienia niniejszego Regulaminu - 
uwzględniają postanowienia regulaminu statuującego właściwość niniejszego Sądu, ewentualnie 
umowy o arbitraż, jeżeli ona jest sporządzona , o ile nie są one sprzeczne z Regulaminem Sądu. 
2. Zespół Orzekający rozstrzyga spór według prawa wybranego przez strony lub – gdy strony nie 
wybiorą prawa – według ogólnych reguł prawa najściślej związanego ze stosunkiem prawnym, 
którego spór dotyczy. 

§ 37 
W sytuacji przewidzianej w § 9 lit. b) Sąd Polubowny może rozpoznać spór majątkowy lub spór o 
prawa niemajątkowe mogący być przedmiotem ugody dotyczący uprawiania sportu piłki nożnej, 
jeżeli powód w pozwie poddał się właściwości Sądu Polubownego, a pozwany na zapytanie 
Przewodniczącego  lub Sekretarza wyraził na piśmie zgodę na tę właściwość. 
 
Czynności procesowe  

§ 38 
1.  Strony mogą określić same, aż do chwili rozpoczęcia postępowania, tryb postępowania, który 

powinien być stosowany w toku rozpoznania sprawy. 
2.  W wypadku, gdy strony nie dokonały wyboru, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Sąd 

Polubowny stosuje tryb postępowania określony w poniższych przepisach. Zespół Orzekający 
nie jest związany przepisami postępowania cywilnego. Nie może jednak zaniechać 
wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. 
 

§ 39 
1.  Wszczęcie postępowania przed Sądem Polubownym następuje przez wniesienie pozwu. 

Pozew wnoszony jest do Sądu wraz z niezbędną liczbą kopii przeznaczonych dla każdej z 
osób pozwanych. 



2.  W przypadku uchylenia przez sąd państwowy wyroku Sądu Polubownego, podjęcie przez ten 
Sąd jeszcze raz postępowania w sprawie następuje na podstawie stosownego wniosku 
powoda. 

3.   Pozew powinien zawierać: 
a)  oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów, adresów mailowych, 

telefonów kontaktowych, 
b)  dokładnie określone żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem dowodów na 

poparcie przytoczonych okoliczności, 
c)  oznaczenie wartości przedmiotu sporu w kwocie brutto. 

4.  Pozew może również wskazywać arbitra wyznaczonego przez stronę lub zawierać wniosek o 
wyznaczenie arbitra przez Prezydium Sądu Polubownego.  
 
 

§ 40 
Wymienione w pozwie dowody z dokumentów, jak również teksty zawartych między stronami 
umów i porozumień powinny być dołączone do pozwu w odpisach lub fotokopiach, których 
zgodność z oryginałem ma być potwierdzona. 
 

§ 41 
1. Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową lub stronę wnoszącą powództwo wzajemne, 

aby w terminie przez niego oznaczonym, nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia 
wezwania uiściła opłatę rejestracyjną oraz określony wpis i uzupełniła pozew, jeżeli 
jego treść nie odpowiada wymogom z § 39 ust. 3. Wysokość opłaty rejestracyjnej i 
wpisu jest określona w Regulaminie Kosztów Piłkarskiego Sądu Polubownego. 

2. W razie nie uzupełnienia pozwu lub nie uiszczenia opłaty rejestracyjnej i/lub wpisu w 
całości w terminie oznaczonym w wezwaniu o którym mowa w ust.1 pozew podlega 
zwrotowi na podstawie zarządzenia Sekretarza Sądu.  

3. W braku wskazania arbitra w pozwie Sekretarz Sądu wzywa stronę powodową do 
wyznaczenia arbitra w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania.  

4. Jeżeli strona powodowa cofnie powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia przed 
dokonaniem wyboru arbitrów i Przewodniczącego Zespołu Orzekającego, Sekretarz 
Sądu wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania. 

5. Cofnięcie powództwa, bez zrzeczenia się roszczenia jest skuteczne po wyrażeniu 
zgody przez drugą stronę. 

6. Zespół Orzekający, może podczas pierwszej rozprawy, określić rzeczywistą wartość 
przedmiotu sporu. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.  

7.  W przypadku podniesienia przez stronę zarzutu potrącenia, Sekretarz Sądu lub 
Przewodniczący Zespołu Orzekającego wzywa, aby w terminie przez niego 
oznaczonym, nie krótszym niż 14 dni od daty doręczenia wezwania uiściła wpis w 
wysokości określonej w Regulaminie Kosztów Piłkarskiego Sądu Polubownego. 

8. Sąd nie rozpoznaje wniosku, ani nie dokonuje czynności, jeśli we właściwym terminie 
nie zostanie w całości uiszczona należna opłata lub zaliczka na pokrycie wydatków. 
 

§ 42 
1. Po wszczęciu postępowania i uiszczeniu opłaty rejestracyjnej  oraz wpisu  Sekretarz Sądu 

Polubownego doręcza stronie pozwanej pozew wraz z listą arbitrów oraz wzywa ją, aby w 
ciągu zakreślonego terminu wyznaczyła jednego arbitra i  wniosła odpowiedź na pozew. 
Termin ten biegnie od chwili doręczenia i nie może być krótszy niż 14 dni.  

2. Nie wniesienie w zakreślonym terminie odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje dalszego 
biegu sprawy. 

3. Po złożeniu przez pozwanego odpowiedzi na pozew, Przewodniczący Zespołu 
Orzekającego może zarządzić w miarę potrzeby wymianę dalszych pism 
przygotowawczych, przy czym oznaczy wówczas porządek składania pism, terminy w 
których należy je składać i okoliczności, które mają być wyjaśnione. 
 
 

 



§ 43 
1. Do czasu zakończenia pierwszej rozprawy, strona pozwana może wnieść powództwo 

wzajemne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem powoda lub nadaje 
się do potrącenia, a jego rozpoznanie należy do właściwości Sądu Polubownego. 

2. Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące pozwu. Pozew 
wzajemny podlega rozpoznaniu przez Zespół Orzekający ustanowiony dla rozpoznania 
pozwu głównego. 

3. Do czasu zamknięcia rozprawy strona pozwana może podnieść zarzut potrącenia jeżeli 
pozostaje on w związku z roszczeniem powoda.  
 

§ 44 
1. W przypadku uczestnictwa kilku osób po stronie powodowej lub po stronie pozwanej 

osoby te wyznaczają zgodnie jednego arbitra w terminie oznaczonym przez Sekretarza 
Sądu. 

2. W razie nie wyznaczenia arbitra przez ww. osoby w terminie określonym w ust.1 , 
arbitra wyznacza Przewodniczący Sądu. 

3. Wezwania lub inne pisma kierowane są przez Sekretarza Sądu lub stronę do 
wszystkich osób występujących po każdej ze stron.  
 

§ 45 
W postępowaniu przed Sądem Polubownym wszystkich uczestników obowiązuje zasada 
poufności, o ile strony nie wyraziły zgody na ujawnienie osobom trzecim okoliczności sprawy w 
całości lub w części.  
 

§ 46 
Kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, 
może aż do zamknięcia rozprawy przed trzyosobowym Zespołem Orzekającym przystąpić do tej 
strony (interwencja uboczna). 
 
 

§ 47 
1. Wstąpienie do sprawy interwenient uboczny powinien zgłosić w piśmie, w którym poda, jaki 

ma interes prawny we wstąpieniu i do której ze stron przystępuje. Pismo to należy doręczyć 
obu stronom. 

2. Interwenient uboczny może ze wstąpieniem do sprawy połączyć dokonanie innej czynności 
procesowej. 
 

§ 48 
1. Każda ze stron może zgłosić opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego, 

jednakże nie później niż przy rozpoczęciu najbliższej rozprawy.  
2. Zespół Orzekający oddali opozycję po przeprowadzeniu co do niej rozprawy, jeżeli 

interwenient uprawdopodobni, że ma interes prawny we wstąpieniu do sprawy. 
3. Mimo wniesienia opozycji interwenient uboczny bierze  udział w sprawie, dopóki orzeczenie 

uwzględniające opozycję nie stanie się prawomocne. 
 

§ 49 
Interwenient uboczny jest uprawniony do wszelkich czynności procesowych dopuszczalnych 
według stanu sprawy. Nie mogą one jednak pozostawać w sprzeczności z czynnościami i 
oświadczeniami strony, do której przystąpił. 
 

§  50 
Interwenientowi ubocznemu należy od chwili jego wstąpienia do sprawy doręczać, tak jak stronie, 
zawiadomienia o terminie i posiedzeniach sądowych oraz pisma i orzeczenia sądowe. 
 

§ 51 
1. W wypadku, gdy wynik sprawy może mieć wpływ na roszczenia regresowe lub 

odszkodowawcze jednej ze stron w stosunku do osoby trzeciej, każda ze stron może, do 



zakończenia pierwszej rozprawy, postawić wniosek o zawiadomienie tej osoby o toczącej się 
sprawie z wezwaniem do wzięcia udziału w charakterze interwenienta ubocznego. 

2. Przewodniczący Zespołu Orzekającego przekazuje jeden egzemplarz wniosku wraz 
załącznikami do osoby trzeciej z wezwaniem, by w zakreślonym terminie, nie krótszym niż 14 
dni, oświadczyła, czy przystępuje do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.  

 
§ 52 

W sprawie może występować kilku interwenientów po każdej stronie. 
 

§ 53 
Interwenientowi ubocznemu nie przysługuje prawo wyboru arbitra.  
 

§ 54 
1. Sąd Polubowny dokonuje doręczeń za pośrednictwem poczty, listem poleconym, w tym za 

potwierdzeniem odbioru.  
2. Każde pismo w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone jeżeli zostało wręczone 

adresatowi, dostarczone do siedziby jego przedsiębiorstwa, do miejsca zwykłego pobytu 
adresata lub na jego adres pocztowy.  

3. Pismo w postępowaniu arbitrażowym uważa się także za doręczone, jeżeli zostało wysłane do 
ostatniego znanego miejsca siedziby przedsiębiorstwa lub na ostatni znany adres adresata 
wskazany w umowie, blankiecie firmowym lub korespondencji pomiędzy stronami listem 
poleconym lub w inny sposób potwierdzający próbę doręczenia.  

