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Uchwała nr XVI/291 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie odwołania Przewodniczącego Kolegium Sędziów 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt l) w zw. z art. 59 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Prezesa PZPN odwołuje się Pana Janusza Eksztajna z funkcji Przewodniczącego 
Kolegium Sędziów PZPN. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XVI/292 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie powołania Przewodniczącego Kolegium Sędziów 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt l) w zw. z art. 59 Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Prezesa PZPN powołuje się Pana Zbigniewa Przesmyckiego na 
Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XVI/293 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zmian w składzie osobowym Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego 
 
Na podstawie art.  34 § 1 pkt l) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego ze składu ww. 
Wydziału odwołuje się Pana Wojciecha Brzozowskiego.  
 
II. Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego do składu ww. 
Wydziału powołuje się Pana Michała Siarę. 
 
III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XVI/294 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
dot. zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną 
 
Na podstawie art. 34 § pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W Uchwale nr nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN z późn. zm. w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożną wprowadza się następujące zmiany: 
    
1. § 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„8. W przypadku, gdy drużyna gości naruszy przepisy § 7 ust. 6 pkt 2 lub 9, organ prowadzący 
rozgrywki może jej nakazad zwrócenie wydatków poniesionych przez gospodarza oraz 
odszkodowania za utracony udokumentowany dochód z nieodbytych zawodów”.     
2. § 20 ust 1 a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„1 a) Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji młodzieżowej bądź na mecze 
eliminacyjne i turniej finałowy juniorów U-17 i U-19, a także na zgrupowania poprzedzające 
ww. imprezy, co najmniej trzech zawodników jednego klubu bądź co najmniej dwóch 
zawodników młodzieżowców uprawnionych do gry w klubie do rozgrywek seniorów, w 
których odrębne przepisy związkowe wprowadzają obowiązek udziału w meczach takich 
zawodników, może stanowid podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o 
przełożenie terminu zawodów na inny, wyznaczony z urzędu przez organ prowadzący 
rozgrywki”.          
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 
 
tj. U. nr IX/140  z 3 i 7 .07.2008 r. 
zm. U. nr IV/126  z 5.03.2009 r. 
zm. U nr VI/87 z 20.05.2010 r.  
zm. U nr VII/105 z 24.06.2010 r. 

zm. U nr III/26 z 17.02.2011 r.  

zm. U nr V/73 z 5.04.2011 r.  

zm. U nr IX/180 z 30.06.2011 r.  

zm. U nr XVI/294 z 15.12.2011 r.  

 

Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku  

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

(tekst jednolity)   

 

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



 

PRZEPISY W SPRAWIE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ  

 

PRZEPISY OGÓLNE 
§ 1 

1. Spotkania piłki nożnej rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w piłkę 
nożną, niniejszych postanowieo oraz regulaminów wydanych przez PZPN, ligę zawodową i 
związki piłki nożnej.  

2. Każdy klub biorący udział w zawodach mistrzowskich i pucharowych obowiązany jest 
wystawid najlepszą drużynę będącą do jego dyspozycji w danej klasie. 

3. Kluby piłkarskie będące członkami PZPN uczestniczące we współzawodnictwie sportowym 
mogą posiadad wyłącznie formę prawną stowarzyszenia kultury fizycznej lub sportowej 
spółki akcyjnej.  

4. Dopuszcza się przejściowo uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich zespołów nie 
będących członkami PZPN, a posiadających inną formę organizacyjną niż określona w ust. 
3. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje właściwy związek piłki nożnej.   

 

§ 2 

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn w następujących 
klasach: 
a) seniorzy: I, II liga, Puchar Polski jako  rozgrywki szczebla centralnego, 
b) juniorzy starsi: klubowe mistrzostwo Polski z udziałem mistrzów poszczególnych 

związków piłki nożnej – jako rozgrywki szczebla centralnego, 
c) juniorzy młodsi – klubowe mistrzostwa Polski z udziałem mistrzów poszczególnych 

związków piłki nożnej,  
d) reprezentacje juniorów: Puchar im. Kazimierza Deyny, Puchar im. Jerzego 

Michałowicza, Puchar im. Wacława Kuchara, Puchar im. Kazimierza Górskiego – całośd 
rozgrywek. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyd lub zlecid prowadzenie rozgrywek, o których 
mowa w ust. 1 pkt b) – d) właściwym związkom piłki nożnej. 

3. Związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki piłki nożnej mężczyzn w następujących klasach: 
a) seniorzy III liga –związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki przemiennie 
b) seniorzy IV liga, klasa okręgowa, klasa A, klasa B, klasa C, 
c) Puchar Polski wg regulaminu w celu wyłonienia zespołów uczestniczących w 

rozgrywkach na szczeblu centralnym, 
d) juniorzy: klubowe mistrzostwa związku piłki nożnej  wg odrębnego regulaminu 

4. Ekstraklasa SA prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn w następujących klasach: 
a) Ekstraklasa 
b) Młoda Ekstraklasa 
c) Puchar Ekstraklasy 
d) Superpuchar 

5. Wiek juniorów, juniorów młodszych i młodzików określają regulaminy poszczególnych 
rozgrywek i zawodów, zgodnie z kategoriami wiekowymi ustalonymi przez UEFA. 

6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach ligi zawodowej zobowiązane są posiadad zespół 
uczestniczący w rozgrywkach Młodej Ekstraklasy.  



7. Inne kluby, niż wymienione w ust. 6 uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich 
zobowiązane są posiadad przynajmniej jedną drużynę w klasach rozgrywek seniorów, 
niższej od tej, w której uczestniczy pierwszy zespół danego klubu, z uwzględnieniem 
postanowieo, o których mowa w ust. 8. Zasada ta może byd zmieniona przez Zarządy ZPN 
w odniesieniu do rozgrywek prowadzonych przez Związek.  

8. Stosuje się następujące zasady: 
a) kluby Ekstraklasy, I i II ligi mogą posiadad drużynę rezerwową do III ligi włącznie,  
b) kluby III ligi - do IV ligi włącznie, 
c) we wszystkich przypadkach spadku drużyny klubu do klasy niższej, zespoły tego klubu 

muszą byd automatycznie przeniesione do rozgrywek o klasę niższą, jeżeli pozostanie 
ich w dotychczasowej klasie rozgrywek byłoby sprzeczne z niniejszymi 
postanowieniami, 

d) drużyna rezerwowa nie może awansowad do ligi lub klasy, w której uczestniczy w 
rozgrywkach I zespół klubu. 

9. Zarząd PZPN, uwzględniając stosowne przepisy licencyjne, ustala ilośd zespołów 
młodzieżowych dla klubów Ekstraklasy, I i II ligi, natomiast Zarządy właściwych związków 
piłki nożnej ustalają ilośd zespołów młodzieżowych dla klubów uczestniczących w 
rozgrywkach prowadzonych przez dany związek. 

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

 

§ 2 a  

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej kobiet w następujących 
klasach: 
a) Ekstraliga, 
b) I liga, 
c) II liga. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyd lub zlecid prowadzenie rozgrywek, o których 
mowa w ust. 1 a)-c) Wydziałowi Piłkarstwa Kobiecego PZPN lub właściwym organom 
związków piłki nożnej.” 

 

§ 2 b  

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej halowej w następujących 
klasach: 
a) Ekstraklasa,  
b) I liga, 
c) II liga. 

2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyd lub zlecid prowadzenie rozgrywek, o których 

mowa w ust. 1 a)-c) Wydziałowi Futsalu PZPN lub właściwym organom związków piłki 

nożnej. 

 

§ 2 c  

1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej plażowej. 
2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyd lub zlecid prowadzenie rozgrywek piłki nożnej 

plażowej Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN lub właściwym organom związków piłki nożnej.” 



§ 3 

1. W zawodach mistrzowskich i pucharowych mogą reprezentowad klub wyłącznie piłkarze 
zgłoszeni i uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet. 

2. Zawodnik może byd zgłoszony i potwierdzony dla klubu jeżeli ukooczył 7 lat, przedłoży 
pisemną zgodę rodziców (przedstawicieli ustawowych) i spełni warunki, wynikające z 
innych przepisów piłkarskich oraz niniejszych postanowieo. 

