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Uchwała nr IX/204 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie odwołania Pana Marka Zuba ze sztabu szkoleniowo – medyczno – technicznego 

Pierwszej Reprezentacji Polski 
 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W związku ze złożoną rezygnacją odwołuje się Pana Marka Zuba z funkcji asystenta, trenera 
pomocniczego w sztabie szkoleniowo – medyczno – technicznym Pierwszej Reprezentacji Polski. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
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Uchwała nr IX/205 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie stawek wynagrodzenia premiowego dla piłkarzy Reprezentacji Narodowej A  

za mecze rozgrywane ramach Eliminacji do Turnieju Mistrzostw Świata w Brazylii w 2014 
roku  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ustala się następujące kwoty stawek wynagrodzenia premiowego dla piłkarzy Reprezentacji 
Narodowej A oraz członków sztabu szkoleniowo – medycznego za mecze rozgrywane ramach 
Eliminacji do Turnieju Mistrzostw Świata w  Brazylii w 2014: 
 
1. 8 mln PLN do podziału dla piłkarzy Reprezentacji Narodowej A w przypadku awansu;  
2. 0,5 mln PLN do podziału dla członków sztabu szkoleniowo – medycznego Reprezentacji 
Narodowej A w przypadku awansu. 
 
II. Wynagrodzenie premiowe zostanie wypłacone w całości po wywalczeniu przez Reprezentację 
Narodową A awansu do Turnieju Mistrzostw Świata w Brazylii w 2014 roku. 
 
III. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
IV. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Dyrektorowi 
Departamentu Finansowego PZPN. 
 
V.  Niniejsza Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr IX/206 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmian w Uchwale nr VIII/182 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie startowego i ustalenia zasad wynagradzania Członków 
Reprezentacji Narodowej A w okresie od sierpnia 2012 do lipca 2014 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ustala się wysokość startowego dla piłkarzy Reprezentacji Narodowej A za mecze 
rozgrywane w okresie od sierpnia 2012 roku do lipca 2014 roku: 
- w kwocie po 4000 zł brutto dla każdego zawodnika powołanego na mecz rozgrywany  
w ramach eliminacji do Turnieju Mistrzostw Świata w Brazylii w 2014 roku, 



- w kwocie po 3000 zł brutto dla każdego zawodnika powołanego na mecz towarzyski. 
 
II. Pozostałe postanowienia powyższej Uchwały pozostają bez zmian. 
 
III. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
IV. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Dyrektorowi 
Departamentu Finansowego PZPN. 
 
V. Niniejsza Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr IX/207 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie wyboru delegatów Podkarpackiego ZPN 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
I. Zarząd PZPN po wysłuchaniu opinii Komisji ds. Prawnych PZPN uznaje za celowe 
zawiadomienie przez Sekretarza Generalnego PZPN delegatów Podkarpackiego ZPN o terminie, 
miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZPN.   
II. Jednocześnie upoważnia się Komisję ds. Prawnych i Departament Prawny PZPN do 
wypracowania wspólnego stanowiska w sprawie prawidłowości wyboru delegatów 
Podkarpackiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PZPN i 
przedstawienia go Zarządowi PZPN do dnia 15 października 2012 roku.     
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/208 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia projektu porządku obrad Walnego Zgromadzenia  

Sprawozdawczo-Wyborczego PZPN  
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się projekt porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego 
PZPN, zwołanego na dzień 26 października 2012 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
Uchwały. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
 

Projekt 
PORZĄDEK OBRAD 

WALNEGO ZGROMADZENIA 
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
w Warszawie 

w dniu 26 października 2012 roku 
 
1.Otwarcie obrad. 
2. Sprawdzenie listy obecności –Sekretarz Generalny PZPN.  
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Delegatów, dwóch Zastępców oraz 6 
sekretarzy obrad.  



4. Przyjęcie porządku i regulaminu obrad. 
5. Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: 

a) Mandatowej (3 osoby), 
b) Wyborczej (7 osób), 
c) Skrutacyjnej (7 osób), 
d) Uchwał i Wniosków (7 osób). 

6. Uchwała w sprawie nadania godności Członków  Honorowych  PZPN.  
7. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień. 
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 
9. Sprawozdanie Zarządu PZPN za okres 2008-2012. 
10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZPN.  
11.  Dyskusja – część pierwsza. 
12. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego PZPN za 2011 rok.  
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępujących władz. 
14. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej – zgłoszenie kandydatów na Prezesa. 
15. Wystąpienia kandydatów na Prezesa PZPN.  
16.Wybory Prezesa PZPN.  
17.Dyskusja – ciąg dalszy.  
18. Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa PZPN. 
19. Wybór 5 Wiceprezesów PZPN, Członka Zarządu z ramienia klubów Ekstraklasy oraz Członka 
Zarządu z ramienia klubów I ligi. 
20. Przerwa. 
21.Uchwalenie nowego Regulaminu Zarządu PZPN.  
22. Podjęcie ostatecznej  uchwały w sprawach członkowskich.  
23. Uchwalenie preliminarza budżetowego PZPN na rok 2013. 
24. Wybór niezależnej firmy audytorskiej w celu  zbadania sprawozdania finansowego Związku 
za rok 2012.   
25.Ogłoszenie wyników wyborów na Wiceprezesów PZPN, Członka Zarządu z ramienia klubów 
Ekstraklasy oraz Członka Zarządu z ramienia klubów I ligi. 
26. Wybory Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.  
27. Dyskusja – ciąg dalszy.  
28.Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZPN.  
29.Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. 
30. Zakończenie obrad. 
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Uchwała nr IX/209 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stworzenia centralnego systemu rejestracji licencji sędziowskich 
przyznawanych przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej 

 
 

I. W celu realizacji zapisów Uchwały nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu PZPN w 
sprawie licencji dla sędziów piłkarskich wprowadza się obowiązek elektronicznej rejestracji osób 
posiadających licencje sędziowską, przyznaną przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz/lub 
Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, za pomocą funkcjonującego modułu SĘDZIOWIE sytemu 
ExtranetPZPN. 
 
II. Obowiązek rejestracji dotyczy wszystkich osób, którym właściwy organ tj. PZPN lub też WZPN 
przyznał licencję sędziego i polega na wprowadzeniu ich danych do centralnego systemu 
rejestracji licencji sędziowskich. 
 
III. Obowiązek rejestracji spoczywa na właściwym organie tj. PZPN lub też WZPN, który przyznał 
licencję sędziego.  
 



IV. Rejestracja odbywa się poprzez ustandaryzowany formularz rejestracyjny,  stworzony na 
potrzeby centralnego systemu rejestracji licencji sędziowskich, dostępny w module SĘDZIOWIE 
systemu ExtranetPZPN. 
 
V. W systemie rejestracji licencji sędziowskich będą gromadzone określone dane dotyczące 
rejestrowanego sędziego, takie jak:  
1) imię i nazwisko 
2) data i miejsce urodzenia 
3) nr PESEL 
4) adres zamieszkania 
5) nr telefonu  
6) adres email 
7) zdjęcie sędziego 
8) numer licencji 
9) uprawnienia do danej klasy rozgrywkowej. 
 
VI. Każda osoba posiadającą licencję sędziowska otrzyma kartę identyfikacyjną sędziego wydaną 
przez Polski Związek Piłki Nożnej zgodnie z zatwierdzonymi przez UEFA i PZPN wzorem, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 
VII. Polski Związek Piłki Nożnej zapewnia technologiczne wsparcie dla funkcjonowania 
centralnego systemu rejestracji licencji sędziowskich, a także wykonanie i dystrybucję kart 
identyfikacyjnych dla sędziów. 
 
VIII. Koszt produkcji karty identyfikacyjnej dla sędziego wynosi 16 zł.   
 
IX. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN  
 
X. Niniejsza Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr IX/210 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminów rozgrywek młodzieżowych 

na sezon 2012/2013 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny w następującym 

brzmieniu: 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 
O PUCHAR im. KAZIMIERZA DEYNY (B-2) 

SEZON 2012/2013 
 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Deyny, wybitnego piłkarza, wielokrotnego reprezentanta 
Polski, współtwórcy sukcesów polskiej piłki nożnej są jedną z form popularyzacji piłki nożnej oraz 
selekcji utalentowanej młodzieży, a zarazem formą sportowej rywalizacji wojewódzkich Związków 
Piłki Nożnej. 
 

§ 2 
 1. Rozgrywki prowadzi Komisja ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 
 
 2. Zawody o Puchar im. Kazimierza Deyny rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę 

nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN. 
 
 3. Organizatorem turnieju finałowego jest Komitet Organizacyjny na terenie którego rozgrywana 

jest OOM. 
 
 4. Kierownictwo sportowe sprawuje Polski Związek Piłki Nożnej oraz ZPN, na terenie którego 

organizowany jest turniej finałowy. 
 

§ 3 
     Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach: 
 a) rozgrywki grupowe 
 b) rozgrywki finałowe 
 

§ 4 
  Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Deyny rozpoczynają się od fazy grupowej . 
 
 

§ 5 
 1. W rozgrywkach grupowych i finałowych uczestniczą reprezentacje Wojewódzkich Związków, 

złożone z zawodników potwierdzonych i uprawnionych do gry w klubach mających siedzibę 
na terenie danego województwa. 

 
 2. Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 1997 roku. Każdy z zawodników 

obowiązany jest posiadać: paszport lub ważną legitymację szkolną lub inny dokument z 
fotografią, aktualne zaświadczenie lekarskie (karta zdrowia) zezwalające na grę, wydane 
przez lekarzy wyznaczonych przez Przychodnie Sportowo-Lekarskie lub posiadających 
certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej lub innych lekarzy, którzy 
zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z 



zakresu medycyny sportowej oraz kartę zgłoszenia. Ponadto musi posiadać obywatelstwo 
polskie lub jednego z państw Unii Europejskiej. 

 
§ 6 

 1. Czas trwania spotkania wynosi 2×40 minut z 15-minutową przerwą. 
 
 2. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić włącznie z bramkarzem siedmiu 

zawodników, bez prawa ich powrotu do gry. 
 
 3. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 
 
 4. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu dowolnym (wkręty lub lanki). 
 
 5. Mecze rozgrywa się piłkami nr 5. 
 
 6. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze. 
 
 7. Mecze muszą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub z nawierzchnią sztuczną. 
 
 8. W zawodach półfinałowych i finałowych gry punktuje się następująco: 
 – za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty, 
 – za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt, 
 – za przegraną zero punktów. 
 
 

II. ROZGRYWKI GRUPOWE I FINAŁOWE 
 

§ 7 
 1. Zdobywca Pucharu wyłoniony zostanie w trakcie rozgrywek grupowych i finałowych według 

następujących zasad: 
 a) w rozgrywkach półfinałowych uczestniczyć będzie szesnaście reprezentacji Związków – 

podzielonych na 4 grupy zgodne z podziałem terytorialnym: 
 
 
 Grupa I: 
 Podlaski (Białystok) 
 Łódzki (Łódź) 
 Warmińsko-Mazurski (Olsztyn) 
 Mazowiecki (Warszawa) 
 
 Grupa II: 
 Kujawsko-Pomorski (Bydgoszcz) 
 Pomorski (Gdańsk) 
 Zachodnio-Pomorski (Szczecin) 
 Wielkopolski (Poznań) 
 
 Grupa III: 
 Śląski (Katowice) 
 Opolski (Opole) 
 Dolnośląski (Wrocław) 
 Lubuski (Zielona Góra) 
 
 Grupa IV: 
 Świętokrzyski (Kielce)  
 Małopolski (Kraków) 
 Lubelski (Lublin) 
 Podkarpacki (Rzeszów) 



 
 b) rozgrywki w grupach przeprowadzone zostaną systemem „każdy z każdym” „mecz-

rewanż”, kolejność miejsc ustalona zostanie na zasadach określonych w § 8 niniejszego 
Regulaminu, 

 c) rozgrywki w grupach w sezonie 2012/2013 prowadzą Związki oznaczone tłustym drukiem. 
 
 2. Miejsce i termin rozegrania zawodów finałowych wyznaczy Komisja ds. Piłkarstwa 

Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN po uzgodnieniu z Ministerstwem Sportu. 
 