4. Zawiadomienie lub pismo uważa się za doręczone w dniu doręczenia, zgodnie z  ust. 1-3.  
5. Na wniosek i koszt strony, albo z urzędu doręczenie może być dokonane również w inny 

sposób. 
6. W sprawach nie cierpiących zwłoki, Zespół Orzekający może wzywać strony, świadków, 

biegłych lub inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, nawet z pominięciem 
trybu przewidzianego w ust. 1-5 jeżeli uzna to za niezbędne do przyspieszenia rozpoznania 
sprawy. Dotyczy to również doręczeń oraz zarządzeń mających na celu przygotowanie 
rozprawy, zwłaszcza zaś żądania niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy dokumentów. 

7. W toku sprawy adwokat oraz radca prawny doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy 
pism procesowych z załącznikami. Do pisma procesowego wniesionego do sądu dołącza się 
dowód doręczenia drugiej stronie odpisu albo dowód jego wysłania przesyłką poleconą. 
 

§ 54
1
 

1. Terminy określone w Regulaminie oblicza się według przepisów polskiego prawa cywilnego. 
2. Przewodniczący Zespołu Orzekającego może z ważnej przyczyny przedłużyć lub skrócić 
termin określony w treści postanowienia lub zarządzenia Zespołu Orzekającego.  

 
§ 54

2 

1. Czynność podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. 
2. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy Zespół 
Orzekający na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. 
3. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do Piłkarskiego Sądu Polubownego, w 
ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy 
uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Równocześnie z wnioskiem strona 
powinna dokonać czynności procesowej. 
4. Po upływie 6 miesięcy od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w 
wypadkach wyjątkowych. 
5. Wniosek o przywrócenie terminu zgłoszony do wydania przez trzyosobowy Zespół Orzekający 
wyroku albo postanowienia o umorzeniu postępowania lub innego postanowienia kończącego 
postępowanie rozpoznaje wyłoniony w sprawie trzyosobowy Zespół Orzekający, a zgłoszony w 
późniejszym czasie Sekretarz Sądu. Po ukonstytuowaniu się Pięcioosobowego Zespołu 
Orzekającego rozpoznaje on ostatecznie wnioski o przywrócenie terminu.  
6. Po rozpoznaniu wniosku o przywrócenie terminu Zespół Orzekający lub Sekretarz Sądu oddala 
wniosek, jeżeli jest on bezzasadny. Wniosek spóźniony lub niedopuszczalny podlega odrzuceniu 
przez Zespół Orzekający lub Sekretarza Sądu. 



7.  W razie uwzględnienia wniosku Zespół Orzekający lub Sekretarz Sadu  rozstrzyga o 
przywróceniu terminu do dokonania czynności procesowej. 
8. Postanowienie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu może być wydane na 
posiedzeniu niejawnym. 
9. Postanowienie w przedmiocie oddalenia lub odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu 
podlega zaskarżeniu do Pięcioosobowego Zespołu Orzekającego, którego orzeczenie jest 
ostateczne. 

 
Postępowanie pojednawcze 
 

§ 55 
Każde postępowanie sporne może być,  za zgodą drugiej strony, poprzedzone postępowaniem 
pojednawczym, którego celem jest zawarcie ugody przez strony. 
 

§ 56 
Wyznaczenie terminu i przeprowadzenie postępowania pojednawczego należy do 
Przewodniczącego Sądu, względnie z jego upoważnienia do innego członka Prezydium Sądu. 
 

§ 57 
1. W wypadku gdy w postępowaniu pojednawczym nie dojdzie do zawarcia ugody przez strony, 

wówczas na wniosek powoda  wszczyna się postępowanie sporne. 
2. W wypadku, gdy powód w ciągu 21 dni od zakończenia postępowania pojednawczego nie 

złoży wniosku o wszczęcie postępowania spornego, uważa się, że pozew nie wywołuje 
żadnych skutków prawnych, jakie przepisy wiążą z jego wniesieniem. 
 

§ 58 
1. Ugoda zawarta przez strony w postępowaniu pojednawczym jest spisywana w protokole i 
podpisywana przez strony oraz arbitra prowadzącego to postępowanie. Treść każdej ugody 
powinna być zakończona sformułowaniem: “podpisano i zobowiązano się realizować w dobrej 
wierze obowiązki wynikające z niniejszej ugody.” 
2. Jeżeli strony zawarły ugodę przed Sądem Polubownym, Zespół Orzekający umarza 
postępowanie. 
 
Przebieg postępowania arbitrażowego  
 

§ 59 
1. Przewodniczący Zespołu Orzekającego wydaje przed rozprawą zarządzenia niezbędne do jej 
przygotowania, kieruje rozprawą i jest odpowiedzialny za sporządzanie uzasadnień postanowień 
procesowych i końcowego orzeczenia arbitrażowego. 
2. Zarządzenia niezbędne do przygotowania rozprawy, w  wypadkach niecierpiących zwłoki, 
może wydać inny członek Zespołu Orzekającego, z upoważnienia przewodniczącego Zespołu 
Orzekającego. 
 

§ 60 

 Rozprawy przed Sądem Polubownym nie są jawne. 

 O terminie i miejscu rozprawy Przewodniczący Zespołu Orzekającego zawiadamia strony i 
pełnomocników stron. 

 Członkowie Prezydium Sądu Polubownego, a także po dwóch mężów zaufania, 
wprowadzonych przez strony, mogą się przysłuchiwać sprawie. 

 
§ 61 

1. Każda ze stron może w piśmie procesowym żądać przeprowadzenia rozprawy pod  jej 
nieobecność. 

2. Niestawienie się na rozprawę strony - prawidłowo powiadomionej o terminie - nie wstrzymuje 
biegu postępowania i podejmowania czynności procesowych. 

3. Strony mogą być zastępowane przez upoważnionych pełnomocników. 



4. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być adwokat lub radca prawny, a ponadto 
współuczestnik sporu, licencjonowany menedżer ds. piłkarzy, rodzice, małżonek, rodzeństwo 
lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.  

5. Pełnomocnikiem osoby prawnej może być adwokat lub radca prawny, a ponadto upoważniony 
działacz lub pracownik tej osoby.  

6. Każda ze stron może wprowadzić po 2 mężów zaufania, którzy mogą przysłuchiwać się 
sprawie. Mężem zaufania może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 

 
 

§ 62 
1. Rozprawa odbywa się w języku polskim. 
2. Przewodniczący Zespołu Orzekającego powołuje tłumacza, o ile ma się odbyć przesłuchanie 

osoby, nie mogącej zeznawać w języku polskim. 
 

§ 63 
W toku rozprawy stronom powinna być stworzona możliwość przedstawienia twierdzeń - tak co 
do faktów, jak i co do prawa - które uznają  za właściwe dla obrony swych praw. 
 
 

§ 64 
1. Po wywołaniu sprawy  najpierw powód, a potem pozwany zgłaszają ustnie wnioski formalne  i 

żądania oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie. Strony mogą ponadto 
wskazywać podstawy prawne swych wniosków i żądań. 

2. Każda ze stron obowiązana jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, 
dotyczących okoliczności faktycznych. 

3. Rozprawa obejmuje ponadto, stosownie do okoliczności, postępowanie dowodowe i 
roztrząsanie jego wyników. 

 
§ 65 

1. Zespół Orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o wnioskach dowodowych 
stron. W szczególności , Zespół Orzekający może dopuścić dowód z dokumentów, 
dokonywać oględzin oraz przesłuchiwać strony, świadków i biegłych, a także odbierać od 
nich przyrzeczenie. 

2. Zespół Orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania 
na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału. Zespół Orzekający 
ocenia, na tej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie przedstawienia przez stronę 
dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią w jego przeprowadzeniu. 

3. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Zespół Orzekający 
może zlecić taką czynność jednemu z arbitrów lub przeprowadzić dowód w inny właściwy 
sposób.  

4. Sąd może pobierać zaliczki na czynności dowodowe przeprowadzone przez Zespół 
Orzekający lub wyznaczonego arbitra.  

 
§ 66 

1. Każdy dokument, który nie został dotychczas przedstawiony Zespołowi Orzekającemu i 
stronie przeciwnej, może być złożony na rozprawie. 

 Zespół Orzekający może zażądać przedstawienia dokumentu, będącego w posiadaniu strony, 
a nie złożonego w trakcie procedury pisemnej, jeżeli jest to konieczne dla wyjaśnienia 
całokształtu sprawy.  

 
§ 67 

Przewodniczący Zespołu Orzekającego może zarządzić przedstawienie dokumentów, ksiąg i 
planów  znajdujących się u stron lub osób trzecich, względnie przeprowadzenie oględzin. 
 

§ 68 
1.  Strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na 

uzasadnienie swych wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej z 



zastrzeżeniem niekorzystnych skutków w zakresie kosztów i merytorycznego rozstrzygnięcia, 
jakie mogą dla niej wyniknąć z działania na zwłokę lub niezastosowania się do zarządzeń 
Przewodniczącego Zespołu Orzekającego.  

2.  Zespół Orzekający pominie środki dowodowe, jeżeli okoliczności sporne zostały już 
dostatecznie wyjaśnione lub jeżeli strona powołuje dowody jedynie dla zwłoki.  

 
§ 69 

1.  Pozwany nie może odmówić wdania się w spór co do istoty sprawy, chociaż wniósł zarzuty 
formalne.  

2.  Strony mogą podnosić wszystkie okoliczności, które mogą wyjaśnić ich stanowisko w sprawie.  
 

§ 70 
1.  Przewodniczący Zespołu Orzekającego otwiera, prowadzi i zamyka rozprawę, upoważnia do 

zadawania pytań i ogłasza orzeczenie.  
2.  Przewodniczący Zespołu Orzekającego może odebrać głos, gdy przemawiający go nadużywa, 

jak również uchylić pytanie, jeżeli uzna je za niewłaściwe lub zbędne.  
 

§ 71 
Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli Sąd stwierdzi nieprawidłowości w doręczeniu wezwania albo 
jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnymi wydarzeniami lub inną znaną Sądowi 
Polubownemu przeszkodą, której nie można przezwyciężyć.  
 