3. Juniorzy mogą grad w zespole seniorów po ukooczeniu 16 roku życia. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej może uprawnid 
do gry w zespole seniorów zawodnika – reprezentanta kraju po ukooczeniu 15 roku życia 
w razie istnienia zgody rodziców lub prawnych opiekunów oraz pozytywnej opinii 
Wydziału Szkolenia PZPN i przychodni sportowo-lekarskiej.  

4. Zezwala się na warunkowe uprawnienie zawodnika nie potwierdzonego w systemie 
Extranet na okres 30 dni od momentu zgłoszenia zawodnika przez klub. Warunkowe 
uprawnienie zawodnika następuje bez prawa uczestnictwa zawodnika w meczach klubu, 
do którego został on warunkowo uprawniony do czasu potwierdzenia go w systemie 
Extranet. 

5. W przypadku nie potwierdzenia zawodnika w systemie Extranet w terminie, o którym 
mowa w pkt 4, organ prowadzący rozgrywki cofa uprawnienie zawodnika. 

 

§ 4 

1. O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w 
kilku klasach rozgrywkowych może wystawid swoich zawodników do gry o mistrzostwo 
poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami: 
1) jeżeli w jednym terminie gra o mistrzostwo lub puchar drużyna klasy wyższej, pozostali, 

nie biorący udziału w meczu zawodnicy tej drużyny, mogą brad udział w zawodach 
klasy niższej; 

2) jeżeli drużyna klasy wyższej nie rozgrywa w danym terminie zawodów o mistrzostwo 
lub puchar, zawodnicy tej drużyny, którzy grali w poprzedniej kolejce mistrzostw więcej 
niż połowę meczu, nie mogą uczestniczyd w zawodach klasy niższej w tym terminie; 

 Prawo do gry w drużynie klasy niższej przysługuje tym zawodnikom dopiero w 

następnej kolejce (terminie) mistrzostw, nie więcej jednak jak trzech  zawodników. 

3) zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 spotkao w 
drużynie wyższej klasy; 

4) zawodnik może uczestniczyd w spotkaniu innej drużyny swego klubu, w tym samym 
terminie, jeżeli w pierwszym spotkaniu grał nie więcej niż połowę czasu gry (przepis 
ten nie dotyczy bramkarzy); 

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

przekraczającym połowę czasu gry może wystąpid w kolejnym spotkaniu innej drużyny 

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

nie dot. bramkarzy). 

6) Zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyd w 2 zawodach swego 

klubu w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie 

rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, 

że w pierwszym meczu wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry. Postanowienia pkt 5) 

stosuje się odpowiednio. 



 

2. Postanowienia ust. 1 pkt. 1-3 nie dotyczą juniorów. 
 

§ 5 

1. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawid 
na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną 
fotografią. 

2. Brak okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1 przed rozpoczęciem meczu czyni 
zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów.         

3. Okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje 
sędziego do opisania spornej sytuacji w protokóle, a decyzje, co do ewentualnej 
weryfikacji spotkania, wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości 
stwierdzenia tożsamości podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki. 

 

§ 6 

1. Wydziały związków piłki nożnej, właściwe do spraw gier i ewidencji,  prowadzą wykazy 
boisk i przed rozpoczęciem każdego cyklu rozgrywanego kwalifikują ich przydatnośd do 
gier mistrzowskich poszczególnych klas. 

2. Protokoły weryfikacji boisk do rozgrywek są przechowywane w dokumentacji właściwych 
związków piłki nożnej W protokołach należy uwzględnid dane techniczne obiektu, w tym 
dotyczące elektrycznego oświetlenia boiska. 

3. Spotkania mistrzowskie i pucharowe mogą byd rozgrywane wyłącznie na boiskach 
zweryfikowanych dla danej lub wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu 
określonym w jego statucie lub wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon 
rozgrywkowy. 

4. Klub – gospodarz spotkania ma obowiązek powiadomienia przeciwnika o terminie i 
miejscu zawodów, zgodnie z regulaminem danych rozgrywek oraz przygotowania boiska 
do gry, zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną. 