§ 8 
 1. Z każdej grupy do rozgrywek finałowych awansują dwie pierwsze reprezentacje Związków (8 

zespołów). 
 
 2. Osiem awansujących zespołów podzielonych zostaje na dwie grupy następująco: 
 
 Grupa A: 
 A1. pierwsza drużyna z grupy I 
 A2. druga drużyna z grupy II 
 A3. pierwsza drużyna z grupy III 
 A4. druga drużyna z grupy IV 
 
 Grupa B: 
 B1. druga drużyna z grupy I 
 B2. pierwsza drużyna z grupy II 
 B3. druga drużyna z grupy III 
 B4. pierwsza drużyna z grupy IV. 
 
 3. Zespoły w grupach rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w 6-cio dniowym 

turnieju zgodnie z następującym rozkładem: 
 pierwszy dzień  – mecze w grupach: A-B; C-D; E-F; G-H; 
 drugi dzień  – mecze w grupach: B-C; D-A; F-G; H-E; 
 trzeci dzień  – przerwa w rozgrywkach; 
 czwarty dzień  – mecze w grupach: A-C; B-D; E-G; F-H; 
 piąty dzień  – przerwa w rozgrywkach; 
 szósty dzień  – mecze o miejsca. 
 
 4. Zwycięzcy grup spotykają się w meczu o I miejsce, zdobywcy drugich miejsc w grupach grają 

mecz o III miejsce w turnieju. 
 
 5. Drużyny, które zajmą trzecie i czwarte miejsca w swoich grupach, kończą rozgrywki w 

turnieju i wyjeżdżają do domu, zajmując odpowiednio miejsca 5-6 i 7-8. 
 
 6. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach finałowych o miejsca 

pierwsze i trzecie, sędzia zawodów zarządza dogrywkę 2×10 minut. Jeżeli dogrywka nie 
wyłoni zwycięzcy, sędzia spotkania zarządza rzuty karne wg ogólnie przyjętych zasad.  

 
 7. Zespoły przyjeżdżające na turniej finałowy dostarczają dla Komisji Techniczno-

Dyscyplinarnej PZPN 2 egzemplarze list celem uprawnienia zawodników do turnieju 
finałowego. 

 
 8. W rozgrywkach finałowych zawodnicy przez cały czas trwania turnieju obowiązani są 

występować z tymi samymi numerami. 
 

§ 9 
 1. W rozgrywkach grupowych i finałowych kolejność w grupach ustala się według liczby 

zdobytych punktów. 
 



 2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny w fazie grupowej, o zaję-
tym miejscu kolejno decyduje: 

 a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 
 b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 

spotkaniach tych drużyn, 
 c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki zdobyte 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 rozegranych 
spotkaniach 

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

 
 3. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej ilości punktów przez więcej niż 

dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 
 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami  
 b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań 
 c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami 
 d) korzystniejsza różnica bramek w turnieju finałowym 
 e) większa ilość strzelonych bramek w turnieju finałowym 
 f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a–e okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 
 4. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie 

drużyny, o zajętym miejscu kolejno decyduje: 
 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 

spotkania), 
 b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań 
 c) przy identycznej różnicy – większa liczba strzelonych bramek 
 d) rezultat rzutów karnych określonych w pkt. 5 
 
 5. Po nie rozstrzygniętych spotkaniach rozgrywanych w turnieju finałowym sędzia zarządza 

wykonywanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (po 5). W przypadku gdyby 
pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje 
wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia. 

 
 6. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie 

drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 
 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami  
 b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań 
 c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami 
 d) korzystniejsza różnica bramek w turnieju finałowym 
 e) większa ilość strzelonych bramek w turnieju finałowym 
 f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a–e okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 
 7. W rozgrywkach finałowych nie zalicza się żadnych wyników z rozgrywek grupowych 
 

§ 10 
    Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki grupowe w terminie do dnia 10 

czerwca 2013 roku mają obowiązek zgłosić do Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i 
Młodzieżowego PZPN zweryfikowane wyniki meczów grupowych. 

§ 11 
 1. Zwycięski zespół otrzyma Puchar im. Kazimierza Deyny ufundowany przez PZPN a ekipa 26 

sztuk pamiątkowych medali Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kolorze złotym 
(dwustronne: awers – logo PZPN, rewers – logo OOM). 

 



 2. Ekipa, która zajmie drugie miejsce otrzymuje 26 sztuk pamiątkowych medali Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży w kolorze srebrnym (dwustronne: awers – logo PZPN, rewers – logo 
OOM). 

 
 3. Ekipa zajmująca trzecie miejsce otrzyma 26 sztuk pamiątkowych medali w kolorze brązowym 

(dwustronne: awers – logo PZPN, rewers – logo OOM).  
 
 4. Ekipy, które w turnieju finałowym zajmą miejsca od l do 4 otrzymają po 26 sztuk 

pamiątkowych dyplomów PZPN. 
 
 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 12 
 1. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną sędzia 

zawodów w celach wychowawczych może okresowo wykluczyć zawodnika z gry na okres 3-
5-10 minut. Wysokość tych kar uzależniona jest od stopnia przewinienia. Czwarte okresowe 
wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite wykluczenie go z gry. 

 
 2. Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry nie 

może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 
 3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego całkowicie z gry lub ukaranego 

czerwoną kartką w rozgrywkach półfinałowych orzeka Wydział Dyscypliny Związku 
prowadzącego rozgrywki. 

 
 4. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką w rozgrywkach 

finałowych orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna zawodów. 
 
 5. Przedstawiciele Komisji ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego są z urzędu: 

Przewodniczącym Komisji Techniczno-Dyscyplinarnej oraz Wiceprzewodniczącym tej 
Komisji, która nadzoruje organizację turnieju. 

 
§ 13 

Obsadę sędziowską zapewniają: 
a) dla rozgrywek grupowych – Związki prowadzące rozgrywki 
b) dla rozgrywek finałowych – Sędziów Głównych KS  PZPN a sędziów asystentów KS 

Związku, na terenie którego odbywa się turniej finałowy przy czym (w meczach grupowych 
bierze udział 4 sędziów głównych wyznaczonych przez KS PZPN, a na mecze finałowe o I i 
III miejsce pozostaje 2 sędziów wyznaczonych przez Komisję Techniczno-Dyscyplinarną 
turnieju. 

 
§ 14 

Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada; 
 1. W rozgrywkach grupowych – pierwszą instancją jest Wydział Gier Związku prowadzącego 

rozgrywki, a drugą – Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, 
 
 
 2. Protesty do pierwszej instancji w sprawie rozgrywek półfinałowych należy składać w terminie 

2 dni, a odwołania od tych decyzji do drugiej instancji – w terminie 4 dni od dnia podjęcia 
decyzji w pierwszej instancji. 

 
 3. W rozgrywkach finałowych jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju. 
 
 4. Protesty w rozgrywkach finałowych należy składać w terminie 6 godzin. 
 
 5. Wysokość kaucji protestacyjnej przy składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie 

rozgrywek grupowych i finałowych wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł. 



 
 6. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 
 
 7. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 
 

§ 15 
 1. Koszty organizacji turnieju finałowego pokrywane są przez Ministerstwo Sportu. 
 
 2. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach finałowych mogą liczyć najwyżej po 22 osoby, w tym 

18 zawodników. 
 

§ 16 
O wszystkich innych sprawach dotyczących rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny, a nie 
objętych przepisami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje Komisja ds. Piłkarstwa 
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 

§ 17 
Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 

§ 18 
Niniejszy Regulamin obowiązuje na sezon rozgrywkowy 2012/2013. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 
 
II. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Puchar im. dr. Jerzego Michałowicza w następującym 

brzmieniu: 
 
 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 
O PUCHAR dr. im. JERZEGO MICHAŁOWICZA (C-l) 

 
SEZON 2012/2013 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Rozgrywki o Puchar im. dr Jerzego Michałowicza, wybitnego działacza sportowego, są jedną z 
form popularyzacji piłki nożnej oraz selekcji utalentowanej młodzieży, a zarazem formą sportowej 
rywalizacji Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. 
 

§ 2 
 1. Rozgrywki prowadzi Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 
 
 2. Zawody o Puchar im. dr. Jerzego Michałowicza rozgrywa się na podstawie przepisów gry w 

piłkę nożną, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN. 
 

§ 3 
    Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach: 
 a) rozgrywki grupowe 
 b) rozgrywki finałowe 

§ 4 
 1. Rozgrywki o Puchar im. dr. Jerzego Michałowicza rozpoczynają się od fazy grupowej. 
 



 2. W rozgrywkach grupowych i finałowych uczestniczą reprezentacje Wojewódzkich Związków, 
złożone z zawodników potwierdzonych i uprawnionych do gry w klubach mających siedzibę 
na terenie danego województwa. 

 
 3. Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 1998 roku. Każdy zawodnik obowiązany 

jest posiadać: paszport lub ważną legitymację szkolną wraz z fotografią, aktualne 
zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę, wydane przez lekarzy wyznaczonych przez 
Przychodnie Sportowo-Lekarskie lub posiadających certyfikat, nadany przez Polskie 
Towarzystwo Medycyny Sportowej lub innych lekarzy, którzy zawarli umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej 
oraz kartę zgłoszenia lub chip. 

 
 4. W rozgrywkach centralnych startujący zawodnik musi posiadać obywatelstwo polskie  lub 

jednego z państw Unii Europejskiej. 
 

§ 5 
 1. Czas trwania spotkania wynosi 2×35 minut z 15-minutową przerwą. 
 
 2. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić łącznie z bramkarzem siedmiu 

zawodników, bez prawa powrotu ich do gry. 
 
 3. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 
 
 4. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu miękkim dowolnym (lanki), 
 
 5. Mecze rozgrywa się piłkami nr 5. 
 
 6. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze. 
 
 7. Mecze rozgrywane muszą być na boiskach trawiastych lub ze sztuczną nawierzchnią. 
 
 8. W zawodach grupowych i finałowych gry punktuje się następująco: 
 – za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty, 
 – za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt, 
 – za przegraną zero punktów. 
 
 

II. ROZGRYWKI GRUPOWE I FINAŁOWE 
 

§ 6 
 1. Reprezentacja ZPN-u, która zajmie I miejsce wyłoniona zostanie w trakcie rozgrywek 

grupowych i finałowych według następujących zasad: 
 a) w rozgrywkach półfinałowych uczestniczyć będzie szesnaście reprezentacji Związków – 

podzielonych na 4 grupy zgodne z podziałem terytorialnym 
 
 Grupa I: 
 Podlaski (Białystok) 
 Łódzki (Łódź) 
 Warmińsko-Mazurski (Olsztyn) 
 Mazowiecki (Warszawa) 
 
 Grupa II: 
 Kujawsko-Pomorski (Bydgoszcz) 
 Pomorski (Gdańsk) 
 Zachodnio-Pomorski (Szczecin) 
 Wielkopolski (Poznań) 
 



 Grupa III: 
 Śląski (Katowice) 
 Opolski (Opole)  
 Dolnośląski (Wrocław) 
 Lubuski (Zielona Góra) 
 
 Grupa IV: 
 Świętokrzyski (Kielce)  
 Małopolski (Kraków)  
 Lubelski (Lublin) 
 Podkarpacki (Rzeszów) 
 
 b) rozgrywki w grupach przeprowadzone zostaną systemem „każdy z każdym” „mecz-

rewanż”, kolejność miejsc ustalona zostanie na zasadach określonych w § 8 niniejszego 
Regulaminu, 

 c) rozgrywki w grupach w sezonie 2011/2012 prowadzą Związki oznaczone tłustym drukiem. 
 
 2. Miejsce i termin rozegrania zawodów finałowych wyznaczy Komisja Piłkarstwa Amatorskiego 

i Młodzieżowego PZPN. 
 

§ 7 
 1. Z każdej grupy do rozgrywek finałowych awansują dwie pierwsze reprezentacje Związków (8 

zespołów). 
 