 

§ 72 
1.  Nie wcześniej niż po upływie terminu zakreślonego do wniesienia odpowiedzi na pozew, 

postępowanie może zostać zawieszone na wniosek strony.  
2.  W razie zawieszenia postępowania na wniosek powoda lub na zgodny wniosek stron 

postępowanie nie podjęte przez którąkolwiek ze stron w ciągu roku zostaje umorzone.  
3.  Sąd Polubowny może również zawiesić postępowanie w wypadku, gdy:  

a) rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania cywilnego,  
b) rozstrzygnięcie sprawy zależy od uprzedniej decyzji organu administracji państwowej,  
c) ujawni się czyn, którego ustalenie w drodze karnej lub dyscyplinarnej mogłoby mieć wpływ 

na rozstrzygnięcie sprawy cywilnej.  
4.  W przypadku, gdy postępowanie karne, dyscyplinarne lub administracyjne nie jest jeszcze 

rozpoczęte, a jego rozpoczęcie zależy od wniosku strony, Sąd Polubowny zakreśli termin do 
jego złożenia do odpowiedniego organu.  

 
§ 73 

W wypadku, gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania Sąd Polubowny 
postanowi podjąć zawieszone wcześniej postępowanie (§ 72 ust. 3) z chwilą uprawomocnienia 
się orzeczenia kończącego postępowanie przed innym organem; Zespół Orzekający może jednak 
i przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie.  
                           

§ 74 
1. Z rozprawy i każdej czynności Sądu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący 

Zespołu Orzekającego oraz protokolant.  Protokolanta wyznacza Sekretarz Sądu. 
2. Przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony za pomocą aparatury dźwiękowej, 

o czym należy przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w 
czynności.  

3. Stronom i ich pełnomocnikom Sąd Polubowny udostępnia możliwość przejrzenia akt sprawy, 
w tym protokołów w godzinach urzędowania, przy czym Sąd nie wydaje odpisów i kopii 
protokołów.  

4. Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu nie później jednak jak na 
następnym posiedzeniu, a jeśli chodzi o protokół rozprawy, na której nastąpiło jej zamknięcie 
– dopóki wyroku nie wydano.  
 

 



§ 75 
1. Zgodnie z art. 1166 § 1 kpc w celu zabezpieczenia roszczenia, którego dochodzenie jest 

możliwe przed Sądem Polubownym, każda ze stron może wystąpić do właściwego sądu 
państwowego w trybie przewidzianym w art. 730 i nast. kpc.  

2-9. skreślone 
 
 

§ 76 
Sąd Polubowny może stosować środki zabezpieczające przy uwzględnieniu rozwiązań 
istniejących w polskim kodeksie postępowania cywilnego oraz wykorzystywanych w 
postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym.  
 
Zamknięcie rozprawy i głosowanie 
 

§ 77 
1.  Przewodniczący zamyka rozprawę, gdy Zespół Orzekający uzna sprawę za dostatecznie 

wyjaśnioną do stanowczego rozstrzygnięcia lub gdy Zespół Orzekający uzna, że strony mogły 
wystarczająco przedstawić okoliczności, które uważają za istotne dla obrony swoich praw. 
Przed zamknięciem rozprawy Przewodniczący udziela stronom głosu.  

2.  Można zamknąć rozprawę również w wypadku, gdy ma być przeprowadzony jeszcze dowód 
przez arbitra wyznaczonego lub dowód z akt, wyjaśnień organów państwowych lub 
społecznych, a rozprawę co do tych dowodów Zespół Orzekający uzna za zbyteczną.  

 
§ 78 

Przewodniczący Zespołu Orzekającego może otworzyć zamkniętą rozprawę na nowo, jeżeli 
przed wydaniem wyroku, Zespół Orzekający uzna to za konieczne.  
 
 

§ 79 
Narada i głosowanie Zespołu Orzekającego odbywają się bez udziału stron i osób trzecich.  
 
Orzeczenie arbitrażowe 
 

§ 80 
1. Orzeczenie arbitrażowe ma postać wyroku lub postanowienia Sądu Polubownego. 

Niezależnie od tego mogą być wydawane zarządzenia i inne decyzje procesowe.  
2. Wyrok Sądu Polubownego może mieć treść zasądzającą, ustalającą lub kształtującą.  

 
§ 81 

1. Orzeczenie Sądu Polubownego zapada większością głosów.  
2. Arbiter, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością może zgłosić zdanie odrębne, 

czyniąc odpowiednią wzmiankę na orzeczeniu i składając do akt sprawy pisemne 
uzasadnienie do zdania odrębnego.  

 
§ 82 

1. W wypadku, gdy co do wysokości kwoty, którą Zespół Orzekający ma zasądzić, powstaną 
trzy różne zdania, to wówczas głos oddany na kwotę najwyższą uważa się za głos 
oddany na kwotę bezpośrednio niższą.  

2. W przypadkach usprawiedliwionych sytuacją prawną lub faktyczną przynajmniej jednej ze 
stron, Sąd Polubowny może orzekać również według zasad słuszności.  

3. W sprawach o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia się 
lub w innych sprawach majątkowych, gdy Zespół Orzekający uzna, że ścisłe 
udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione, może w wyroku 
zasądzić odpowiednią sumę według swojej oceny, opartej na rozważeniu wszystkich 
okoliczności sprawy.  
 
 



§ 83 
1.  Wyrok Sądu Polubownego powinien zawierać:  

a)  miejsce i datę wydania wyroku,  
b)  oznaczenie stron i arbitrów, 
c)  wskazanie zapisu na Sąd Polubowny na podstawie którego wydano wyrok bądź innej, 

podstawy rozstrzygania zgodnej z § 9 Regulaminu,  
d)  rozstrzygnięcie o żądaniach stron,  
e)  rozstrzygnięcie o kosztach, 
f)  przytoczenie motywów, którymi kierował się Zespół Orzekający,  
g)  podpisy wszystkich arbitrów,  

2.  W wypadku, gdy którykolwiek z arbitrów odmówi podpisu lub nie może podpisać wyroku, 
zaznacza się to na samym wyroku. Wyrok podpisany przez większość arbitrów ma moc 
prawną.  

3. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego zasądza się jedynie adwokatom lub radcom 
    prawnym, reprezentującym strony w postępowaniu przed Sądem Polubownym.  
4. Niezależnie od treści umowy zawartej między adwokatem lub radcą prawnym a stroną Zespół 
Orzekający może zasądzić zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego, nie więcej jak kwotę 5.000 
PLN za postępowanie przed trzyosobowym Zespołem Orzekającym i 3.000 PLN za 
postępowanie przed pięcioosobowym Zespołem Orzekającym. 
 

§ 84 
1.  Orzeczenie arbitrażowe powinno być ogłoszone na posiedzeniu, na którym zamknięto 

rozprawę.  
2.  W sprawie zawiłej Zespół Orzekający może odroczyć ogłoszenie wyroku na okres do  21 dni. 

W postanowieniu o odroczeniu należy wyznaczyć termin i miejsce ogłoszenia wyroku i ogłosić 
je niezwłocznie po zamknięciu rozprawy.  

 
§ 85 

W wypadku, gdy ogłoszenie orzeczenia arbitrażowego zostało odroczone, może go dokonać 
Przewodniczący Zespołu Orzekającego. Nieobecność stron/(y) nie wstrzymuje ogłoszenia.  
 

§ 86 
Ogłoszenie wyroku lub postanowienia Sądu Polubownego dokonuje się przez odczytanie 
sentencji, po czym, Przewodniczący Zespołu Orzekającego podaje ustnie zasadnicze  powody 
rozstrzygnięcia.  
 

§ 87 
W ciągu 14 dni od ogłoszenia orzeczenia Sekretarz Sądu Polubownego, doręcza obu stronom za 
pokwitowaniem lub dowodem doręczenia orzeczenie arbitrażowe z uzasadnieniem, podpisane 
przez arbitrów i opatrzone pieczęcią Sądu. 
 

§ 88 
1.  Zespół Orzekający może z urzędu lub na wniosek strony zgłoszony w terminie 14 dni od daty 

doręczenia orzeczenia dokonać uzupełnienia jego treści, jeżeli okaże się, że żądanie pozwu 
lub inna kwestia sporna albo rozstrzygnięcie o opłatach i poniesionych kosztach 
postępowania, zostało częściowo lub całkowicie pominięte. Uzupełniające orzeczenie 
arbitrażowe zapada po przeprowadzeniu nowej rozprawy, na którą wzywa się strony.  

2.  Omyłki pisarskie lub rachunkowe, jak również inne oczywiste omyłki w treści orzeczenia mogą 
być sprostowane postanowieniem na wniosek jednej ze stron lub z urzędu przez Zespół 
Orzekający w każdym czasie.  

3.  Rozstrzygnięcie o uzupełnieniu lub o sprostowaniu orzeczenia arbitrażowego staje się 
integralną częścią uzupełnionego lub sprostowanego orzeczenia. Dalsze jego odpisy powinny 
być wydawane w brzmieniu uwzględniającym dokonanie zmiany.  

 
§ 89 

1.  Zespół Orzekający, który wydał orzeczenie arbitrażowe, rozstrzyga postanowieniem 
wątpliwości co do jego treści, zgłoszone przez strony.  



2.  Postanowienie w sprawie wykładni orzeczenia arbitrażowego Zespół Orzekający może wydać 
na posiedzeniu niejawnym.  

 
§ 90 

Wydatki Sądu Polubownego, które powstały w związku z uzupełnieniem, sprostowaniem i 
wykładnią orzeczenia arbitrażowego nie obciążają stron.  
 

§ 91 
Poza wypadkami, o których mowa w art. 1190 § 1 i art. 1196 § 1 kpc, Sąd Polubowny wydaje 
postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy: 
a) powód cofnął pozew, chyba że pozwany się temu sprzeciwił, a sąd polubowny uznał, że ma on 
uzasadniony interes w ostatecznym rozstrzygnięciu sporu, 
b) stwierdził, że dalsze prowadzenie postępowania stało się z innej przyczyny zbędne lub 
niemożliwe. 
 