5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej 
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieśd zawody na 
inne boisko odpowiadające warunkom podanym w ust.3 niniejszego paragrafu. 

6. W spotkaniach rozgrywanych na neutralnym boisku obowiązki gospodarza przejmuje 
organizator, wyznaczony przez właściwe wydziały w sprawach gier i ewidencji 
odpowiednio PZPN, związku piłki nożnej lub innego organu prowadzącego rozgrywki.  

 

Za boiska neutralne uważa się: 

1) dla drużyn z tej samej miejscowości: boisko innego klubu w tej miejscowości (z 
zachowaniem przepisu ust. 2 niniejszego paragrafu), a w przypadku braku 
odpowiedniego boiska – uzgodnione lub wylosowane w obecności przedstawiciela 
organu prowadzącego rozgrywki – boisko jednego z zainteresowanych klubów; 

2) dla drużyn z różnych miejscowości: boisko w innej miejscowości, możliwe w równej 
odległości od siedzib obu zainteresowanych klubów. 

7. Mecze piłki nożnej nie mogą odbywad się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych 
na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub paostwowej władzy 
administracyjnej.  



8. Przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy i delegaci z ramienia PZPN lub 
związku piłki nożnej mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na 
przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku. 

9. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego 
lub związkowego właściwy organ prowadzący rozgrywki   może podjąd decyzję o zmianie 
terminu zawodów piłkarskich lub uznaniu ich za nie odbyte bez przyznawania punktów. 

10. W rozumieniu niniejszej uchwały określenie „pole gry i strefa bezpieczeostwa” oznacza 
teren wydzielony ogrodzeniem lub w inny sposób oddzielający widzów od uczestników 
zawodów. 

 

§ 7 

I. Zawody nie rozegrane lub zawody przerwane przed upływem regulaminowego czasu gry. 

 

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

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokooczenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co do 
zasady Wydział Gier PZPN lub właściwego związku piłki nożnej, a termin dokooczenia 
(rozegrania) meczu ustalany jest w porozumieniu z organem lub jednostką organizacyjną 
PZPN, właściwego związku piłki nożnej lub innego organu prowadzącego rozgrywki. 
W drodze wyjątku, decyzję w sprawie dokooczenia (rozegrania) meczu podejmuje 

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

rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne 

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

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

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

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

5. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Związku decyzji o dokooczeniu zawodów 
przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokaoczane w nowym 
terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad: 
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, 

z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów. 
b) zespoły przystępują do dokaoczania zawodów w składach liczbowych 

z uwzględnieniem wykluczeo dokonanych w zawodach przerwanych.  



c) w zawodach dokaoczanych mogą uczestniczyd wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w 
danym klubie w terminie dokaoczania zawodów, poza zawodnikami:  

  którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem 
czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,  

  którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego 
barwach występują w chwili dokaoczania zawodów, 

  którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości 
kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 

d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokaoczania zawodów, otrzymał ilośd 
kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono 
obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyd tej kary w 
dokooczonych zawodach”.   

 

II. Zawody weryfikowane jako walkower 

 

6. Zawody należy zweryfikowad jako przegrane 0:3 na niekorzyśd: 
1) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w 

rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22. 
2) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 

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

5; 
4) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie 

uszkodzenia nie zastąpi jej w ciągu 10 min inną przepisową piłką; 
5) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publicznośd i nie zostanie 

usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia; 
6) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego 

zgodnie z przepisami; 
7) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub 

uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 
8) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece 

lekarskiej, o których mowa  w § 24; 
9) drużyny, która przed zakooczeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba 

zawodników będzie mniejsza niż 7; 
10) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów 

czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego 
powodu zostały przerwane; 

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

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

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

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

zawodników, wraz z załącznikiem; 



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

stwierdzono pozytywne wyniki badao antydopingowych lub odmówili poddania się 

badaniom; 

16)  drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry 
narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z 
uwzględnieniem treści § 20. 

17) drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i 
kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, 
dwukrotnym orzeczeniu kary finansowej przez Wydział Dyscypliny PZPN, zgodnie z 
postanowieniami Uchwały nr VI/88 z dnia 20 maja 2010 roku Zarządu PZPN w 
sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów Ekstraklasy, I, 
II ligi i Młodej Ekstraklasy PZPN oraz Uchwały nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku 
Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia 
zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów i 
młodzieżowych i dziecięcych.  

18) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego 
powodu zawody zostały zakooczone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu 
gry. 

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

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

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

10. Wszelka działalnośd na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, etyki 
sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej 
klasy rozgrywkowej lub o puchar, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o 
uzyskanie jak najlepszego wyniku – spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania 
obserwatora lub innego przedstawiciela PZPN lub zpn wszczęcie przez właściwy organ 
prowadzący postępowania dyscyplinarnego i wymierzenie kar określonych w regulaminie 
dyscyplinarnym PZPN. 

11. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od zweryfikowania zawodów 
jako przegranych 0:3 na niekorzyśd drużyny gospodarza z przyczyn wiążących się z 
naruszeniem zasad bezpieczeostwa i porządku na obiektach piłkarskich. 

 

§ 8 

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

rozgrywki może jej nakazad zwrócenie wydatków poniesionych przez gospodarza oraz 

odszkodowania za utracony udokumentowany dochód z nieodbytych zawodów. 

 

§ 9 

1. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosid zastrzeżenia do sprawozdania 
sędziowskiego na następujących zasadach: 
1) zastrzeżenia mogą dotyczyd: braku lub spóźnionego zawiadomienia o miejscu i 

terminie zawodów, spóźnionego przybycia na boisko drużyny przeciwnika, stanu 



przygotowania i oznaczenia boiska, bramek, piłek, ubiorów zawodników i sędziego, 
tożsamości zawodników oraz wypełnienia i dostarczenia składu drużyny; 

2) zastrzeżenia muszą byd wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem zawodów, 
późniejsze zgłoszenia nie będą przyjmowane, chyba że dotyczą spraw zaistniałych w 
czasie trwania zawodów, protesty muszą byd przez sędziego zbadane, a w przypadkach 
uzasadnionych sędzia musi wyznaczyd kapitanowi drużyny gospodarzy czas na 
usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia musi umieścid w sprawozdaniu z zawodów 
treśd zgłoszonych zastrzeżeo, jak również wydane zarządzenie; 

3) zastrzeżenia w sprawozdaniu sędziowskim muszą byd czytelnie podpisane przez 
kapitana i kierownika drużyny, są one wolne od opłacenia kaucji. 

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, mogą byd także zgłoszone przez klub w drodze 
pisemnego protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki, z załączonym 
dowodem wpłacenia kaucji w ustalonej wysokości.  

3. Protesty po zawodach muszą byd dostarczone w terminie 48 godzin, przy czym kopie 
protestów powinny byd przekazane stronie przeciwnej. 

4. Kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują przed rozpoczęciem zawodów sprawozdanie 
sędziowskie w obecności sędziów, podając czytelnie imię i nazwisko oraz nazwę klubu, 
natomiast po zakooczeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do 
sprawozdania bez względu na to czy wnoszą zastrzeżenia. 

5. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu zastrzeżeo lub protestów obowiązuje zasada 
dwuinstancyjności: 
1) w rozgrywkach Ekstraklasy, Młodej Ekstraklasy, Pucharu Ekstraklasy i Superpucharu 

pierwszą instancją jest Komisja Ligi Ekstraklasy SA, a drugą instancją Związkowy 
Trybunał Piłkarski PZPN; 

2) I i II ligi oraz Pucharu Polski na szczeblu centralnym pierwszą instancją jest Wydział Gier 
PZPN, a drugą instancją Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN; 

3) w rozgrywkach III ligi, prowadzonych z upoważnienia przez wyznaczone związki piłki 
nożnej pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego 
związku piłki nożnej, a drugą instancją Wydział Gier PZPN; 

4) w rozgrywkach prowadzonych przez związki piłki nożnej pierwszą instancją jest wydział 
właściwy w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją 
związkowa komisja odwoławcza; 

5) w rozgrywkach określonych w § 2 ust. 1 pkt. pkt. c) i d) pierwszą instancją jest Wydział 
Gier PZPN, a drugą instancją Związkowy Trybunał Piłkarski PZPN; 