 2. Osiem awansujących zespołów podzielonych zostaje na dwie grupy następująco według 

następującego klucza: 
 Grupa I: 
 A l. pierwsza drużyna z grupy I 
 A2. druga drużyna z grupy II 
 A3. pierwsza drużyna z grupy III 
 A4. druga drużyna z grupy IV 
 
 Grupa II: 
 Bl. druga drużyna z grupy I 
 B2. pierwsza drużyna z grupy II 
 B3. druga drużyna z grupy III 
 B4. pierwsza drużyna z grupy IV. 
 
 3. Zespoły w grupach rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w 6-cio dniowym 

turnieju zgodnie z następującym rozkładem: 
 pierwszy dzień  – mecze w grupach: A-B; C-D; E-F; G-H; 
 drugi dzień  – mecze w grupach: B-C; D-A; F-G; H-E; 
 trzeci dzień  – przerwa w rozgrywkach; 
 czwarty dzień  – mecze w grupach: A-C; B-D; E-G; F-H; 
 piąty dzień  – przerwa w rozgrywkach; 
 szósty dzień  – mecze o miejsca. 
 
 4. Zwycięzcy grup spotykają się w meczu o I miejsce, zdobywcy drugich miejsc w grupach grają 

mecz o III miejsce w turnieju. 
 
 5. Drużyny, które zajmą trzecie i czwarte miejsca w swoich grupach, kończą rozgrywki w 

turnieju i wyjeżdżają do domu, zajmując odpowiednio miejsca 5-6 i 7-8. 
 
 6. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach finałowych o miejsca pierwsze i 

trzecie, sędzia zawodów zarządza dogrywkę 2×10 minut. Jeżeli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy, 
sędzia spotkania zarządza rzuty karne wg ogólnie przyjętych zasad. 



 7. Zespoły przyjeżdżające na turniej finałowy dostarczają dla Komisji Techniczno-
Dyscyplinarnej PZPN 2 egzemplarze list celem uprawnienia zawodników do turnieju 
finałowego 

 
 8. W rozgrywkach finałowych zawodnicy przez cały czas trwania turnieju obowiązani są 

występować z tymi samymi numerami. 
 

§ 8 
 1. W rozgrywkach grupowych i finałowych kolejność w grupach ustala się według liczby 

zdobytych punktów. 
 
 2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny w fazie grupowej, o zaję-

tym miejscu kolejno decyduje: 
 a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 
 b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami 

w spotkaniach tych drużyn, 
 c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki zdobyte 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 rozegranych 
spotkaniach 

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

 
 3. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej ilości punktów przez więcej niż 

dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 
 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami  
 b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań 
 
 c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami 
 d) korzystniejsza różnica bramek  w turnieju finałowym 
 e) większa ilość strzelonych bramek w turnieju finałowym 
 f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a–e okazały się nie wystarczające , o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 
 4. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny, o 

zajętym miejscu kolejno decyduje: 
 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 

spotkania), 
 b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań 
 c) przy identycznej różnicy – większa liczba strzelonych bramek 
 d) rezultat rzutów karnych określonych w pkt. 5 
 
 5. Po nie rozstrzygniętych spotkaniach rozgrywanych w turnieju finałowym sędzia zarządza 

wykonywanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (po 5). W przypadku gdyby 
pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje 
wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia. 

 
 6. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie 

drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 
 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami  
 b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań 
 c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami 
 d) większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym 
 
 e) większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym 



 f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a–e okazały się nie wystarczające, o 
kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 
 7. W rozgrywkach finałowych nie zalicza się żadnych wyników z rozgrywek grupowych.  
 

§ 9 
     Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki grupowe w terminie do dnia 10 

czerwca 2013 roku mają obowiązek zgłosić do Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i 
Młodzieżowego PZPN zweryfikowane wyniki meczów grupowych. 

 
§ 10 

 1. Zwycięski zespół otrzyma Puchar im. dr. Jerzego Michałowicza ufundowany przez PZPN a 
ekipa 26 sztuk pamiątkowych medali PZPN w kolorze złotym. 

 
 2. Reprezentacja, która zajmie drugie miejsce otrzymuje Puchar PZPN oraz 26 sztuk 

pamiątkowych medali PZPN w kolorze srebrnym. 
 
 3. Reprezentacja, która zajmie trzecie miejsce otrzyma Puchar PZPN oraz 26 sztuk 

pamiątkowych medali PZPN w kolorze brązowym. 
 
 4. Reprezentacja, która zajmie czwarte miejsce otrzymuje Puchar PZPN. 
 
 5. Ekipy, które w turnieju finałowym zajmą miejsca od l do 4 otrzymają po 26 sztuk 

pamiątkowych dyplomów PZPN. 
 
 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 11 
 1. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną sędzia 

zawodów w celach wychowawczych może okresowo wykluczyć zawodnika z gry na okres 3-
5-10 minut. Wysokość tych kar uzależniona jest od stopnia przewinienia. Czwarte okresowe 
wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite wykluczenie go z gry. 

 
 2. Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry nie 

może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 
 
 3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego całkowicie z gry lub ukaranego 

czerwoną kartką w rozgrywkach półfinałowych orzeka Wydział Dyscypliny Związku 
prowadzącego rozgrywki. 

 
 4. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką w rozgrywkach 

finałowych orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna zawodów. 
 
 5. Przedstawiciele Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego są z urzędu: 

Przewodniczącym Komisji Techniczno-Dyscyplinarnej oraz Wiceprzewodniczącym tej 
Komisji, która nadzoruje organizację turnieju. 

 
§ 12 

Obsadę sędziowską zapewniają: 
a) dla rozgrywek grupowych – Związki prowadzące rozgrywki 
b) dla rozgrywek finałowych – Sędziów Głównych KS PZPN a sędziów asystentów KS Związku, 

na terenie którego odbywa się turniej finałowy przy czym w meczach grupowych bierze udział 
4 sędziów głównych wyznaczonych przez KS PZPN, a na mecze finałowe o I i III miejsce 
pozostaje 2 sędziów wyznaczonych przez Komisję Techniczno-Dyscyplinarną Turnieju. 

 
§ 13 



Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada: 
 1. W rozgrywkach grupowych – pierwszą instancją jest Wydział Gier Związku prowadzącego 

rozgrywki, a drugą – Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 
 
 2. Protesty do pierwszej instancji w sprawie rozgrywek półfinałowych należy składać w terminie 

2 dni, a odwołania od tych decyzji do drugiej instancji – w terminie 4 dni od dnia podjęcia 
decyzji w pierwszej instancji. 

 
 3. W rozgrywkach finałowych jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna Turnieju. 
 
 4. Protesty w rozgrywkach finałowych należy składać w terminie 6 godzin. 
 
 5. Wysokość kaucji protestacyjnej przy składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie 

rozgrywek grupowych i finałowych wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł. 
 
 6. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 
 
 7. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 
 

§ 14 
 1. Koszty organizacji turnieju finałowego pokrywa PZPN. 
 2. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach finałowych mogą liczyć najwyżej po 22 osoby, w tym 

18 zawodników. 
 
 
 
 

§ 15 
O wszystkich innych sprawach, dotyczących rozgrywek o Puchar im. dr. Jerzego Michałowicza, a 
nie objętych przepisami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje Komisja Piłkarstwa 
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 
 

§ 16 
Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i 
Młodzieżowego PZPN. 
 

§ 17 
Niniejszy Regulamin obowiązuje na sezon rozgrywkowy 2012/2013. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 
 
III. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Puchar im. Wacława Kuchara w następującym 

brzmieniu: 
 
 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 
O PUCHAR im. WACŁAWA KUCHARA (C-2) 

 
SEZON 2012/2013 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 



Rozgrywki o Puchar im. Wacława Kuchara, wybitnego sportowca i działacza sportowego, są 
jedną z form popularyzacji piłki nożnej oraz selekcji utalentowanej młodzieży, a zarazem formą 
sportowej rywalizacji Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. 
 

§ 2 
 1. Rozgrywki prowadzi Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 
 
 2. Zawody o Puchar im. Wacława Kuchara rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę 

nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN. 
 

§ 3 
     Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach: 
 a) rozgrywki grupowe 
 b) rozgrywki finałowe 
 

§ 4 
 1. Rozgrywki o Puchar im. Wacława Kuchara rozpoczynają się od fazy grupowej. 
 
 2. W rozgrywkach grupowych i finałowych uczestniczą reprezentacje Wojewódzkich Związków, 

złożone z zawodników potwierdzonych i uprawnionych do gry w klubach mających siedzibę 
na terenie danego województwa 

 
 3. Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 1999 roku. Każdy zawodnik obowiązany 

jest posiadać: paszport lub ważną legitymację szkolną wraz z fotografią, aktualne 
zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę, wydane przez lekarzy wyznaczonych przez 
Przychodnie Sportowo-Lekarskie lub posiadających certyfikat, nadany przez Polskie 
Towarzystwo Medycyny Sportowej lub innych lekarzy, którzy zawarli umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej 
oraz kartę zgłoszenia lub chip. 

 
 4. W rozgrywkach centralnych startujący zawodnik musi posiadać obywatelstwo polskie, lub 

jednego z państw Unii Europejskiej. 
 

§ 5 
 1. Czas trwania spotkania wynosi 2×35 minut z 15-minutową przerwą. 
 
 2. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić łącznie z bramkarzem siedmiu 

zawodników, bez prawa powrotu ich do gry. 
 
 3. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 
 
 
 4. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu dowolnym (wkręty lub lanki). 
 
 5. Mecze rozgrywa się piłkami nr 5. 
 
 6. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze. 
 
 7. Mecze rozgrywane muszą być na boiskach trawiastych lub ze sztuczną nawierzchnią. 
 
 8. W zawodach grupowych i finałowych gry punktuje się następująco: 
 – za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty, 
 – za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt, 
 – za przegraną zero punktów. 
 
 

II. ROZGRYWKI  GRUPOWE  I  FINAŁOWE 



 
§ 6 

 1. Reprezentacja ZPN-u, która zajmie I miejsce wyłoniona zostanie w trakcie rozgrywek 
grupowych i finałowych według następujących zasad: 

 a) w rozgrywkach półfinałowych uczestniczyć będzie szesnaście reprezentacji Związków – 
podzielonych na 4 grupy zgodne z podziałem terytorialnym 

 
 Grupa I: 
 Podlaski (Białystok) 
 Łódzki (Łódź) 
 Warmińsko-Mazurski (Olsztyn) 
 Mazowiecki (Warszawa) 
 
 Grupa II: 
 Kujawsko-Pomorski (Bydgoszcz) 
 Pomorski (Gdańsk) 
 Zachodnio-Pomorski (Szczecin) 
 Wielkopolski (Poznań) 
 
 Grupa III: 
 Śląski (Katowice) 
 Opolski (Opole) 
 Dolnośląski (Wrocław) 
 Lubuski (Zielona Góra) 
 
 Grupa IV: 
 Świętokrzyski (Kielce) 
 Małopolski (Kraków) 
 Lubelskie (Lublin) 
 Podkarpacki (Rzeszów) 
 
 b) rozgrywki w grupach przeprowadzone zostaną systemem „każdy z każdym” „mecz-rewanż”, 

kolejność miejsc ustalona zostanie na zasadach określonych w § 8 niniejszego Regulaminu, 
 c) rozgrywki w grupach w sezonie 2012/2013 prowadzą Związki oznaczone tłustym drukiem. 
 
 2. Miejsce i termin rozegrania zawodów finałowych wyznaczy Komisja Piłkarstwa Amatorskiego 

i Młodzieżowego PZPN. 
 

§ 7 
 1. Z każdej grupy do rozgrywek finałowych awansują dwie pierwsze reprezentacje Związków (8 

zespołów). 
 
 2. Osiem awansujących zespołów podzielonych zostaje na dwie grupy następująco według 

następującego klucza: 
 Grupa I: 
 A l. pierwsza drużyna z grupy I 
 A2. druga drużyna z grupy II 
 A3. pierwsza drużyna z grupy III 
 A4. druga drużyna z grupy IV 
 
 Grupa II: 
 Bl. druga drużyna z grupy I 
 B2. pierwsza drużyna z grupy II 
 B3. druga drużyna z grupy III 
 B4. pierwsza drużyna z grupy IV. 
 