Ponowne rozpatrzenie sprawy  
 

§ 92 
1. W ciągu 14 dni od doręczenia: 
a) orzeczenia wydanego przez trzyosobowy Zespół Orzekający wraz z uzasadnieniem,  
b) zarządzenia Sekretarza Sądu w przedmiocie zwrotu pozwu,  
c) postanowienia Sekretarza Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania, 
d) postanowienia Sekretarza Sądu w przedmiocie oddalenia lub odrzucenia wniosku o 
przywrócenie terminu, 
strona może złożyć do Sądu Polubownego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w 
pięcioosobowym zmienionym składzie orzekającym. 
2. W razie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy każda ze stron wybiera po 
dwóch arbitrów, którzy wybierają superarbitra. 
3. W przypadku nie wyznaczenia arbitra przez którąkolwiek ze stron zastępczego wyboru 
arbitra dokonuje Prezydium Sądu.   
 

§ 93 
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien czynić zadość wymogom przewidzianym dla 
pisma procesowego, oraz zawierać oznaczenie kwestionowanego orzeczenia, przytoczenie 
zarzutów i ich uzasadnienie oraz wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w określonej części.  
 

§ 94 
Strona przeciwna może w ciągu 14 dni od doręczenia jej wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, wnieść nań odpowiedź skierowaną do Sekretarza Sądu Polubownego.  
 

§ 95 
Prezydium Sądu może na posiedzeniu niejawnym wstrzymać wykonanie orzeczenia 
arbitrażowego, co do którego złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy; może jednak 
uzależnić wstrzymanie od złożenia zabezpieczenia.  
 

§ 96 
Rozprawa mająca na celu rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odbywa się bez 
względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron , prawidłowo zawiadomionych o terminie 
rozprawy. 
 

§ 97 
Po wywołaniu sprawy, rozprawa rozpoczyna się od sprawozdania arbitra - referenta, który 
przedstawia stan sprawy, ze szczególnym uwzględnieniem treści wniosku o ponowne 
rozpatrzenie sprawy, po czym Przewodniczący  Zespołu Orzekającego  udziela głosu stronom.  
 
 
 



§ 98 
Zespół Orzekający może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je przytoczyć w 
postępowaniu przed trzyosobowym Zespołem Orzekającym, chyba że potrzeba powołania się na 
nie wynikła później. 
 

§ 99 
Przy rozpoznawaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie można rozszerzać żądania 
pozwu ani występować z nowymi roszczeniami.  
 

§ 100 
Zespół Orzekający nie może zmienić orzeczenia na niekorzyść strony składającej wniosek o 
ponowne rozpatrzenie sprawy, chyba że złożyła go również strona przeciwna.  
 

§ 101 
Zespół Orzekający oddala wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli jest on bezzasadny, 
utrzymując tym samym w mocy zaskarżone orzeczenie.  
 

§ 102 
1. W razie uwzględnienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej orzeczeniem 
trzyosobowego Zespołu Orzekającego, pięcioosobowy Zespół Orzekający może zmienić 
orzeczenie arbitrażowe i orzec co do istoty sprawy, względnie uchylić zaskarżone orzeczenie i 
odrzucić pozew lub umorzyć postępowanie. 
 
2. W razie uwzględnienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej zarządzeniem 
bądź postanowieniem Sekretarza Sądu, pięcioosobowy Zespół Orzekający uchyla zaskarżone 
zarządzenie bądź postanowienie. 

 
§ 103 

Postępowanie mające na celu rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, odbywa się 
według przepisów postępowania przed trzyosobowym Zespołem Orzekającym, ze zmianami 
wynikającymi z postanowień niniejszego rozdziału.  
 

§ 104 
Orzeczenie arbitrażowe wydane w następstwie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy jest ostateczne.  
 
Wykonalność orzeczenia  
 

§ 105 
Orzeczenia arbitrażowe Sądu Polubownego mogą być realizowane w trybie 
wewnątrzorganizacyjnym lub na zasadach przyjętych w przepisach kodeksu postępowania 
cywilnego.  
 

§ 106 
W wypadku gdy jedna ze stron nie wykona dobrowolnie orzeczenia arbitrażowego wówczas 
organy dyscyplinarne mogą podejmować działania, w tym wydawać orzeczenia sankcjonujące 
zachowanie strony, aż do momentu wykonania orzeczenia arbitrażowego. 
 

§ 107 
Akta spraw wraz z oryginałem wyroku Sąd Polubowny przechowuje we własnym archiwum pod 
nadzorem Sekretarza Sądu. 
 
Opinia konsultacyjna 
 

§ 108 
1.  Sąd Polubowny może wydać opinię konsultacyjną w kwestii prawnej dotyczącej organizacji,  

rozwoju i praktyki uprawiania sportu piłki nożnej.  



2.  Przedmiotowa kwestia prawna zostaje przekazana Przewodniczącemu  Sądu, który formułuje 
ją ostatecznie w postaci pytania prawnego, podlegającego rozstrzygnięciu przez skład 3 lub 5 
arbitrów wyznaczonych przez Prezydium Sądu.  

 
§ 109 

O wydanie opinii konsultacyjnej, o której mowa w paragrafie poprzedzającym, może zwrócić się 
do Sądu Polubownego każdy, kto ma w tym interes prawny.  
 

§ 110 
Opinia konsultacyjna wydana przez Sąd Polubowny może być, za zgodą stron, podana do 
publicznej wiadomości.  
 
Koszty postępowania 
 

§ 111 
1.  Koszty przeprowadzenia każdego postępowania arbitrażowego określa Regulamin Kosztów 

Piłkarskiego Sądu Polubownego.  
2.  Sąd Polubowny podejmuje czynności dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty lub 

oznaczonej zaliczki na wydatki.  
 

§ 112 
1.  Opłatę zasadniczą z tytułu wszczęcia postępowania uiszcza powód.  
W razie, gdy opłata zasadnicza nie zostanie uiszczona w ciągu zakreślonego przez Sekretarza 
Sądu terminu uważa się, że pozew nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jakie ustawa wiąże 
z jego wniesieniem.  
2.  Zaliczkę na wydatki uiszcza ta strona, która wydatki powoduje.  
3.  Zespół Orzekający określa w orzeczeniu arbitrażowym opłaty końcowe na rzecz Sądu 

Polubownego oraz w jakiej mierze jedna ze stron ma zwrócić drugiej stronie poniesione przez 
nią opłaty i wydatki.  

4.  Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym  sprawę w instancji. 
 

§ 113 
W wypadku, gdy w toku postępowania Zespół Orzekający nie orzekł o obowiązku ponoszenia 
kosztów postępowania lub też orzeczeniem nie objął całej należnej kwoty z tego tytułu, 
postanowienie w tym przedmiocie wyda Przewodniczący Zespołu Orzekającego w danej sprawie.  
 

§ 114 
Nie żąda się opłat od pism, jeżeli już z ich treści wynika, że podlegają one odrzuceniu.  
 

§ 115 
Za stwierdzenie prawomocności, odpisy, zaświadczenia, wyciągi oraz inne dokumenty, 
wydawane na podstawie akt pobiera się opłatę kancelaryjną.  
 

§ 116 
1.  Arbitrzy mają prawo do wynagrodzenia za swoje czynności oraz do zwrotu wydatków 

poniesionych w związku z wykonaniem tych czynności, przyznawanych zgodnie z 
Regulaminem Honorariów Arbitrów.  

2.  O wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez Sekretarza Sądu oraz personel biurowy 
decyduje w formie odrębnej uchwały Prezydium Sądu. 

 
Postanowienia końcowe  
 

§ 117 
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, któremu 
przysługuje również prawo jego interpretacji oraz dokonywania zmian.  
 
 



§ 118 
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 119 
Traci moc Uchwała nr III/70 z dnia 17 grudnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.  
  

           Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr II/76 z dnia  20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmiany Uchwały nr XIII/238 z dnia 25 listopada 2010 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie powołania zespołu roboczego, zwanego dalej Zespołem 
Wydawniczym, do spraw stałego nadzoru i prowadzenia wszystkich czasopism i 

wydawnictw, publikowanych przez PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W  Uchwale nr XIII/238 z dnia 25 listopada 2010 roku Zarządu PZPN wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1). Odwołuje się Zespół Wydawniczy w składzie: 
1. Maciej Polkowski – przewodniczący 
2. Jacek Sowa – sekretarz koordynujący 
3. Jerzy Talaga  
4. Jerzy Figas 
5. Piotr Gołos 
6. Agnieszka Olejkowska 

2). Powołuje się Zespół Wydawniczy w składzie: 
1. Janusz Basałaj - przewodniczący 
2. Paweł Drażba – sekretarz 
3. Piotr Gołos 
4. Jakub Kwiatkowski 
5. Łukasz Wiśniowski 
6. Piotr Tenczyński 
 
3). Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 
tj.U nr XIII/238 z 25.11.2010  
zm.U nr II/76 z 20.02.2013 
 
 
Uchwała nr XIII/238 z dnia 25 listopada 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania zespołu roboczego, zwanego dalej Zespołem Wydawniczym, do 
spraw stałego nadzoru i prowadzenia wszystkich czasopism i wydawnictw, publikowanych 

przez PZPN 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Powołuje się Zespół Wydawniczy w składzie: 
 
1. Janusz Basałaj - przewodniczący 
2. Paweł Drażba – sekretarz 



3. Piotr Gołos 
4. Jakub Kwiatkowski 
5. Łukasz Wiśniowski 
6. Piotr Tenczyński 
 
 
II. Zadaniem Zespołu Wydawniczego jest nadzór i realizacja cyklu wydawniczego czasopism 
PZPN oraz innych wydawnictw, zlecanych przez Związek do druku tj. programy meczowe, 
przepisy i regulaminy oraz materiały szkoleniowe, instruktażowe i inne, zgodnie z założonym 
preliminarzem. 
 
III. Szczegółowy zakres działania Zespołu Wydawniczego stanowi odrębny dokument, który 
określi : 
a) roczny budżet poszczególnych tytułów 
b) zasady realizacji wydawnictw 
c) cykl wydawniczy tytułów 
d) sposób realizacji i dystrybucji wydawnictw 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN  
 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XIII/238 z dnia 25 listopada 2010 roku  

 
Stosownie do pkt II powyższej uchwały zatwierdza się do realizacji w roku 2013 następujące 
wydawnictwa PZPN : 
a) Polska Piłka – 5 wydań (w formacie PDF) 
b) Trener – 5 wydań (w formacie PDF) 
c) Sędzia – 6 wydań (w formacie PDF) 
d) Program meczowy – 3 wydania (w formie drukowanej) 
Za realizację zadania odpowiedzialny jest Szef Zespołu Wydawniczego – Pan Janusz Basałaj 
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Uchwała nr II/77 z dnia  20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie interpretacji postanowień Uchwały nr XVI/295 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar 
Polski w piłce nożnej na sezon 2012/2013 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Przyjmuje się następującą wykładnię postanowień pkt.17.3. Uchwały nr XVI/295 z dnia  15 
grudnia 2011 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski w piłce 
nożnej na sezon 2012/2013: 
 
Nagrody finansowe przysługujące klubom uczestniczącym w rozgrywkach o Puchar Polski na 
szczeblu centralnym w sezonie 2012/2013 ujęte są w kwotach brutto.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
tj.U nr XVI/295 z 15.12.2011 
interpretacja U nr II/77 z 20.02.2013  



Uchwała nr XVI/295 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski 

w piłce nożnej na sezon 2012/2013 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Niniejszym przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na sezon 
2012/2013 stanowiący Załącznik nr 1 do nin. Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

                                                                        Prezes PZPN  
 

 REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI 
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2012/2013 

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

 
1. Cykl rozgrywek 

 
1.1. Cykl rozgrywek na szczeblu związku piłki nożnej na sezon 2012/2013 kończy się do 30 

czerwca 2012 roku i ma wyłonić 16 drużyn, które wezmą udział  
w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2012/2013.  

 
1.2. Cykl rozgrywek w sezonie 2012/2013 na szczeblu centralnym rozpoczyna się 18 lipca 

2012 r., a kończy 03 maja 2013 r. 
 
2. Uczestnictwo  
 
2.1. W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny  Ekstraklasy, I, II, III i 

IV ligi oraz do klasy okręgowej włącznie. Klub klasy A może wystąpić do ZPN o 
zwolnienie z udziału w rozgrywkach. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie 
dobrowolności.  

 
2.2. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez przedstawienie organowi prowadzącemu 

rozgrywki kompletu dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami związkowymi 
dotyczącymi potwierdzenia/uprawnienia zawodników do rozgrywek ligowych. Uprawnienie 
zawodników do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa 
w rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem pkt. 5.1 niniejszego regulaminu. Listy 
zawodników można uzupełniać w trakcie rozgrywek zgodnie z odrębnymi przepisami 
PZPN  
w tym zakresie. Poprzez zgłoszenie do rozgrywek klub potwierdza znajomość niniejszego 
regulaminu.  

 
3. Etapy rozgrywek 
 
Rozgrywki podzielone są na dwa etapy: 
 

3.1. Etap I, kończący się do 30 czerwca 2012 roku, na szczeblu związku piłki nożnej,  
w którym uczestniczą drużyny: III, IV ligi i klasy okręgowej włącznie oraz na zasadzie 
dobrowolności wszystkie inne zgłoszone do rozgrywek. 

   



3.2. Etap II na szczeblu centralnym z udziałem: 
 

 16 drużyn – zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związku piłki nożnej  
w sezonie 2011/2012, 

 36 drużyn II ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2011/2012, 

 18 drużyn I ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2011/2012, 

 16 zespołów ekstraklasy wg stanu na sezon rozgrywkowy 2011/2012. 
 
4. Pierwszy etap 

 
4.1. Pierwszy etap rozgrywek, kończący się do 30 czerwca 2012 roku, przeprowadzają 

związki piłki nożnej na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów oraz 
niniejszego regulaminu. 

 
4.2. Orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich 

drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu związku piłki 
nożnej należy do właściwości Wydziału Dyscypliny związków piłki nożnej, chyba, że ze 
względu na właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona jest do rozpoznania przez 
Komisję Dyscyplinarną PZPN. 

 
4.3. Wszystkie związki piłki nożnej obowiązane są w terminie do dnia 30.06.2012 r. zgłosić 

pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużyny, które zakwalifikowały 
się do rozgrywek pucharowych na szczeblu centralnym. 

 
5. Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej  

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

5.1. Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie 
tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej. Jeżeli 
jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 3 zawodników 
drużyny wyeliminowanej może grać  
w poszczególnym meczu w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do 
dalszych rozgrywek.  

 

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

 
6. Drugi Etap 

  

Runda wstępna 

 

6.1.  W Rundzie wstępnej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. Runda ta podzielona jest 
na dwa etapy: 

 I tura rundy wstępnej 
Uczestnicy: 

16 zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków sportowych.  

           36 zespołów II-ej Ligi w sezonie 2011/2012 

 



Zwycięzcy uzyskują awans do II tury rundy wstępnej. 

 

 II tura rundy wstępnej 
Uczestnicy: 

26 zespołów – zwycięzcy meczów I tury rundy wstępnej 

 

12 par zostanie rozlosowanych ze zwycięzców I tury rundy wstępnej. 

2 zespoły otrzymują wolny los. 

Zwycięzcy uzyskują awans do I rundy – 1/32 finału Pucharu Polski. 

 

6.2  W rundzie wstępnej Pucharu Polski Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 
przeprowadzi losowanie wg zasad określonych w pkt. 6.1 

 

6.3  Gospodarzami w rundzie wstępnej Pucharu Polski są zespoły występujące  
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2011/2012. 

W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie 

 

6.4  Zwycięzcy meczu spośród zespołów, o których mowa w pkt. 6.1 uzyskają awans do rundy 
pierwszej Pucharu Polski.  

 

7. Pierwsza runda - 1/32 finału Pucharu Polski 

 

7.1   W rundzie pierwszej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie udział bierze:  

 14 zespołów – zwycięzców meczu z Rundy Wstępnej; 

 18 zespołów I Ligi w sezonie 2011/2012;. 
 

 

7.2  W rundzie pierwszej Pucharu Polski Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 
przeprowadzi losowanie par poprzez do losowanie do 14 zespołów-zwycięzców meczów 
z rundy wstępnej drużyn I ligi.  

2 pary stworzą drużyny I-szo ligowe.   

 

7.3  Gospodarzami meczów pierwszej rundy Pucharu Polski są zespoły zwycięzców meczu w 
rundzie wstępnej. W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni 
losowanie. 

 

7.4  Zwycięzcy meczu spośród zespołów, o których mowa w pkt. 7.1 oraz 16 zespołów 
ekstraklasy /wolny los/ uzyskają awans do rundy drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski.  

 

8. Druga runda – 1/16 finału Pucharu Polski 

 

8.1.  W rundzie drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz.  
W 1/16 finału udział bierze:  



 16 zespołów ekstraklasy, występujących w sezonie 2011/2012; 

 zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 7.1. 
 

8.2  W rundzie drugiej Pucharu Polski Departament Rozgrywek Krajowych  PZPN 
przeprowadzi losowanie par poprzez do losowanie do szesnastu zwycięzców meczu spośród 
zespołów, o których mowa w pkt. 7.1., 16 zespołów ekstraklasy, występujących w sezonie 
2011/2012. 

 

8.3     Gospodarzami meczów w tej rundzie są zespoły o których mowa w pkt. 7.1. 

 

8.4 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 8.1 uzyskają awans do 
rundy trzeciej – 1/8 finału Pucharu Polski.  

 
9. Trzecia runda – 1/8 finału Pucharu Polski 
 
9.1 W rundzie trzeciej – 1/8 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz.  

W 1/8 finału udział bierze:  

 16 zwycięzców meczów rundy drugiej. 
 

9.2  Gospodarzami są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w chwili losowania. 

9.3  W rundzie trzeciej Pucharu Polski Departament Rozgrywek Krajowych PZPN 
przeprowadzi losowanie par  spośród zespołów, o których mowa w pkt. 8.4. 

 

9.4 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 9.1 uzyskają awans do 
rundy czwartej – 1/4 finału Pucharu Polski. 

 

10. Czwarta runda – 1/4 finału Pucharu Polski 

 

10.1. W rundzie czwartej - 1/4 finału Pucharu Polski rozgrywa się dwa mecze (mecz  
i rewanż). W rundzie czwartej udział bierze: 

 8 zespołów – zwycięzców meczów rundy trzeciej. 
 
10.2 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 10.1 uzyskają awans do 

rundy piątej – 1/2 finału Pucharu Polski. 

 
11. Piąta runda – 1/2 finału Pucharu Polski 
 
11.1. W rundzie piątej - 1/2 finału Pucharu Polski rozgrywa się dwa mecze (mecz i rewanż). W 

rundzie piątej udział biorą: 

 zespoły – zwycięzcy meczów rundy czwartej. 
 
11.2 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 11.1 uzyskają awans do 

finału Pucharu Polski 

 
12. Runda szósta - Finał Pucharu Polski 
 
12.1 W rundzie szóstej - Finale Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. 

W rundzie szóstej udział biorą: 

 2 zespoły – zwycięzcy meczów rundy piątej. 



Mecz Finałowy zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. 
W przypadku braku możliwości rozegrania meczu finałowego na Stadionie Narodowym w 
Warszawie zostanie on rozegrany na innym neutralnym boisku. 
Gospodarz spotkania zostanie wyłoniony w drodze losowania spośród finalistów.  

 
13. Losowanie zestawu par i gospodarzy 
 
13.1. Zestaw par oraz gospodarzy pierwszych meczów 1/4 i 1/2 finału Pucharu Polski wyłoni 

losowanie, przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
 
13.2. W przypadku realnej możliwości nierozegrania meczu z powodu niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, organ prowadzący rozgrywki zastrzega sobie prawo zmiany 
gospodarza pierwszego meczu, wyłonionego w drodze losowania. 