 3. Zespoły w grupach rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w 6-cio dniowym 
turnieju zgodnie z następującym rozkładem: 

 pierwszy dzień  – mecze w grupach: A-B; C-D; E-F; G-H; 
 drugi dzień  – mecze w grupach: B-C; D-A; F-G; H-E; 
 trzeci dzień  – przerwa w rozgrywkach; 
 czwarty dzień  – mecze w grupach: A-C; B-D; E-G; F-H; 
 piąty dzień  – przerwa w rozgrywkach; 
 szósty dzień  – mecze o miejsca. 
 
 4. Zwycięzcy grup spotykają się w meczu o I miejsce, zdobywcy drugich miejsc w grupach grają 

mecz o III miejsce w turnieju. 
 
 5. Drużyny, które zajmą trzecie i czwarte miejsca w swoich grupach, kończą rozgrywki w 

turnieju i wyjeżdżają do domu, zajmując odpowiednio miejsca 5-6 i 7-8. 
 
 6. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach finałowych o miejsca 

pierwsze i trzecie, sędzia zawodów zarządza dogrywkę 2×10 minut. Jeżeli dogrywka nie 
wyłoni zwycięzcy, sędzia spotkania zarządza rzuty karne wg ogólnie przyjętych zasad. 

 
 7. Zespoły przyjeżdżające na turniej finałowy dostarczają dla Komisji Techniczno-

Dyscyplinarnej PZPN 2 egzemplarze list celem uprawnienia zawodników do turnieju 
finałowego 

 
 8. W rozgrywkach finałowych zawodnicy przez cały czas trwania turnieju obowiązani są 

występować z tymi samymi numerami. 
 

§ 8 
 1. W rozgrywkach grupowych i finałowych kolejność w grupach ustala się według liczby 

zdobytych punktów. 
 
 2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny w fazie grupowej, o zaję-

tym miejscu kolejno decyduje: 
 a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 
 b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami 

w spotkaniach tych drużyn, 
 c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki zdobyte 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 rozegranych 
spotkaniach 

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

 
 3. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej ilości punktów przez więcej niż 

dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 
 
 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami  
 b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań 
 c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami 
 d) korzystniejsza różnica bramek  w turnieju finałowym 
 e) większa ilość strzelonych bramek w turnieju finałowym 
 f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a–e okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 
 4. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny, o 

zajętym miejscu kolejno decyduje: 



 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 
spotkania), 

 b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań 
 c) przy identycznej różnicy – większa liczba strzelonych bramek 
 d) rezultat rzutów karnych określonych w pkt. 5 
 
 5. Po nie rozstrzygniętych spotkaniach rozgrywanych w turnieju finałowym sędzia zarządza 

wykonywanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (po 5). W przypadku gdyby 
pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje 
wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia. 

 
 6. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie 

drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 
 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami  
 b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań 
 c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami 
 d) większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym 
 e) większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym 
 f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a–e okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 
 7. W rozgrywkach finałowych nie zalicza się żadnych wyników z rozgrywek grupowych 
 

§ 9 
     Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki grupowe w terminie do dnia 10 

czerwca 2012 roku mają obowiązek zgłosić do Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i 
Młodzieżowego PZPN zweryfikowane wyniki meczów grupowych. 

 
§ 10 

 1. Zwycięski zespół otrzyma Puchar im. Wacława Kuchara ufundowany przez PZPN a ekipa 26 
sztuk pamiątkowych medali PZPN w kolorze złotym. 

 
 2. Reprezentacja, która zajmie drugie miejsce otrzymuje Puchar PZPN oraz 26 sztuk pamiątkowych 

medali PZPN w kolorze srebrnym. 
 
 3. Reprezentacja, która zajmie trzecie miejsce otrzyma Puchar PZPN oraz 26 sztuk 

pamiątkowych medali PZPN w kolorze brązowym. 
 
 4. Reprezentacja, która zajmie czwarte miejsce otrzymuje Puchar PZPN. 
 
 5. Ekipy, które w turnieju finałowym zajmą miejsca od l do 4 otrzymają po 26 sztuk 

pamiątkowych dyplomów PZPN. 
 
 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 11 
 1. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną sędzia 

zawodów w celach wychowawczych może okresowo wykluczyć zawodnika z gry na okres 3-
5-10 minut. Wysokość tych kar uzależniona jest od stopnia przewinienia. Czwarte okresowe 
wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite wykluczenie go z gry. 

 
 2. Drużyna,której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry nie 

może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 
 



 3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego całkowicie z gry lub ukaranego 
czerwoną kartką w rozgrywkach półfinałowych orzeka Wydział Dyscypliny Związku 
prowadzącego rozgrywki. 

 
 4. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką w rozgrywkach 

finałowych orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna zawodów. 
 
 5. Przedstawiciele Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN są z urzędu: 

Przewodniczącym Komisji Techniczno-Dyscyplinarnej oraz Wiceprzewodniczącym tej 
Komisji, która nadzoruje organizację turnieju. 

 
§ 12 

Obsadę sędziowską zapewniają: 
a) dla rozgrywek grupowych – Związki prowadzące rozgrywki 
b) dla rozgrywek finałowych – Sędziów Głównych KS PZPN a sędziów asystentów KS Związku, 

na terenie którego odbywa się turniej finałowy przy czym w meczach grupowych bierze udział 
4 sędziów głównych wyznaczonych przez KS PZPN, a na mecze finałowe o I i III miejsce 
pozostaje 2 sędziów wyznaczonych przez Komisję Techniczno-Dyscyplinarną Turnieju. 

 
§ 13 

Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada: 
 1. W rozgrywkach grupowych – pierwszą instancją jest Wydział Gier Związku prowadzącego 

rozgrywki, a drugą – Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 
 
 2. Protesty do pierwszej instancji w sprawie rozgrywek półfinałowych należy składać w terminie 

2 dni, a odwołania od tych decyzji do drugiej instancji – w terminie 4 dni od dnia podjęcia 
decyzji w pierwszej instancji. 

 
 3. W rozgrywkach finałowych jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna Turnieju. 
 
 4. Protesty w rozgrywkach finałowych należy składać w terminie 6 godzin. 
 
 5. Wysokość kaucji protestacyjnej przy składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie 

rozgrywek grupowych i finałowych wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł. 
 
 6. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 
 
 7. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 
 

§ 14 
 1. Koszty organizacji turnieju finałowego pokrywa PZPN. 
 
 2. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach finałowych mogą liczyć najwyżej po 22 osoby, w tym 

18 zawodników. 
 

§ 15 
O wszystkich innych sprawach, dotyczących rozgrywek o Puchar im. Wacława Kuchara, a nie 
objętych przepisami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje Komisja Piłkarstwa 
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 
 

§ 16 
Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i 
Młodzieżowego PZPN. 
 

§ 17 
Niniejszy Regulamin obowiązuje na sezon rozgrywkowy 2012/2013. 
 



Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 
 
IV. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego w następującym 

brzmieniu: 
 
 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 
O PUCHAR im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO (D-l) 

 
SEZON 2012/2013 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Górskiego, wybitnego sportowca i trenera, współtwórcy 
sukcesów polskiej piłki nożnej, są jedną z form popularyzacji piłki nożnej oraz selekcji 
utalentowanej młodzieży, a zarazem formą rywalizacji sportowej Wojewódzkich Związków Piłki 
Nożnej. 
 

§ 2 
 1. Rozgrywki prowadzi Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Polskiego Związku 

Piłki Nożnej. 
 
 2. Zawody o Puchar im. Kazimierza Górskiego rozgrywa się na podstawie przepisów gry w piłkę 

nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN. 
 

§ 3 
Rozgrywki zostaną przeprowadzone w następujących etapach: 
a) rozgrywki grupowe 
b) rozgrywki finałowe 
 

§ 4 
 1. Rozgrywki o Puchar im. Kazimierza Górskiego rozpoczynają się od fazy grupowej. 
 
 2. W rozgrywkach grupowych i finałowych uczestniczą reprezentacje Wojewódzkich Związków, 

złożone z zawodników potwierdzonych i uprawnionych do gry w klubach mających siedzibę 
na terenie danego województwa. 

 
 3. Do rozgrywek uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 2000 roku. Każdy zawodnik obowiązany 

jest posiadać: paszport lub ważną legitymację szkolną wraz z fotografią, aktualne 
zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę, wydane przez lekarzy wyznaczonych przez 
Przychodnie Sportowo-Lekarskie lub posiadających certyfikat, nadany przez Polskie 
Towarzystwo Medycyny Sportowej lub innych lekarzy, którzy zawarli umowę z Narodowym 
Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny sportowej 
oraz kartę zgłoszenia lub chip. 

 
 4. W rozgrywkach centralnych startujący zawodnik musi posiadać obywatelstwo polskie, lub 

jednego z państw Unii Europejskiej. 
 

§ 5 
 1. Czas trwania spotkania wynosi 2×30 minut z 15-minutową przerwą. 
 
 2. Wymiary boiska: długość boiska od pola karnego do pola karnego, szerokość od 60 m do 68 

m. 



 
 3. Wymiary bramki: 5 m × 2 m; ustawione na środku linii pola karnego na pełno wymiarowym 

boisku. 
 
 4. Rzuty rożne wykonywane są tzw. krótkie  
 5. Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 m 
 
 6. Drużyny występują w składach dziewięcioosobowych (8 zawodników w polu + bramkarz) 
 
 7. W czasie spotkania każda drużyna może wymienić łącznie z bramkarzem  dziewięciu 

zawodników, z prawem powrotu ich do gry. 
 
 8. Zawodnicy muszą posiadać na koszulkach numery według obowiązujących przepisów. 
 
 9. Zawodnicy mogą rozgrywać spotkania w obuwiu dowolnym (wkręty lub lanki). 
 
10. Mecze rozgrywa się piłkami nr 4. 
 
11. Każdy zawodnik przystępujący do gry musi posiadać ochraniacze. 
 
12. Mecze rozgrywane muszą być na boiskach trawiastych lub ze sztuczną nawierzchnią. 
 
13. W zawodach grupowych i finałowych gry punktuje się następująco: 
 – za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty, 
 – za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) jeden punkt, 
 – za przegraną zero punktów. 
 
 

II. ROZGRYWKI GRUPOWE I FINAŁOWE 
 

§ 6 
1. Reprezentacja ZPN-u, która zajmie I miejsce wyłoniona zostanie w trakcie rozgrywek 

grupowych i finałowych według następujących zasad: 
 a) w rozgrywkach grupowych uczestniczyć będzie szesnaście reprezentacji Związków – 

podzielonych na 4 grupy zgodne z podziałem terytorialnym  
 
 Grupa I: 
 Podlaski (Białystok) 
 Łódzki (Łódź) 
 Warmińsko-Mazurski (Olsztyn) 
 Mazowiecki (Warszawa) 
 
 
 Grupa II: 
 Kujawsko-Pomorski (Bydgoszcz) 
 Pomorski (Gdańsk) 
 Zachodnio-Pomorski (Szczecin) 
 Wielkopolski (Poznań) 
 
 Grupa III: 
 Śląski (Katowice) 
 Opolski (Opole)  
 Dolnośląski (Wrocław) 
 Lubuski (Zielona Góra) 
 
 Grupa IV: 
 Świętokrzyski (Kielce) 



 Małopolski (Kraków) 
 Lubelski (Lublin) 
 Podkarpacki (Rzeszów) 
 
 b) rozgrywki w grupach przeprowadzone zostaną systemem „każdy z każdym” „mecz-

rewanż”, kolejność miejsc ustalona zostanie na zasadach określonych w § 8 niniejszego 
Regulaminu, 

 c) rozgrywki w grupach w sezonie 2012/2013 prowadzą Związki oznaczone tłustym drukiem. 
 2. Miejsce i termin rozegrania zawodów finałowych wyznaczy Komisja Piłkarstwa Amatorskiego 

i Młodzieżowego PZPN. 
 

§ 7 
 1. Z każdej grupy do rozgrywek finałowych awansują dwie pierwsze reprezentacje Związków (8 

zespołów). 
 
 2. Osiem awansujących zespołów podzielonych zostaje na dwie grupy następująco według 

następującego klucza: 
 
 Grupa I: 
 A l. pierwsza drużyna z grupy I 
 A2. druga drużyna z grupy II 
 A3. pierwsza drużyna z grupy III 
 A4. druga drużyna z grupy IV 
 
 Grupa II: 
 Bl. druga drużyna z grupy I 
 B2. pierwsza drużyna z grupy II 
 B3. druga drużyna z grupy III 
 B4. pierwsza drużyna z grupy IV. 
 
 3. Zespoły w grupach rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w 6-cio dniowym 

turnieju zgodnie z następującym rozkładem: 
 
 pierwszy dzień  – mecze w grupach: A-B; C-D; E-F; G-H; 
 drugi dzień  – mecze w grupach: B-C; D-A; F-G; H-E; 
 trzeci dzień  – przerwa w rozgrywkach; 
 czwarty dzień  – mecze w grupach: A-C; B-D; E-G; F-H; 
 piąty dzień  – przerwa w rozgrywkach; 
 szósty dzień  – mecze o miejsca. 
 
 4. Zwycięzcy grup spotykają się w meczu o I miejsce, zdobywcy drugich miejsc w grupach grają 

mecz o III miejsce w turnieju. 
 
 5. Drużyny, które zajmą trzecie i czwarte miejsca w swoich grupach, kończą rozgrywki w 

turnieju i wyjeżdżają do domu, zajmując odpowiednio miejsca 5-6 i 7-8. 
 
 6. W przypadku uzyskania wyniku remisowego w spotkaniach finałowych o miejsca pierwsze i 

trzecie, sędzia zawodów zarządza dogrywkę 2×10 minut. Jeżeli dogrywka nie wyłoni 
zwycięzcy, sędzia spotkania zarządza rzuty karne wg ogólnie przyjętych zasad. 

 
 7. Zespoły przyjeżdżające na turniej finałowy dostarczają dla Komisji Techniczno-

Dyscyplinarnej PZPN 2 egzemplarze list celem uprawnienia zawodników do turnieju 
finałowego 

 
 8. W rozgrywkach finałowych zawodnicy przez cały czas trwania turnieju obowiązani są 

występować z tymi samymi numerami. 
 



§ 8 
 1. W rozgrywkach grupowych i finałowych kolejność w grupach ustala się według liczby 

zdobytych punktów. 
 
 2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny w fazie grupowej, o zaję-

tym miejscu kolejno decyduje: 
 a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 
 b) przy równej ilości punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

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

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

 
 3. W przypadku uzyskania w rozgrywkach grupowych równej ilości punktów przez więcej niż 

dwie drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 
 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami  
 b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań 
 c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami 
 d) korzystniejsza różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym 
 e) większa ilość strzelonych bramek w turnieju finałowym 
 f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a–e okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 
 4. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny, o 

zajętym miejscu kolejno decyduje: 
 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 

spotkania), 
 b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań 
 c) przy identycznej różnicy – większa liczba strzelonych bramek 
 d) rezultat rzutów karnych określonych w pkt 5 
 
 5. Po nie rozstrzygniętych spotkaniach rozgrywanych w turnieju finałowym sędzia zarządza 

wykonywanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (po 5). W przypadku gdyby 
pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje 
wykonywanie rzutów karnych „na przemian”, aż do rozstrzygnięcia. 

 
 6. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie 

drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 
 a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami  
 b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań 
 c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami 
 d) większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym 
 e) większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym 
 f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a–e okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 
 
 7. W rozgrywkach finałowych nie zalicza się żadnych wyników z rozgrywek grupowych  
 
 

§ 9 
     Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki grupowe w terminie do dnia 10 

czerwca 2013 roku mają obowiązek zgłosić do Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i 
Młodzieżowego PZPN zweryfikowane wyniki meczów grupowych. 



 
§ 10 

 1. Zwycięski zespół otrzyma Puchar im. Kazimierza Górskiego ufundowany przez PZPN a ekipa 
26 sztuk pamiątkowych medali PZPN w kolorze złotym. 

 2. Reprezentacja, która zajmie drugie miejsce otrzymuje Puchar PZPN oraz 26 sztuk 
pamiątkowych medali PZPN w kolorze srebrnym. 

 
 3. Reprezentacja, która zajmie trzecie miejsce otrzyma Puchar PZPN oraz 26 sztuk 

pamiątkowych medali PZPN w kolorze brązowym. 
 
 4. Reprezentacja, która zajmie czwarte miejsce otrzymuje Puchar PZPN. 
 
 5. Ekipy, które w turnieju finałowym zajmą miejsca od l do 4 otrzymają po 26 sztuk 

pamiątkowych dyplomów PZPN. 
 
 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 11 
 1. Niezależnie od kar przewidzianych w obowiązujących przepisach gry w piłkę nożną sędzia 

zawodów w celach wychowawczych może okresowo wykluczyć zawodnika z gry na okres 3-
5-10 minut. Wysokość tych kar uzależniona jest od stopnia przewinienia. Czwarte okresowe 
wykluczenie tego samego zawodnika powoduje całkowite wykluczenie go z gry. 

 
 2. Drużyna, której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z gry nie 

może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 
 
 3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego całkowicie z gry lub ukaranego 

czerwoną kartką w rozgrywkach półfinałowych orzeka Wydział Dyscypliny Związku 
prowadzącego rozgrywki. 

 4. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika ukaranego czerwoną kartką w rozgrywkach 
finałowych orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna zawodów. 

 
 5. Przedstawiciele Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN są z urzędu: 

Przewodniczącym Komisji Techniczno-Dyscyplinarnej oraz Wiceprzewodniczącym tej 
Komisji, która nadzoruje organizację turnieju. 

 
§ 12 

Obsadę sędziowską zapewniają: 
a) dla rozgrywek grupowych – Związki prowadzące rozgrywki 
b) dla rozgrywek finałowych – Sędzia Główny KS PZPN a sędziów asystentów KS Związku, na 

terenie którego odbywa się turniej finałowy przy czym (w meczach grupowych bierze udział 4 
sędziów głównych wyznaczonych przez KS PZPN, a na mecze finałowe o I i III miejsce 
pozostaje 2 sędziów wyznaczonych przez Komisję Techniczno-Dyscyplinarną Turnieju. 

 
§ 13 

Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada: 
 1. W rozgrywkach grupowych – pierwszą instancją jest Wydział Gier Związku prowadzącego 

rozgrywki, a drugą – Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. 
 
 2. Protesty do pierwszej instancji w sprawie rozgrywek półfinałowych należy składać w terminie 

2 dni, a odwołania od tych decyzji do drugiej instancji – w terminie 4 dni od dnia podjęcia 
decyzji w pierwszej instancji. 

 
 3. W rozgrywkach finałowych jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna Turnieju. 
 
 4. Protesty w rozgrywkach finałowych należy składać w terminie 6 godzin. 



 
 5. Wysokość kaucji protestacyjnej przy składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie 

rozgrywek grupowych i finałowych wynosi 200 zł, a kaucji odwoławczej 400 zł. 
 
 6. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 
 
 7. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 
 

§ 14 
 1. Koszty organizacji turnieju finałowego pokrywa PZPN. 
 
 2. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach finałowych mogą liczyć najwyżej po 22 osoby, w tym 

18 zawodników. 
 

§ 15 
O wszystkich innych sprawach, dotyczących rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego, a nie 
objętych przepisami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje Komisja Piłkarstwa 
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 
 

§ 16 
Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 

§ 17 
Niniejszy Regulamin obowiązuje na sezon rozgrywkowy 2012/2013. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
 
 
V. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Puchar im. Leszka Jezierskiego o Puchar Prezesa 

PZPN w następującym brzmieniu: 
 
 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 
TURNIEJU im. LESZKA JEZIERSKIEGO 

o PUCHAR PREZESA PZPN 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
Rozgrywki w turnieju im. Leszka Jezierskiego, wybitnego piłkarza i trenera, są jedną z form 
popularyzacji piłki nożnej oraz selekcji utalentowanej młodzieży, a zarazem formą rywalizacji 
sportowej Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej będą rozgrywane w formie turniejów. 
 

§ 2 
 1. Rozgrywki prowadzi Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Polskiego Związku 

Piłki Nożnej. 
 
 2. Mecze w turnieju im. Leszka Jezierskiego o Puchar Prezesa PZPN rozgrywa się na 

podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i 
obowiązującymi postanowieniami PZPN. 

 
§ 3 

    Rozgrywki w turnieju im. L. Jezierskiego z udziałem 16 reprezentacji Związków Piłki Nożnej 
zostaną przeprowadzone w następujących etapach : 

 a) rozgrywki grupowe – pierwszy dzień turnieju do i po południu 
 b) rozgrywki grupowe – drugi dzień turnieju (mecze do południa) 



 c) ćwierćfinały – drugi dzień turnieju (mecze po południu) 
 d) półfinał i finały – trzecie dzień turnieju (do południa) 
 

§ 4 
 1. W rozgrywkach uczestniczą reprezentacje Wojewódzkich Związków, złożone z zawodników 

potwierdzonych i uprawnionych do gry w klubach mających siedzibę na terenie danego 
województwa. 

 
 2. Do turnieju uprawnieni są zawodnicy urodzeni w 2001 roku. Dodatkowo w każdej drużynie 

może wystąpić trzech zawodników młodszych. Każdy z zawodników obowiązany jest 
posiadać ważną legitymację szkolną bądź inny, ważny dokument ze zdjęciem, aktualne 
zaświadczenie lekarskie zezwalające na grę w piłkę nożną wydane przez lekarzy 
wyznaczonych przez Przychodnie Sportowo-Lekarskie lub posiadający certyfikat nadany 
przez Polski Towarzystwo Medycyny Sportowej  oraz inni lekarze , którzy zawarli umowę z 
Narodowym Funduszem zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny 
sportowej oraz kartę zgłoszenia. 

 
 3. W turniej uczestniczący zawodnik musi posiadać obywatelstwo polskie lub jednego z państw 

Unii Europejskiej. 
 

§ 5 
 1. Czas trwania jednego spotkania wynosi 2×25 minut z 10 minutową przerwą. 
 
 2. Drużyny występują w składach dziewięcioosobowych (8 zawodników w polu + bramkarz) 
 
 3. Mecze rozgrywane muszą być na boiskach trawiastych lub z nawierzchnią sztuczną. 
 Sztuczne nawierzchnie pola gry muszą być koloru zielonego. 
 
 4. Oznaczenie pola gry: pole gry musi mieć kształt prostokąta i jest oznaczone liniami. Linie te 

należą do powierzchni, których są granicami. 
 Dwie dłuższe linie ograniczające pole gry nazywane są liniami bocznymi. Dwie krótsze 

nazywane są liniami bramkowymi. Pole gry jest podzielone na dwie połowy linią środkową. 
 Pole bramkowe: dwie linie wytycza się pod kątem prostym do linii bramkowej w odległości 5 

m od wewnętrznej strony każdego słupka bramkowego i ich końce połączone są linią 
równoległą do linii bramkowej. 

 Pole karne: dwie linie wytycza się pod kątem prostym do linii bramkowej w odległości 12 m 
od wewnętrznej strony każdego słupka bramkowego i ich końce połączone są linią 
równoległą do linii bramkowej. 

 
 5. Bramki: 5 m × 2 m, i ustawione są na środku linii pola karnego pełnowymiarowego boiska. 
 
 6. Rzut rożny: wykonywany jest z odległości 20 m od wewnętrznej strony lewego lub prawego 

słupka bramki (odległość zaznaczany na końcowej linii boiska linią wychodzącą poza pole 
gry). 

 
 7. Rzut karny wykonywany z 9 m 
 
 8. W czasie każdego spotkania obowiązuje dowolna ilość zmian, dokonywana podczas przerw 

w grze; dopuszczalne są zmiany powrotne. 
 
 9. Każdy z zawodników musi posiadać na koszulce numer według obowiązujących przepisów. 
 
10. Wszyscy zawodnicy rozgrywają spotkania w obuwiu miękkim. 
 
11. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4. 
 