 
14. Zasady awansu – jeden mecz 
 
14.1. W rundzie wstępnej, w pierwszej rundzie oraz w rundach etapu I, rozgrywanych wg 

zasady „jeden mecz”: 
a. w przypadku wyniku remisowego po zakończeniu meczu w regulaminowym  

czasie zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut.  
b. jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli zarządza się 

rzuty karne według obowiązujących przepisów.  
 
 
15. Zasady awansu – dwa mecze (mecz i rewanż) 

 

15.1. W 1/4 oraz 1/2 Finału Pucharu Polski awans do dalszej rundy rozgrywek, uzyska zespół, 
który zgromadzi większą liczbę punktów. 

15.2.  W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie bądź wywalczeniu  Pucharu 
Polski decyduje: 

 przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami 
w spotkaniach tych drużyn; 

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

 przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut; 

 jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli, gole strzelone 
na wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami 
przyjętymi w UEFA w rozgrywkach europejskich; 

 jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty 
karne według obowiązujących przepisów.  

 
16. Zasady ogólne  
 
16.1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn.: drużyny przegrywające 

odpadają. W rozgrywkach etapu pierwszego na szczeblu związku piłki nożnej dopuszcza 
się rozgrywanie zawodów, począwszy od ćwierćfinałów systemem mecz i rewanż, o ile 
taki system został uwzględniony w regulaminach związku piłki nożnej. 

 
16.2. W etapie pierwszym gospodarzami meczów o Puchar Polski na szczeblu związku piłki 

nożnej są drużyny występujące w niższych klasach rozgrywkowych.  
W przypadku drużyn tej samej klasy, gospodarza zawodów wyłania się drogą losowania. 
Ustalenie gospodarzy zawodów pucharowych w etapie pierwszym następuje na 
podstawie aktualnego stanu drużyn w poszczególnych klasach rozgrywkowych w chwili 
losowania.  

 



16.3. Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski na szczeblu centralnym, uprawnione 
są do wymiany 3 zawodników przez cały okres trwania gry. 

 
16.4.  Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry    w 

piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi  w przepisach Uchwały nr IX/140 z dnia 
3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Przepisy w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 

 
16.5. Napomnienia i wykluczenia. 

 Zawodnicy którzy otrzymali 2 żółtą kartkę w rozgrywkach na szczeblu centralnym  
pauzują 1 mecz. 

 Zawodnicy którzy otrzymali 3 żółtą kartkę w rozgrywkach na szczeblu centralnym  
zostają ukarani karą pieniężną w wysokości 500 zł. 

 Zawodnicy którzy otrzymali 4 żółtą kartkę na szczeblu centralnym pauzują             2 
mecze. 

 Zawodnicy którzy otrzymali 5 żółtą kartkę na szczeblu centralnym zostają ukarani 
karą pieniężną w wysokości 750 zł. 

 Zawodnicy którzy otrzymali 6 żółtą kartkę na szczeblu centralnym pauzują             2 
mecze oraz zostają ukarani karą pieniężną w wysokości 1.000 zł. 

 Zawodnicy którzy otrzymali 7 i kolejną żółtą kartkę na szczeblu centralnym pauzują 1 
mecz oraz zostają ukarani karą pieniężną w wysokości 1.500 zł. 

 
Kary za czerwone kartki zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym obowiązującym  
w rozgrywkach mistrzowskich.  

 
16.6. Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn I etapu Pucharu Polski na szczeblu 

Związków zostają anulowane. 
 

16.7. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn uczestniczących  
w rozgrywkach I etapu na szczeblu Związków wykonywane są w kolejnych etapach lub 
cyklach Pucharu Polski. 

 
16.8. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa 

telewizyjne do rozgrywek Pucharu Polski może wyznaczyć obligatoryjny termin 
rozegrania spotkania. 

 
17. Nagrody 

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

 przechodni Puchar Polski, 

 replikę/miniaturę Pucharu Polski na własność, 

 medale pamiątkowe, 

 reprezentuje Polskę w międzynarodowych rozgrywkach organizowanych przez 
UEFA pod warunkiem wypełnienia wymogów licencyjnych, określonych 
odrębnymi przepisami PZPN. 

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

 medale pamiątkowe, 

 reprezentuje Polskę w międzynarodowych rozgrywkach organizowanych 
przez UEFA pod warunkiem wypełnienia wymogów licencyjnych, 
określonych odrębnymi przepisami PZPN i w przypadku, gdy zdobywca 
Pucharu Polski jest jednocześnie mistrzem Polski, chyba, że właściwe 
przepisy PZPN i UEFA stanowią inaczej.  

 
17.3.   Niezależnie od postanowień pkt 17.1 oraz 17.2, kluby uczestniczące w rozgrywkach o 

Puchar Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2012/2013 uprawnione są do 
otrzymania nagrody finansowej w wysokości: 



1) I tura rundy wstępnej - każdy z uczestników - 5 000 PLN; 
2) II tura rundy wstępnej - każdy z uczestników – 5 000 PLN; 
3) I runda PP – każdy z uczestników  – 5 000 PLN; 
4) 1/16 finału PP – każdy z uczestników – 10 000 PLN; 
5) 1/8 finału PP – każdy z uczestników - 20 000 PLN; 
6) 1/4 finału PP – każdy z uczestników - 30 000 PLN; 
7) 1/2 finału PP – każdy z uczestników - 40 000 PLN; 
8) finaliści PP – każdy z finalistów – 100 000 PLN; 
9) zdobywca PP – 400 000 PLN. 

 
17.4   Nagrody o których mowa w pkt 17.3 nie przysługują klubom, które wycofały się lub nie 

przystąpiły do rozgrywek o Puchar Polski w sezonie 2012/2013. 
 
17.5   Przyjmuje się następujący harmonogram wypłat nagród przysługujących klubom z tytułu 

uczestnictwa w rozgrywkach Pucharu Polski w sezonie 2012/2013: 
1) Wypłata nagród za uczestnictwo do 1/8 finału PP – do 31 stycznia 2013 r. 
2) Wypłata nagród dla pozostałych uczestników – do 30 czerwca 2013 r. 

 
17.6   Wypłata nagród, o których mowa w pkt 17.3 nastąpi po wystawieniu przez klub 

odpowiedniego dokumentu obciążeniowego. 
 
18. Sędziowie 
 
18.1. Obsadę sędziowską wyznaczają Kolegia Sędziów ZPN dla zawodów na szczeblu związku 

piłki nożnej oraz Departament Rozgrywek Krajowych PZPN dla zawodów szczebla 
centralnego. 

 
18.2. Drużyny szkolne i nie zrzeszone zwolnione są od opłat sędziowskich, przy czym opłaty te 

są pokrywane przez ZPN-y. 
 
18.3. Przyjmuje się następujące stawki ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i delegatów ds. 

bezpieczeństwa, wyznaczonych na mecze o Puchar Polski, rozgrywane na szczeblu 
centralnym w sezonie 2012/2013: 

 

L.p Etap rozgrywek Sędzia Główny Sędziowie Asystenci Obserwator / 
Delegat 

1. I tura rundy Wstępnej 250 zł 150 zł 150 zł 

2. II tura rundy 
Wstępnej 

250 zł 150 zł 150 zł 

3. 1/32 finału 300 zł 210 zł 210 zł 

4. 1/16 finału Wg. stawek obowiązujących w klasie rozgrywkowej w 
której uczestniczy drużyna gospodarza zawodów, przy 
czym stawka nie może być niższa niż obowiązująca w 1/32 
finału 

5. 1/8 finału Wg. stawek obowiązujących w klasie rozgrywkowej w 
której uczestniczy drużyna gospodarza zawodów, przy 
czym stawka nie może być niższa niż obowiązująca w 1/32 
finału 

6. 1//4 finału Wg. stawek obowiązujących w klasie rozgrywkowej w 
której uczestniczy drużyna gospodarza zawodów, przy 
czym stawka nie może być niższa niż obowiązująca w 1/32 
finału 

7. 1/2 finału Wg. stawek obowiązujących w klasie rozgrywkowej w 
której uczestniczy drużyna gospodarza zawodów, przy 
czym stawka nie może być niższa niż obowiązująca w 1/32 
finału 

8. Finał Wg. stawek obowiązujących w klasie rozgrywkowej w 



której uczestniczy drużyna gospodarza zawodów – opłaca 
PZPN, przy czym stawka nie może być niższa niż 
obowiązująca w 1/32 finału 

 
18.4 Ekwiwalenty, o których mowa w pkt 18.3, zostaną wypłacone sędziom, obserwatorom i 

delegatom przez gospodarza zawodów, bezpośrednio po zakończeniu meczu. Wyjątkiem 
od tej zasady jest mecz finałowy, w przypadku którego koszty obsługi meczu przez 
sędziów, obserwatora i delegata będą finansowane bezpośrednio przez PZPN. 

 
18.5 Niezależnie od wypłacanych ekwiwalentów, za obsługę meczów I i II Tury Rundy Wstępnej 

oraz 1/32 finału rozgrywek, sędziom, obserwatorom i delegatom przysługuje zwrot kosztów 
podróży wg następujących stawek: 

 

L.p. Etap rozgrywek Poniżej  100 
km* 

Od 100 do 200 
km* 

Powyżej 200 
km* 

1. I tura rundy Wstępnej 90 zł 150 zł 200 zł 

2. II tura rundy 
Wstępnej 

90 zł 150 zł 200 zł 

3. 1/32 finału 90 zł 150 zł 200 zł 

* podróż w obie strony (dojazd i powrót) 
 

18.6 Koszty dojazdu na zawody, o których mowa w pkt 18.5, zostaną wypłacane sędziom, 
obserwatorom i delegatom przez gospodarza zawodów, bezpośrednio po zakończeniu 
meczu. 

 
19. Koszty organizacji zawodów 
 
19.1.  Zawody organizuje sekcja piłki nożnej klubu będącego gospodarzem i pokrywa wszystkie 

koszty związane z organizacją zawodów. Każda drużyna uczestniczy  
w zawodach na koszt własny. 

 
20. Protesty 
 
20.1 Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego mogą być 

składane do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po 
zawodach, przy jednoczesnym złożeniu protestu do macierzystego ZPN i przeciwnika. Do 
protestu należy dołączyć pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej 
według zasad rozgrywek o mistrzostwo. 

 
 
21. Prawa PZPN i klubów uczestniczących w rozgrywkach 
 
21.1. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o 

Puchar Polski przysługują prawa komercyjne, tj. prawa telewizyjne i pokrewne prawa 
medialne, prawa marketingowe oraz prawa do prowadzenia baz danych, określone 
odrębną uchwałą PZPN. 

 
21.2  Prawa telewizyjne i pośrednie prawa medialne są scentralizowane i należą do PZPN od 

etapu II, pierwszej rundy 1/32 finału Pucharu Polski. 
 
21.3  Ustala się następujący zakres praw marketingowych zastrzeżonych dla PZPN: 
 

1. Od 1/32 finału do 1/8 finału Pucharu Polski: 

 umieszczenie tablicy centralnej w pierwszym rzędzie band reklamowych o 
wymiarach 12m x 1m, zgodnie z załącznikiem nr 2 

 umieszczenie 2 tablic reklamowych w narożnikach o wymiarach 2m x 1m każda, 
zgodnie z załącznikiem nr 2 



 umieszczenie logotypu Pucharu Polski na prawym i lewym rękawku koszulek 
meczowych klubów (wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm), zgodnie z 
załącznikiem nr 3 

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

 
2. Od 1/4 finału do finału Pucharu Polski: 

 udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza 
band reklamowych wokół boiska, zgodnie z załącznikiem nr 2 

 umieszczenie logotypu Pucharu Polski na prawym i lewym rękawku koszulek 
meczowych (wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm), zgodnie z załącznikiem 
nr 3 

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

 
21.4 Ustala się, iż kluby uczestniczące w drugim etapie rozgrywek o Puchar Polski 

zarezerwują dla Polskiego Związku Piłki Nożnej i w razie potrzeby przekażą: 
a. na mecze od 1/32 do 1/8 finału: 

 50 biletów 1 kategorii 

 10 zaproszeń VIP/loża honorowa 
b. na mecze ćwierćfinałowe: 

 100 biletów 1. kategorii 

 30 zaproszeń VIP/loża honorowa 
c. na mecze półfinałowe: 

 100 biletów 1. kategorii 
5. 50 zaproszeń VIP/loża honorowa 

 
Aczkolwiek liczba zaproszeń VIP nie może przekroczyć 10% miejsc siedzących w strefie 
VIP. 
 
PZPN powiadomi klub z odpowiednim wyprzedzeniem czy skorzysta z danej puli biletów i 
zaproszeń. 

 
21.5. Klubom przysługują wszelkie wpływy z biletów włączając mecze półfinałowe oraz wpływy 

z reklam na stadionie z wyjątkiem praw zastrzeżonych na podstawie niniejszej uchwały 
dla PZPN. 

 
21.6. Organizatorem meczu finałowego jest PZPN i wszelkie prawa komercyjne należą do 

PZPN.  
 
21.7. Ustala się, że zszywki z logotypami, flagi Pucharu Polski, pliki graficzne z logotypem 

Pucharu Polski oraz wzory plakatów i banerów internetowych zostaną dostarczone 
klubom na podstawie zamówienia wysłanego do PZPN faksem do 31 maja 2012 r. na 
druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4. Tablice reklamowe, tablice do 
wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska na mecze transmitowane przez 
oficjalnych nadawców Pucharu Polski dostarczy klubom PZPN lub podmiot przez niego 
wskazany. Na pozostałe mecze kluby powinny wykonać ścianki na własny koszt według 
wzoru otrzymanego od PZPN. 

 
21.8. Wszelkie powyższe postanowienia nie są skonstruowane i nie powinny być 

interpretowane jako ograniczające w jakikolwiek sposób kluby uczestniczące w 
rozgrywkach przy zawieraniu umów dotyczących rozgrywek o Puchar Polski, gdyż nie są 
one w konflikcie z umowami komercyjnymi i zobowiązaniami klubów. 

 



21.9. Szczegółowe zobowiązania klubów uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski są 
opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

 
21.10. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały stanowi Księga znaku Pucharu Polski. 
 
 
22. Zasady interpretacji 

 
22.1 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
23. Data zatwierdzenia 
 
23.1 Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 15 grudnia 2011 
roku.  
 
 
Terminarz spotkań  Pucharu Polski na sezon 2012/2013: 
18 lipca 2012 r. (środa) - I-sza Tura Rundy Wstępnej. 
25 lipca 2012 r. (środa) - II-ga Tura Rundy Wstępnej. 
31 lipca / 1 sierpnia 2012 r. (wtorek/środa) - Pierwsza Runda 1/32. 
4/5 sierpnia 2012 r. (sobota/niedziela) - Druga Runda 1/16 – termin dla klubów uczestniczących 
w meczu o Superpuchar. 
11/12 sierpnia 2012 r. (sobota/niedziela) - Druga Runda 1/16. 
25/26/27 września (wtorek/środa/czwartek i 02/03/04 października 2012 r. 
(wtorek/środa/czwartek) - Trzecia Runda 1/8. 
23/24 października 2012 r. (wtorek/środa) - Czwarta Runda 1/4 pierwszy mecz. 
30/31 października 2012 r. (wtorek/środa) - Czwarta Runda 1/4 pierwszy mecz - termin dla 
klubów uczestniczących w rozgrywkach Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej. 
20/21 listopada 2012 r. (wtorek/środa) - Czwarta Runda 1/4 drugi mecz. 
27/28 listopada 2012 r. (wtorek/środa) - Czwarta Runda 1/4 drugi mecz - termin dla klubów 
uczestniczących w rozgrywkach Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej. 
09/10 kwietnia 2013 r. (wtorek/środa) - Piąta Runda 1/2 pierwszy mecz. 
16/17 kwietnia 2013 r. (wtorek/środa) - Piąta Runda 1/2 drugi mecz. 
3 maja 2013 r. - FINAŁ  PUCHARU POLSKI. 
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Uchwała nr II/78  z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie Delegatów Meczowych PZPN uprawnionych do pełnienia obowiązków  

w ramach rozgrywek Ekstraklasy 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Dyrektora Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury 
PZPN, zgodnie z ustaleniami z Ekstraklasą SA, począwszy od rundy wiosennej sezonu 
2012/2013 następujące osoby zostają dodatkowo powołane do pełnienia funkcji Delegata 
Meczowego PZPN w ramach rozgrywek Ekstraklasy: 
 

1. Józef CICHOŃ – Małopolski ZPN 
2. Grzegorz FIGARSKI – Świętokrzyski ZPN 
3. Waldemar GORLO – Podlaski ZPN 
4. Jerzy GÓRA – Śląski ZPN 
5. Adam KAŹMIERCZAK – Łódzki ZPN 
6. Dariusz KLUGE – Mazowiecki ZPN 
7. Zbigniew MAGNUSZEWSKI – Warmińsko-Mazurski ZPN 
8. Andrzej NIZIELSKI – Mazowiecki ZPN 
9. Januariusz STODOLNY – Kujawsko-Pomorski ZPN 



10. Andrzej WYPYSIŃSKI – Łódzki ZPN 
 
II. Przed objęciem funkcji Delegata Meczowego PZPN podczas meczu Ekstraklasy, każda 
spośród wyżej wymienionych osób ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu praktycznym pod 
kierownictwem przypisanego Delegata Meczowego PZPN, w trakcie co najmniej jednego meczu 
w ramach rozgrywek Ekstraklasy, na własny koszt.  
 
III. O dopuszczeniu danego Delegata Meczowego PZPN do samodzielnego objęcia funkcji 
podczas meczu Ekstraklasy decyduje Dyrektor Departamentu Organizacji Imprez, 
Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN. 
 
IV. Wymienione w punkcie I. osoby zachowują prawo do pełnienia funkcji Delegata Meczowego 
PZPN podczas pozostałych rozgrywek szczebla centralnego. 
 
V. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr  II/79  z dnia 20 lutego 2013 roku                                                                        
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uchylenia Uchwały nr IV/27 z dnia 4 

lipca 2000 roku Zarządu PZPN w sprawie wolnego wstępu na zawody piłki nożnej 
organizowane przez PZPN i struktury terenowe Związku  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I.Niniejszym uchyla się treść Uchwały nr IV/27 z dnia 4 lipca 2000 roku Zarządu PZPN w sprawie 
wolnego wstępu na zawody piłki nożnej organizowane przez PZPN i struktury terenowe Związku. 
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

80 

Uchwała nr II/80 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zatwierdzenia terminarza rozgrywek I i II ligi  na sezon 2013/2014 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 12 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN zatwierdza się terminarz rozgrywek I i 
II ligi na sezon 2013/2014,  stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr II/81  z dnia  20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie odwołania  trenera Reprezentacji A kobiet  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Odwołuje  się Pana    Romana Jaszczaka z  funkcji trenera Reprezentacji A kobiet.  

 



II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr II/82 z dnia  20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie powołania  trenera Reprezentacji A kobiet  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Powołuje  się Pana    Wojciecha Basiuka na  funkcję  trenera Reprezentacji A kobiet.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

        Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr II/83  z dnia  20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie odwołania  trenera reprezentacji U-15 kobiet.  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. Odwołuje  się Pana Andrzeja Sorokę z  funkcji trenera reprezentacji U-15 kobiet.  

 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała  nr II/84  z dnia  20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie powołania  koordynatora ds. naboru grup 15 latek  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

 

I. Powołuje się Pana Marcina Kasprowicza na funkcję koordynatora ds. naboru grup 15 

latek.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr II/85  z dnia 20 lutego  2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zasad udziału kibiców drużyny gości na meczach piłki nożnej 

podczas rozgrywek szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A. 
 

 

 

 

 

 



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

 

1. Klub drużyny gospodarza ma prawo nie przyjmować zorganizowanej grupy kibiców drużyny 

klubu gościa tylko i wyłącznie na podstawie odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa 

powszechnego, decyzji właściwych podmiotów państwowych lub samorządowych, a także 

na podstawie decyzji odpowiednich organów PZPN.  