12. Każdy z zawodników przystępujący do gry musi posiadać  ochraniacze goleni. 



 
13. W meczach obowiązuje przepis o spalonym. 
 
14. W turnieju gry punktuje się następująco: 
 – za zwycięstwo drużyna otrzymuje trzy punkty 
 – za mecz nierozstrzygnięty (remisowy) każda drużyna po jednym punkcie 
 – za przegrany mecz zero punktów 
 
15. W sprawach dotyczących w/w rozgrywek , a nie objętych przepisami niniejszego Regulaminu 

obowiązują przepisy gry w piłkę nożną PZPN. 
 
 

II. ROZGRYWKI w TURNIEJU im. L. JEZIERSKIEGO 
 

§ 6 
    1. W meczach grupowych uczestniczyć będzie szesnaście (16) reprezentacji ZPN-ów 

podzielonych na 4 grupy zgodnie z losowaniem jakie odbędzie się na odprawie technicznej, 
która odbędzie się w dniu przyjazdu ekip (przyjazd wszystkich reprezentacji w dniu 
poprzedzającym turniej w godzinach popołudniowych): 

 Grupa I: 
  ...............................  ........................................................... 
  ...............................  ........................................................... 
  ...............................  ........................................................... 
  ...............................  ........................................................... 
 
 Grupa II: 
  ...............................  ........................................................... 
  ...............................  ........................................................... 
  ...............................  ........................................................... 
  ...............................  ........................................................... 
 
 Grupa III: 
  ...............................  ........................................................... 
  ...............................  ........................................................... 
  ...............................  ........................................................... 
  ...............................  ........................................................... 
 
 Grupa IV: 
  ...............................  ........................................................... 
  ...............................  ........................................................... 
  ...............................  ........................................................... 
  ...............................  ........................................................... 
  ...............................  ........................................................... 
 
 2. Rozgrywki w meczach grupowych zostaną przeprowadzone wg systemu „każdy z 

każdym”. 
 

§ 7 
 1. Z każdej grupy do ćwierćfinałów  awansują po dwie reprezentacje, które zajęły pierwsze 

i drugie miejsca w swoich grupach. 
 
 2. Mecze ćwierćfinałowe zostają rozegrane wg następującego klucza: 
 – drużyna zajmująca I miejsca w grupie „A” – z drugą drużyną grupy „B” 
 – drużyna zajmująca I miejsce w grupie „B” – z drugą drużyną grupy „A” 
 – drużyna zajmująca I miejsce w grupie „C” – z drugą drużyną grupy „D” 
 – drużyna zajmująca I miejsce w grupie „D’ – z drugą drużyną grupy „C” 
 Zwycięzcy meczy ćwierćfinałowych awansują do rozgrywek półfinałowych. 



 
 3. Mecze półfinałowe zostają rozegrane wg następującego klucza: 
 – zwycięzca meczu 1 A – 2 B z zwycięzcą meczu 2 C – 1 D 
 – zwycięzca meczu 1 C – 2 D z zwycięzcą meczu 1 B – 2 A 
 
 4. Zespoły pokonane grają o III miejsce w turnieju, natomiast zwycięzcy meczów półfinałowych 

grają o I miejsce w turnieju. 
 

§ 8 
W meczach grupowych i w turnieju finałowym kolejność w tabeli ustala się według liczby 
zdobytych punktów. 
 1. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie reprezentacje, o zajętym miejscu 

kolejno decyduje: 
 a) ilość zdobytych punktów w spotkaniu między tymi reprezentacjami (wynik bezpośredniego 

spotkania) 
 b) korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań rozegranych w grupie 
 c) przy identycznej różnicy – większa ilość strzelonych bramek we wszystkich spotkaniach w 

grupie 
 d) rezultat rzutów karnych określonych w niniejszym paragrafie pkt 2. 
 
 2. Przy nierozstrzygniętych spotkaniach rozgrywanych w turnieju w meczach grupowych, 

ćwierćfinale i półfinale sędzia zarządza wykonywanie rzutów karnych według ogólnie 
przyjętych zasad (po 3). W przypadku gdyby pierwsza seria rzutów karnych nie wyłoniła 
zwycięzcy, sędzia zawodów nakazuje wykonywanie rzutów karnych „na przemian” aż do 
rozstrzygnięcia. 

 
 3. W meczach o miejsce I i III w przypadku wyniku remisowego w normalnym czasie sędzia 

zawodów zarządza dogrywkę dwa razy po 5 minut. Dogrywkę przeprowadza się do pierwszej 
strzelonej bramki. Jeżeli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy sędzia spotkania zarządza 
wykonywanie rzutów karnych wg przyjętych zasad jak w pkt 2. 

 
 4. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez więcej niż dwie reprezentacje o zajętym 

miejscu kolejno decydują: 
 a) ilość zdobytych punktów w spotkaniu między zainteresowanymi reprezentacjami 
 b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań 
 c) większa ilość strzelonych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi 

reprezentacjami 
 d) korzystniejsza różnica bramek zdobyta w turnieju  
 e) większa ilość strzelonych bramek w turnieju  
 f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a–e okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie 
 
 5. W turnieju finałowym nie zalicza się żadnych wyników z turniejów grupowych . 
 

§ 9 
 1. Reprezentacje biorące udział w każdym turnieju grupowym i turnieju finałowym mają 

obowiązek dostarczyć przedstawicielom Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego 
PZPN oraz organizatorowi turnieju listy zawodników (18) w porządku alfabetycznym celem 
uprawnienia ich do gry w danym turnieju wpisując: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 
karty zgłoszenia oraz datę potwierdzenia przez dany ZPN. Listy zawodników muszą być 
potwierdzone Prezesa danego ZPN-u, Wydział Gier i Ewidencji oraz Wydział Dyscypliny 
danego ZPN-u (ze wskazaniem ewentualnych kar dyscyplinarnych dla zawodników 
zgłoszonych do turnieju) 

 
 2. W turnieju zawodnicy przez cały czas rozgrywek obowiązani są występować z tymi samymi 

numerami. 
 



§ 10 
 1. Zwycięska reprezentacja turnieju im. Leszka Jezierskiego otrzyma Puchar Prezesa PZPN 

oraz 23 sztuki pamiątkowych medali PZPN w kolorze złotym. 
 
 2. Reprezentacja zajmująca drugie miejsce w turnieju otrzyma puchar PZPN oraz 23 sztuki 

pamiątkowych medali PZPN w kolorze srebrnym. 
 
 3. Reprezentacja zajmująca trzecie miejsce w turnieju otrzyma puchar PZPN oraz 23 sztuki 

pamiątkowych medali PZPN w kolorze brązowym. 
 
 4. Ponadto wszystkie reprezentacje uczestniczące w turnieju otrzymają pamiątkowe dyplomy 

PZPN po 23sztuk każda. 
 
 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 11 
     Organizatorzy turnieju im. L. Jezierskiego o Puchar Prezesa PZPN na 30 dni przed 

rozpoczęciem turnieju prześlą do ZPN-ów komunikat organizacyjny turnieju w którym 
zawarte będzie: 

 a) termin rozgrywania turnieju 
 b) regulamin turnieju 
 c) miejsca zakwaterowania i wyżywienia  
 d) obiekty,  na których będą rozgrywane mecze 
 e) daty i godziny rozgrywania meczów 
 f) telefony do osób funkcyjnych  
 

§ 12 
 1. Wszystkie reprezentacje ZPN-ów biorące udział w turnieju przyjeżdżają w dniu 

poprzedzającym turniej w godzinach popołudniowych. 
 
 2. Reprezentacje, które nie awansowały do gier ćwierćfinałowych (zajmujące w grupach III i IV 

miejsca wyjeżdżają z turnieju w drugim dniu po obiedzie). 
 
 3. Reprezentacje, które w meczach ćwierćfinałowych przegrały swoje mecze opuszczają turniej 

w drugim dniu turnieju po kolacji. 
 
 4. Reprezentacje które awansowały do gier finałowych rozegrają swoje mecze w trzecim dniu 

turnieju w godzinach do południowych; przy czym mecz o III miejsce jest rozgrywany 
pierwszy i rozgrywają go zespoły pokonane w półfinałach, a zwycięzcy gier półfinałowych 
grają o I miejsce w turnieju po zakończonym meczu o III miejsce. 

 
§ 13 

 1. Niezależnie od kar przewidzianych (czerwone kartki) w obowiązujących przepisach gry w 
piłkę nożną sędzia zawodów w celach wychowawczych może okresowo wykluczyć 
zawodnika z gry na okres 2-4-8 minut. Wysokość tych kar uzależniona jest od stopnia 
przewinienia. Czwarte okresowe – czasowe wykluczenie tego samego zawodnika powoduje 
całkowite wykluczenie go z gry (czerwona kartka). 

 
 2. Reprezentacja z której zawodnik został ukarany okresowym lub całkowitym wykluczeniem z 

gry nie może w tych zawodach wprowadzić w jego miejsce nowego zawodnika. 
 
 3. Wymiar kary dyscyplinarnej dla zawodnika wykluczonego całkowicie z gry lub ukaranego 

czerwoną kartką orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju. 
 



 4. Przedstawiciele Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego PZPN są z urzędu Przewodniczącym 
Komisji Techniczno-Dyscyplinarnej oraz Wiceprzewodniczącym tej Komisji, która nadzoruje 
organizację turnieju. 

 
§ 14 

W meczach rozgrywanych podczas turnieju obsady sędziowskie zapewnia Związek Piłki Nożnej – 
organizator turnieju na terenie którego odbywa się turniej. 
 

§ 15 
 Koszty związane z opłatami sędziów prowadzących mecze w turnieju ponosi Związek 

Piłki Nożnej – organizator turnieju. 
 

§ 16 
Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada: 
 1. W turnieju pierwszą instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju, a drugą 

Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 
 
 2. Przedstawiciel Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN jest z urzędu 

Przewodniczącym Komisji Techniczno-Dyscyplinarnej i nadzoruje organizacją turnieju, a drugi 
przedstawiciel ww. Komisji jest Wiceprzewodniczącym tej Komisji. 

 
 3. Wysokość kaucji protestacyjnej przy składaniu protestów w pierwszej instancji w sprawie 

turniejów grupowych i turnieju finałowego wynosi 200,00 złotych (dwieście),a kaucji 
odwoławczej 400,oo złotych (czterysta). Wpłaty na kaucję protestacyjną i kaucją odwoławczą 
należy dokonywać na konto ZPN-u – organizatora. Protesty, do których nie dołączono 
dowodów wpłat kwot nie będą rozpatrywane. 

 
 4. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 
 
 5. W przypadku uwzględnienia protestu wpłacona kaucja podlega zwrotowi. 
 

§ 17 
 1. Koszty organizacji turnieju im. L. Jezierskiego o Puchar Prezesa PZPN pokrywa PZPN. 
 
 2. Reprezentacja uczestnicząca w turniejach grupowych i turnieju finałowym może liczyć 

najwyżej 22 osoby, w tym 18 zawodników. 
§ 18 

W sprawach dotyczących rozgrywek w turnieju  im. L. Jezierskiego o Puchar Prezesa PZPN a nie 
objętych przepisami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje Komisja Piłkarstwa 
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN. 
 

§ 19 
Interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 

§ 20 
Niniejszy Regulamin obowiązuje na rok 2013. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 
 
VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/211 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów przez  
Zarząd spółki EURO Wolontariat Polska sp. z o.o. 

 
I. Zarząd PZPN, działając na podstawie art. 36 § 1 pkt 2 Statutu PZPN kontynuując 
dotychczasową formułę działania Zarządu PZPN dot. finansowania działalności spółki EURO 
Wolontariat Polska sp. z o.o., ze środków przekazanych na ten cel przez UEFA, postanawia: 
1. Jako wyłączny (100%), udziałowiec spółki EURO Wolontariat Polska sp. z o.o. (dalej Spółka), 
udzielić adw. dr Marcinowi Wojcieszakowi, umocowania do odbycia Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Wspólników Spółki, bez formalnego zwołania (art.240 k.s.h.), celem podjęcia 
uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy Darowizny,  
w wykonaniu której PZPN przekaże darowiznę, ze środków otrzymanych od UEFA, w kwocie 
600.000,00 zł, na rzecz spółki EURO Wolontariat Polska sp. z o.o., 
2. Wyrazić zgodę na dokonanie czynności przekazania (przekazu), środków pieniężnych jakie 
PZPN otrzyma od UEFA, na rzecz spółki EURO Wolontariat Polska sp. z o.o., w celu wykonania 
umowy darowizny, o której mowa w pkt.1 niniejszej uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/212 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

 w sprawie wyboru audytora dla badania sprawozdań finansowych dla spółek EURO 2012 
Polska sp. z o.o. oraz EURO Wolontariat Polska sp. z o.o. 

 
I. Zarząd PZPN, działając na podstawie art. 36 § 1 pkt 2 Statutu PZPN, uwzględniając 
rekomendację UEFA, postanawia: 

 jako wyłączny udziałowiec (100%) spółek EURO 2012 Polska sp. z o.o. oraz EURO 
Wolontariat Polska sp. z o.o., udzielić umocowania dla adw. dr Marcina Wojcieszaka, do 
odbycia Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Wspólników tych spółek, bez formalnego 
zwołania (art.240 k.s.h.), celem podjęcia uchwał o wyborze audytora dla badania ich 
sprawozdań finansowych przez PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.  

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/213 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie sporządzenia zapisu na sąd polubowny w sprawie ZTP-17/2012 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Wyraża się zgodę na sporządzenie zapisu na sąd polubowny oraz poddanie sporu 
wynikającego z zaskarżenia orzeczenia ZTP-17/2012 pod kompetencję Trybunału Arbitrażowego 
ds. Sportu przy PKOl.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/214 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie odwołania ze składu osobowego Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej  

Pana Macieja Karczyńskiego 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. W związku ze złożoną rezygnacją ze składu Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej odwołuje się 
Pana Macieja Karczyńskiego.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/215 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
dot. interpretacji art. 36 § 3 Uchwały nr IV/87 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10) Statutu PZPN w związku z art. 173 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN postanawia się, co następuje:       
 
I. Niniejszym przyjmuje się następującą interpretację art. 36 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego 
Polskiego Związku Piłki Nożnej przyjętego uchwałą nr IV/87 z dnia 19 kwietnia 2012 roku 
Zarządu PZPN: 
 
1. W okresie obowiązywania zakazu transferów krajowych – sformułowanego w treści art. 36 § 3 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN – ukarany klub nie ma prawa potwierdzania i uprawniania 
nowych zawodników, bez względu na ich status, pozyskiwanych na podstawie umów 
transferowych z innych klubów lub za których zmianę przynależności klubowej został lub ma być 
uregulowany ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika względnie kwota ryczałtowa zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
2. Zakaz potwierdzania i uprawniania zawodników, o którym mowa w art. 36 § 3 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN nie dotyczy: 
a) zawodników wolnych, którzy mogą przejść do ukaranego klubu bezumownie i bez 
konieczności zapłaty ekwiwalentu za wyszkolenie lub ryczałtu.  
b) zawodników, których nie łączy żadna umowa z klubem i którzy w okresie ostatnich 12 miesięcy 
nie brali udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą,  
c) zawodników potwierdzonych i uprawnionych do innych zespołów tego klubu przed dniem 
uprawomocnienia się decyzji o ukaraniu klubu zakazem transferów krajowych. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                
 

                                                                                Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/216 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia list klasyfikacyjnych kandydatów na sędziów, asystentów, sędzin i 

asystentek międzynarodowych oraz futsalu i piłki plażowej na rok 2013 
 
Na podstawie art. 36 §1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujące listy klasyfikacyjne kandydatów na sędziów, asystentów, sędzin i 
asystentek międzynarodowych oraz futsalu i piłki plażowej na rok 2013: 



 
SĘDZIOWIE MIĘDZYNARODOWI: 
1. BORSKI  MARCIN  - Mazowiecki ZPN 
2. GIL  PAWEŁ - Lubelski ZPN 
3. MARCINIAK  SZYMON - Mazowiecki ZPN 
4. MAŁEK  ROBERT - Śląski ZPN 
5. STEFAŃSKI  DANIEL (N) - Kujawsko-Pomorski ZPN  
6. SIEJEWICZ  HUBERT - Podlaski ZPN 
7. LYCZMAŃSKI  ADAM - Kujawsko-Pomorski ZPN 
 
ASYSTENTCI MIĘDZYNARODOWI: 
1. BORKOWSKI  MARCIN - Lubelski ZPN 
2. WIERZBOWSKI  MACIEJ - Pomorski ZPN 
3. LISTKIEWICZ  TOMASZ - Mazowiecki ZPN 
4. SOKOLNICKI  PAWEŁ - Mazowiecki ZPN 
5. ROSTKOWSKI  RAFAŁ - Mazowiecki ZPN 
6. MYRMUS  KRZYSZTOF - Śląski ZPN 
7. SIEJKA  RADOSŁAW - Łódzki ZPN 
8. SAPELA  KONRAD - Łódzki ZPN 
9. SADCZUK  PIOTR - Lubelski ZPN 
10.LIS  MARCIN - Śląski ZPN 
 
SĘDZINY MIĘDZYNARODOWE: 
1. RADZIK-JOHAN  KAROLINA - Opolski ZPN 
2. MULARCZYK  MONIKA - Łódzki ZPN 
3. ZAJĄC  JUSTYNA - Dolnośląski ZPN 
4. PŁASKOCIŃSKA  AGNIESZKA - Mazowiecki ZPN  
 
ASYSTENTKI MIĘDZYNARODOWE: 
1. WÓJS  KATARZYNA - Małopolski ZPN 
2. DĄBROWSKA  ANNA - Mazowiecki ZPN 
3. SENIUK-MIKULSKA  KINGA - Lubelski ZPN 
4. PRUS  ALEKSANDRA - Mazowiecki ZPN 
 
SĘDZIOWIE MIĘDZYNARODOWI - FUTSAL: 
1. STAWICKI  SEBASTIAN - Łódzki ZPN 
2. STECZKO  SŁAWOMIR - Małopolski ZPN 
3. FRĄK  TOMASZ - Świętokrzyski ZPN 
 
SĘDZINA MIĘDZYNARODOWA - FUTSAL: 
1. KARPIŃSKA  AGNIESZKA - Lubelski ZPN 
 
SĘDZIOWIE MIĘDZYNARODOWI - PIŁKA PLAŻOWA: 
1. WINIARCZYK  TOMASZ - Zachodniopomorski ZPN 
2. OSTROWSKI  ŁUKASZ - Zachodniopomorski ZPN  
  (N) – Nowy 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/217 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia listy sędzin Ekstraligi Kobiet PZPN na sezon 2012/2013 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następującą listę sędzin Ekstraligi Kobiet PZPN na sezon 2012/2013: 



1. Czerska-Kurek Diana - Podlaski ZPN 
2. Diakow Michalina - Wielkopolski ZPN 
3. Drosio Małgorzata  - Lubelski ZPN 
4. Figura Magdalena - Śląski ZPN 
5. Guzek Aleksandra - Śląski ZPN (po zaliczeniu egzaminu kondycyjnego) 
6. Jelonek Katarzyna - Śląski ZPN 
7. Kowalska Aneta - Śląski ZPN 
8. Kowalska-Cichos Izabela - Śląski ZPN 
9. Lau Marta - Mazowiecki ZPN 
10. Lisiecka Katarzyna - Wielkopolski ZPN 
11. Mularczyk Monika - Łódzki ZPN 
12. Olesiak Agnieszka - Małopolski ZPN 
13. Plona-Herbst Monika - Podlaski ZPN 
14. Płaskocińska Agnieszka - Mazowiecki ZPN 
15. Połap Krystyna - Śląski ZPN (po zaliczeniu egzaminów) 
16. Radzik-Johan Karolina - Opolski ZPN 
17. Wosiewicz Beata  - Podkarpacki ZPN 
18. Zając Justyna - Dolnośląski ZPN 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/218 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia listy sędzin I ligi Kobiet na sezon 2012/2013 

 
Na podstawie art. 36 §1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następującą listę sędzin I ligi Kobiet na sezon 2012/2013: 
 
1. Antończyk Anna - Lubelski ZPN 
2. Augustyn Ewa - Pomorski ZPN 
3. Bednarczyk Barbara - Kujawsko-Pomorski ZPN 
4. Dróżdż Izabela - Łódzki ZPN 
5. Faryniarz Elżbieta - Dolnośląski ZPN 
6. Grabowska Katarzyna - Podkarpacki ZPN 
7. Kalita Anna - Opolski ZPN (po zdaniu egzaminów) 
8. Karpińska Agnieszka - Lubelski ZPN (po zdaniu egzaminu kondycyjnego) 
9. Kostyra Agnieszka - Kujawsko-Pomorski ZPN 
10. Kotyl Paulina - Śląski ZPN (po zdaniu egzaminu kondycyjnego) 
11. Kuryło Angelika - Małopolski ZPN 
12. Listwan Daria - Małopolski ZPN 
13. Łopuszyńska Katarzyna - Mazowiecki ZPN (po zdaniu egzaminów) 
14. Marek Patrycja - Śląski ZPN 
15. Naklicka Justyna - Lubelski ZPN 
16. Nowak Agnieszka - Dolnośląski ZPN (po zdaniu egzaminów) 
17. Pawlak Karolina - Wielkopolski ZPN (po zdaniu egzaminu kondycyjnego) 
18. Pyrtek Anna - Śląski ZPN 
19. Romanek Aleksandra - Warmińsko-Mazurski ZPN 
20. Stanik Urszula - Dolnośląski ZPN 
21. Syta Magdalena - Małopolski ZPN 
22. Szymula Emilia - Mazowiecki ZPN 
23. Tymoszuk Agnieszka  - Lubelski ZPN 
24. Zalewska Marta - Pomorski ZPN 
25. Zawisz Sonia - Śląski ZPN 
 



 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/219 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia listy asystentek szczebla centralnego PZPN na sezon 2012/2013 

 
Na podstawie art. 36 §1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następującą listę asystentek szczebla centralnego PZPN na sezon 2012/2013: 

 
1. Baranowska Paulina - Kujawsko-Pomorski ZPN 
2. Bobowska Agnieszka - Śląski ZPN 
3. Dąbrowska Anna - Mazowiecki ZPN 
4. Dobosz Sylwia - Podkarpacki ZPN 
5. Droszczak Roksana - Dolnośląski ZPN 
6. Dymek Dorota - Opolski ZPN 
7. Fatyga Sabina - Śląski ZPN (po zaliczeniu egzaminu kondycyjnego) 
8. Grygiel Sylwia - Wielkopolski ZPN 
9. Karpeta Emilia - Mazowiecki ZPN 
10. Kołodziejska Maria - Mazowiecki ZPN (po zaliczeniu egzaminu kondycyjnego) 
11. Królikowska Emilia - Warmińsko-Mazurski ZPN 
12. Kwitowska Kinga - Wielkopolski ZPN 
13. Lipka Martyna - Małopolski ZPN 
14. Łapińska Agnieszka - Podlaski ZPN 
15. Łotysz Magdalena - Podlaski ZPN 
16. Łukasiewicz Maria - Mazowiecki ZPN 
17. Malinowska Anna - Lubelski ZPN 
18. Masztalerz Anna - Pomorski ZPN 
19. Mnich Izabela - Śląski ZPN (po zaliczeniu egzaminu kondycyjnego) 
20. Motyka Anna  - Podkarpacki ZPN 
21. Neuman-Kraska Ewelina - Śląski ZPN (urlop) 
22. Nierychły Karolina - Śląski ZPN 
23. Olech-Bartoń Anna - Lubelski ZPN 
24. Pelc Jadwiga - Podkarpacki ZPN                  
25. Pietrzykowska Olga - Wielkopolski ZPN 
26. Płaza Kamila - Śląski ZPN 
27. Prus Aleksandra - Mazowiecki ZPN 
28. Rakoczy Angelika - Podkarpacki ZPN 
29. Seniuk-Mikulska Kinga - Lubelski ZPN 
30. Skalska Karolina - Dolnośląski ZPN 
31. Skowrońska Marianna - Mazowiecki ZPN (po zdaniu egzaminów) 
32. Socha Paulina - Łódzki ZPN 
33. Starobrat Aleksandra - Mazowiecki ZPN 
34. Synówka Anna - Śląski ZPN (po zdaniu egzaminu kondycyjnego) 
35. Wasiak Katarzyna - Łódzki ZPN 
36. Wójs Katarzyna - Małopolski ZPN 
37. Zając Anna - Mazowiecki ZPN 
38. Zaleszczak Joanna - Dolnośląski ZPN 
 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/220 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie ustalenia cen biletów na mecz towarzyski Polska-RPA  

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ustala się następujące ceny biletów na mecz towarzyski Polska-RPA, który zostanie rozegrany 
w Bydgoszczy, w dniu 10 października 2012 roku: 40 zł i 80 zł.   
    