 

2. Klub drużyny gospodarza, jeśli nie mają zastosowania zapisy pkt. 1,  ma obowiązek przyjąć 

zorganizowaną grupę kibiców drużyny klubu gościa, autoryzowaną przez klub drużyny 

gościa, w liczbie co najmniej 5% ogólnej liczby udostępnionych miejsc na stadionie oraz 

zapewnić dla niepełnosprawnych kibiców drużyny klubu gościa co najmniej 5% ogólnej liczby 

miejsc na stadionie udostępnionych dla kibiców niepełnosprawnych. 

 

3. Klub drużyny gościa podejmuje decyzję czy wysyła, a tym samym autoryzuje zorganizowaną 

grupę kibiców swojej drużyny na mecz wyjazdowy. W takim przypadku klub drużyny gościa 

ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy swoich kibiców i  ewentualne szkody przez 

nią wyrządzone na obiekcie stadionowym klubu drużyny gospodarza. 

 

4. Ogólne wytyczne odnośnie do współpracy pomiędzy klubem drużyny gospodarza a klubem 

drużyny gościa: 

 

a. klub drużyny gościa zamawia bilety dla zorganizowanej grupy swoich kibiców nie później 

niż na 14 dni przed planowanym terminem rozegrania meczu 

b. ceny biletów dla zorganizowanej grupy kibiców klubu drużyny gościa nie mogą być wyższe 

niż ceny biletów na sektory podobnej kategorii dla kibiców miejscowych 

c. klub drużyny gospodarza przekazuje bilety do klubu drużyny gościa nie później niż na 7 dni 

przed planowanym terminem rozegrania meczu 

d. klub drużyny gościa jest zobowiązany do dystrybucji  biletów oraz współpracy w tym 

zakresie z klubem drużyny gospodarza zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa 

powszechnego 

e. klub drużyny gościa przekazuje informacje na temat przejazdu zorganizowanej grupy 

swoich kibiców do klubu drużyny gospodarza oraz Policji najpóźniej na 3 dni przed 

planowanym terminem rozegrania meczu 

f. klub drużyny gościa informuje klub gospodarza o dokładnej liczbie sprzedanych biletów nie 

później niż na 1 dzień (24 godziny) przed planowanym terminem rozegrania meczu 

g. klub drużyny gościa zwraca niesprzedane bilety oraz dokonuje rozliczenia finansowego za 

sprzedane bilety z klubem drużyny gospodarza nie później niż 7 dni od dnia rozegrania 

danego meczu 

h. obydwa zainteresowane kluby mają prawo, za zgodną wolą obu stron, do modyfikowania 

zasad współpracy opisanych w podpunktach a, c, f, g. 

 

5. Klub drużyny gościa jest zobowiązany do współpracy w zakresie planowania i organizacji 

wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców z klubem gospodarza, Policją oraz innymi 

uczestniczącymi podmiotami, w celu wsparcia logistycznego i maksymalnego usprawnienia 

przemieszczania się zorganizowanej grupy kibiców, tak aby dotarli oni w bezpośrednio pod 

stadion w czasie umożliwiającym wejście na teren imprezy przed rozpoczęciem meczu.  

 

6. Klub drużyny gospodarza jest zobowiązany zaplanować i przygotować logistycznie wejście 

(system kanałów wejściowych / kołowrotków oraz ich obsługa przez stewardów - członków 

służb informacyjnych i porządkowych) na sektory przeznaczone dla zorganizowanej grupy 



kibiców drużyny klubu gościa tak, aby proces kontroli dostępu, w tym przeglądania zawartości 

odzieży i bagażu mógł być maksymalnie usprawniony i  zorganizowany w możliwie 

najkrótszym okresie czasu, jednakże nie dłuższym niż 1 godz. (60 minut).   

 

7. Klub drużyny gospodarza ma obowiązek zapewnić kibicom drużyny klubu gościa możliwość 

korzystania z punktów gastronomicznych, toalet, punktów depozytowych i innych udogodnień 

w proporcjonalnej liczbie i o porównywalnym standardzie, jak na sektorach przeznaczonych 

dla kibiców miejscowych, przez cały okres pobytu kibiców drużyny klubu gościa na stadionie. 

 

8. Klub gospodarza, w przypadku podjęcia decyzji o opóźnieniu wyjścia / odjazdu kibiców 

drużyny gości ze stadionu po zakończeniu meczu, ma obowiązek przekazywać odpowiednie 

informacje (spiker stadionowy) dotyczące przyczyn oraz przewidywanego czasu opóźnienia, 

zarówno przed, jak i po zakończeniu zawodów. 

 

9. Kluby piłkarskie, zarówno gospodarze, jak i goście, nie realizujące postanowień niniejszej 

Uchwały, podlegają regulaminowym karom dyscyplinarnym.   

 

10. Traci moc Uchwała nr VIII/192 z dnia 02 sierpnia 2012 r. Zarządu PZPN w sprawie zasad 

przyjmowania kibiców gości na zawodach podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN 

i Ekstraklasę S.A. 

 

11. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr II/86  z dnia  20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie zgłoszenia kandydatury Stadionu Narodowego w  Warszawie jako ewentualnego 
miejsca rozgrywania spotkań podczas Mistrzostw Europy w 2020 roku 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Zarząd PZPN  niniejszym postanawia dokonać zgłoszenia kandydatury Stadionu Narodowego 
w  Warszawie jako ewentualnego  miejsca rozgrywania spotkań podczas Mistrzostw Europy w 
2020 roku. 
 
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr II/87 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych   

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

I. Powierza się Lubelskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację dwumeczu reprezentacji U-19 

Polska – Gruzja, zaplanowanego na 22 i 24 marca 2013 roku. 

 



II. Powierza się Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację towarzyskich meczów 

reprezentacji U-21 Polska – Litwa, zaplanowanego na 23 marca 2013 roku oraz Polska- Łotwa, 

zaplanowanego na 26 marca 2013 roku.       

III. Powierza się Śląskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu reprezentacji U-20 Polska 

– Włochy, zaplanowanego na 27 marca 2013 roku.  

IV. Powierza się Zachodniopomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Turnieju UEFA U-

16, zaplanowanego na 11-15 kwietnia 2013 roku. 

V. Powierza się Warmińsko-Mazurskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację dwumeczu 

reprezentacji U-15 Polska – Walia, zaplanowanego na 17 i 19 kwietnia 2013 roku. 

VI. Powierza się Opolskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu reprezentacji U-18 

Polska – Czechy, zaplanowanego na 16 kwietnia 2013 roku. 

VII. Powierza się Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Turnieju Elite Round U-19 

reprezentacji U-19, zaplanowanego na 4-11 czerwca 2013 roku.      

VIII. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 

IX.W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji 

dot. lokalizacji poszczególnych meczów reprezentacji narodowych w przypadku niespełnienia 

przez organizatora warunków przeprowadzenia imprezy.  

X. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr II/88 z dnia 20 lutego 2013 roku                                                                           
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie   
wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie PKOL 

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

I. Przyjmuje się, iż delegatami Polskiego Związku Piłki Nożnej na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze PKOL w dniu 13 kwietnia 2013 roku będą: Prezes PZPN 
– Pan  Zbigniew Boniek oraz Wiceprezes PZPN ds. Piłkarstwa Profesjonalnego  – 
Pan Bogusław Biszof.  

II. Kandydatem PZPN na Członka Zarządu PKOL wybieranym w trybie art. 29 ust. 4  pkt 
1) Statutu PKOL jest  Pan Zbigniew Boniek. 

III. Kandydatem PZPN wybieranym do  Zarządu PKOL  w trybie art. 29 ust. 4  pkt 3) i art. 
30 Statutu PKOL jest Pan Bogusław Biszof. 

IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr II/89  z dnia 20 lutego 2013 roku                                                                           
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie   

zgłoszenia kandydata na Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego 
 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 

I. Niniejszym zgłasza się kandydaturę Pana Andrzeja Kraśnickiego na funkcję Prezesa 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 
 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

   Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr II/90  z dnia  20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie ustalenia stadionu  Cracovii Kraków jako miejsca rozgrywania spotkań 

eliminacyjnych  reprezentacji olimpijskiej Polski U-21 na terytorium Polski  
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23)  Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Zarząd PZPN  niniejszym przyjmuje, iż reprezentacja olimpijska Polski U-21 rozgrywać będzie 
mecze eliminacyjne  na stadionie Cracovii Kraków . 
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr II/91  z dnia  20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie odwołania i powołania Członków Zarządu  

„FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO” 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) 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: 
 

I. odwołać z Zarządu Fundacji: 
 
1. Pana Arkadiusza Kasznię  – Prezesa Zarządu Fundacji; 

2. Pana Tomasza Cieślika – Członka Zarządu Fundacji; 

3. Pana Artura Jerzego Beck – Członka Zarządu Fundacji; 

4. Pana Piotra Tomasza Palucha  – Członka Zarządu Fundacji; 

5. Pana Dominika Juliusza Szymańskiego  – Członka Zarządu Fundacji; 



 
II. powołać do Zarządu Fundacji: 

 
1. Pana Zbigniewa Bońka – na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji; 

2. Pana Macieja Sawickiego  – na funkcję Członka Zarządu Fundacji; 

3. Pana Piotra Zielińskiego  – na funkcję Członka Zarządu Fundacji; 

4. Panią Magdalenę Urbańską – na funkcję Członka Zarządu Fundacji. 

 
III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała  nr II/92  z dnia  20 lutego 2013 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  
w sprawie odwołania i powołania Członków Rady „FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO” 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) 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: 
 

 udzielić Prezesowi Zarządu PZPN Panu Zbigniewowi Bońkowi oraz Sekretarzowi 
Generalnemu PZPN Panu Maciejowi Sawickiemu, umocowania i upoważnienia do złożenia w 
imieniu Fundatora, oświadczeń o odwołaniu członków Rady Fundacji i powołaniu  
w to miejsce nowych.  

 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr II/93  z dnia 20 lutego 2013 roku                                                                           

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie  zawieszenia Pana Przemysława 
Sarosiek w prawach członka Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN  

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

I. Niniejszym zawiesza się Pana Przemysława Sarosiek w prawach członka Komisji 
Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN. 
 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
 
 

 
 

 



 
 