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr IX/221 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki w sprawie 

zmiany Uchwały nr VI/117 z 27 czerwca 2012 roku dotyczącej licencji dla klubów 
występujących w Polskiej Lidze Futsalu w sezonie 2012/2013 i następnych 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W § 15 pkt 3 Uchwały nr VI/117 z 27 czerwca 2012 roku z późn. zm. dotyczącej licencji dla 
klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu w sezonie 2012/2013 i następnych wyrazy „30 
sierpnia” zastępuje się wyrazami „30 września”.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato   
zm. Uchwała nr VI/117 z 27.06.2012 
zm. Uchwała nr IX/221 z 30.08.2012 
 

Uchwała nr V/101 z dnia 15 maja 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu 

w sezonie 2012/2013 i następnych (tekst jednolity) 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt i), w zw. z art. 12 § 1 pkt 23 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej i 
art. 12 ust. 1 pkt 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. nr 155 poz. 
1298 z późń. zm.) postanawia, co następuje: 
 
1. Postanowienia ogólne 
 
§ 1 
 
Niniejsza Uchwała określa zasady nadawania, odmowy nadania, przedłużenia, 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 2012/2013 i następnych prowadzonych przez 
Wydział Futsalu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
§ 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 i 



administracji oraz finansowych, a ponadto od złożenia przez władze klubu oświadczeń o 
przestrzeganiu obowiązujących przepisów sportowych oraz uchwał i decyzji PZPN i Wydziału 
Futsalu PZPN oraz Spółki Futsal Ekstraklasa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którego 
klub jest członkiem. 
 
2. Kryteria prawne 
 
§ 4 
 

1. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej w rozgrywkach piłkarskich             o 
mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu, I i II ligi Polskiej Ligi Futsalu prowadzonych przez 
Wydział Futsalu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Spółkę Futsal Ekstraklasa Sp. z o. 
o., mogą uczestniczyć kluby posiadające formę prawną stowarzyszenia kultury fizycznej, 
spółki akcyjnej lub osoby prawnej utworzonej       na podstawie odrębnych przepisów, 
będące członkami właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz PZPN. 

2. Klub posiadający licencje nadaną przez Wydział Futsalu 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 

11. Kluby Ekstraklasy Futsalu i I ligi PLF, potwierdzenie zgłoszenia drużyny U-18 lub U-20 do 
rozgrywek młodzieżowych mistrzostw Polski, 

12. Pisemna 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 Wydziału Futsalu PZPN jako jedynego podmiotu 
uprawnionego do organizowania i prowadzenia rozgrywek                     o 
mistrzostwo I i II ligi PLF, 

c. prawidłowości dokumentacji licencyjnej przedstawionej do Komisji Bezpieczeństwa i Licencji 
Klubowych Wydziału Futsalu PZPN, 

13. Oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów niniejszej Uchwały, stanowiące 
załącznik nr 3, 

14. Kopie 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 Wydział Futsalu 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 2012/2013 powinien 
posiadać odpowiednie warunki do szkolenia i opieki medycznej nad piłkarzami, w tym co 
najmniej jedną grupę młodzieżową biorąca udział w rozgrywkach  Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski U-18 (rocznik 1994 i młodsi) lub        U-20 (rocznik 1992 i młodsi) 

2. Klub II ligi PLF wnioskujący o licencję na sezon 2012/2013 powinien posiadać 
odpowiednie warunki do szkolenia i opieki medycznej nad piłkarzami, w tym grupami 
młodzieżowymi. 

3. Zatrudniać wykwalifikowanych trenerów i 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 pkt 1      we 
wszystkich oficjalnych meczach pierwszej drużyny, 

3. Oświadczenie w przedmiocie zapewnienia opieki medycznej, we wszystkich oficjalnych 
meczach pierwszej drużyny, rozgrywanych na obiektach własnych. 

4. Zaświadczenie Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. o uczestnictwie kapitana drużyny oraz 
trenera w konferencji poświęconej sprawą sędziowskim oraz przepisom gry        w Futsal. 

5. 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 sportowa pozwalającą widzom i 
przedstawicielom środków masowego przekazu do oglądania meczów na dobrze wyposażonych, 
oznakowanych i bezpiecznych obiektach sportowych. 
 
§ 9 
 
Klub wnioskujący o licencję do Wydziału Futsalu PZPN zobowiązany jest do: 

1. Posiadania stosownej zgody na przeprowadzanie imprez sportowych 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 krzyż. 
 
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 Wydziału Futsalu PZPN ds. licencji 
 
§ 12 
 

1. Wydział Futsalu PZPN realizuje procedurę licencyjną za pośrednictwem Komisji 
bezpieczeństwa i licencji klubowych Wydziału Futsalu PZPN  (działającej                   w I  
instancji) oraz Komisji Odwoławczej ds. licencji klubowych Wydziału Futsalu PZPN 
(będącej II instancją). 

2. Komisja bezpieczeństwa i licencji klubowych Wydziału Futsalu PZPN składa             się z 
Przewodniczącego i co najmniej 2 członków powoływanych i odwoływanych przez 
Wydział Futsalu PZPN, 

3. Komisja Odwoławcza ds. licencji klubowych składa się z Przewodniczącego                 i 
co najmniej 2 członków powoływanych i odwoływanych przez Wydział Futsalu PZPN, 

 
§ 13 
 
Osoby fizyczne będące członkami władz lub udziałowcami Klubu podlegającego procedurze 
licencyjnej nie mogą wchodzić w skład żadnego z organów, o których mowa w § 12.  
 
§ 14 
 

1. Komisja bezpieczeństwa i licencji klubowych Wydziału Futsalu PZPN przyjmuje, 
analizuje, sprawdza i weryfikuje od strony formalnoprawnej wniosek o przyznanie licencji 
oraz dołączone do niego załączniki, a następnie podejmuje uchwałę w sprawie 
przyznania lub odmowy przyznania licencji. 

2. Komisja odwoławcza ds. licencji klubowych Wydziału Futsalu PZPN rozpoznaje 
odwołania od uchwały Komisji bezpieczeństwa i licencji klubowych Wydziału Futsalu 
PZPN w przedmiocie odmowy przyznania licencji lub jej przedłużenia. 

 
§ 15 
 1.      Organy Wydziału Futsalu PZPN, o których mowa w § 12 prowadzą proces licencyjny dla 
Klubów Ekstraklasy Futsalu w okresie  od 20 maja do 30 lipca. 
2.      Organy Wydziału Futsalu PZPN, o których mowa w § 12 prowadzą proces licencyjny dla 
Klubów I ligi PLF w okresie od 30 maja do 30 lipca.  
3.      Organy Wydziału Futsalu PZPN, o których mowa w § 12 prowadzą proces licencyjny dla 
Klubów II ligi PLF w okresie od 30 czerwca do 30 września. 
 
7. Przebieg procedury licencyjnej 
 
§ 16 



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 

ujętym w § 15 pkt. 1. 
4. Wnioski o nadanie licencji dla klubów I ligi PLF należy składać w okresie ujętym w § 15 

pkt. pkt. 2.  
5. Wnioski o nadanie licencji dla klubów II ligi PLF należy składać w okresie ujętym w § 15 

pkt. 3  
 
§ 17 
 

1. Klub wnioskujący o licencję składa do Komisji Bezpieczeństwa i Licencji Klubowych 
Wydziału Futsalu PZPN pisemny wniosek, o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały, 
zawierający: 

1. nazwę i adres klubu,  
2. określenie klasy rozgrywkowej, w której wnioskodawca uczestniczy, 
3. 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. 

 
§ 18 
 

1. Komisja Bezpieczeństwa i Licencji Klubowych Wydziału Futsalu 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 bezpieczeństwa i licencji klubowych Wydziału Futsalu 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 
Wydziału Futsalu PZPN. 

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 
niepozwalające na końcowe rozpatrzenie sprawy Przewodniczący Komisji 
bezpieczeństwa i licencji klubowych Wydziału Futsalu PZPN wzywa klub do poprawienia 
lub uzupełnienia brakujących dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od 
wezwania. 

5. Po bezskutecznym upływie terminu Przewodniczący Komisji bezpieczeństwa              i 
licencji klubowych Wydziału Futsalu PZPN przedstawia istniejąca dokumentację Komisji 
bezpieczeństwa i licencji klubowych Wydziału Futsalu PZPN, celem jej merytorycznego 
rozpatrzenia. 

 
 
§ 19 
 

1. W razie spełnienia przez wnioskodawców warunków określonych w niniejszej uchwale 
Komisja bezpieczeństwa i licencji klubowych Wydziału Futsalu 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 Wydziału Futsalu PZPN z podpisami członków Komisji. 

 
§ 20 
 



1. Komisja bezpieczeństwa i licencji klubowych Wydziału Futsalu 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. 
 
§ 21 
 
Komisja bezpieczeństwa i licencji klubowych Wydziału Futsalu 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. 
 
§ 22 
 

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 Wydziału Futsalu PZPN. 

3. Komisja Odwoławcza, ds. Licencji klubowych Wydziału Futsalu PZPN rozpatruje 
odwołanie w ciągu 7 dni od daty jego złożenia. 

4. Decyzja Komisji Odwoławczej 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 Wydziału Futsalu PZPN jest 
ostateczna. 

 
 
§ 23 
 
Komisja Dyscypliny Wydziału Futsalu PZPN – działając na wniosek Komisji bezpieczeństwa i 
licencji klubowych Wydziału Futsalu PZPN – może zawiesić korzystanie z przyznanej licencji w 
razie: 

1. Odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie 
sportowym, 

2. Odpadnięcia któregokolwiek z warunków licencji, 
3. Zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 25. 

 
§ 24 
 
W stosunku do klubu, który w trakcie trwania sezonu naruszył minimalne wymogi w zakresie 
realizacji procedury licencyjnej Komisja Dyscypliny Wydziału Futsalu PZPN – działając       na 
wniosek Komisji bezpieczeństwa i licencji klubowych Wydziału Futsalu 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. 

 
§ 25 
 

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


1. Komisja Dyscypliny Wydziału Futsalu PZPN – działając na wniosek Komisji 
bezpieczeństwa i licencji klubowych Wydziału Futsalu 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. 
 
§ 26 
 

1. Od decyzji w przedmiocie zawieszenia lub pozbawienia licencji przysługuje klubowi 
odwołanie składane w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Związkowego Trybunału 
Piłkarskiego PZPN. 

2. Decyzja Związkowego trybunału Piłkarskiego PZPN jest ostateczna. 
 
§ 27 
 

1. Komisja bezpieczeństwa i licencji klubowych Wydziału Futsalu PZPN prowadzi 
ewidencję nadanych licencji. 

2. Komisja prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych decyzji o odmowie przyznania lub 
przedłużenia licencji oraz jej pozbawieniu. 

 
§ 28 
 
Prawo interpretacji niniejszej uchwały przysługuje Wydziałowi Futsalu PZPN. 
 
§ 29 
 
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wniosków składanych 
na sezon 2012/2013 i następne. 
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Uchwała nr IX/ 222 z dnia 30 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie interpretacji Uchwały nr IV/70 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu PZPN w 

sprawie nagród i startowego za mecze rozegrane podczas  
Finałów Mistrzostw Europy 2012 

  
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ilekroć stawki, o których mowa w pkt I Uchwały nr IV/70 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu 
PZPN w sprawie nagród i startowego za mecze rozegrane podczas Finałów Mistrzostw Europy 
2012 należne są osobom prowadzącym działalność gospodarczą i wystawiającym faktury VAT, 
wymienione w Uchwale kwoty powiększyć należy o stosowny podatek VAT.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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