6) w rozgrywkach określonych w § 2 ust. 1 pkt. e) prowadzonych z upoważnienia przez 
wyznaczone związki piłki nożnej pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie 
gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją Wydział Gier PZPN; 

7) w rozgrywkach określonych w § 2 ust. 1 pkt. e) prowadzonych na szczeblu centralnym 
pierwszą instancją jest Wydział Gier PZPN, a drugą instancją Związkowy Trybunał 
Piłkarski PZPN; 

8) w rozgrywkach prowadzonych przez Wydział Piłkarstwa Kobiecego pierwszą instancja 
jest Wydział Piłkarstwa Kobiecego, drugą odpowiednio według właściwości Wydział 
Gier PZPN lub Wydział Dyscypliny PZPN; 

9) w rozgrywkach prowadzonych przez Wydział Futsalu pierwszą instancją są 
odpowiednio Sekcja Gier lub Sekcja Dyscypliny działające w ramach Wydziału Futsalu, 
drugą odpowiednio według właściwości Wydział Gier PZPN lub Wydział Dyscypliny 
PZPN; 



10) w rozgrywkach prowadzonych przez Komisję ds. Piłki Plażowej pierwszą instancją  jest 
Komisja ds. Piłki Plażowej, drugą odpowiednio według właściwości  Wydział Gier PZPN  
oraz Wydział Dyscypliny PZPN. 

6. W sprawach dyscyplinarnych stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN we wszystkich rodzajach rozgrywek. 

7. Odwołanie  od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 5 mogą byd 
wnoszone  w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za 
pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

8. W przypadku nierozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie 
zainteresowanej służy prawo wniesienia skargi na bezczynnośd organu pierwszej instancji, 
składanej bezpośrednio organu do drugiej instancji. 

9. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne. 
10. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi. 
 

§ 10 

Zawody o mistrzostwo prowadzą sędziowie wyznaczeni przez właściwe organy PZPN, 

związku piłki nożnej lub organu prowadzącego rozgrywki. 

 

§ 11 

1. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów 
nie stawi się, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną 
godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomid o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do 
przedstawienia kandydata do prowadzenia spotkania. 

2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na 
sędziego. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu 
prawo prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje 
losowanie, przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn. 

3. Fakt wyboru musi byd potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów 
własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego 
sprawozdania z tych zawodów odpowiedzialny jest gospodarz lub organizator zawodów. 
Sprawozdanie powinno byd dostarczone właściwym władzom w określonym terminie. 

4. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia zawodów, jego funkcję 
automatycznie przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez właściwy organ. 

 

5. Prowadzenie zawodów z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne. 
6. W przypadku niestawienia się jednego ze związkowych sędziów asystentów, kapitan 

drużyny gospodarzy obowiązany jest przedstawid sędziemu kandydata na sędziego 
asystenta. 

7. Każde zawody wyznaczone jako mistrzowskie lub pucharowe, niezależnie od zaistniałych 
opóźnieo lub niezgodności, muszą byd rozegrane jako mistrzowskie lub pucharowe, pod 
rygorem walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako 
towarzyskie, jest nieważna. 

 

§ 12 

1. Przed zawodami kierownik drużyny obowiązany jest do wypełnienia sprawozdania z 
zawodów w części dotyczącej składu zespołu, wpisując czytelnie imiona, nazwiska, 



numery kart i koszulek zawodników. Sprawozdanie podpisują kapitan i kierownik drużyny 
w obecności sędziego. 

2. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie 
stałych numerów na strojach dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy 
rozpoczynający grę muszą mied ponumerowane koszulki, zgodnie z zapisem w protokole 
sędziowskim. 

3. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, 
może przebywad 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera, 
kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska tych osób winny byd wpisane na 
dodatkowym załączniku do sprawozdania z zawodów. 

4. Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywad na ławce rezerwowych. 
5. Obowiązek kontroli osób przebywających na ławce rezerwowych spoczywa na sędziach 

prowadzących zawody. 
6. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością zawodników niż 11, jednak nie mniejszą 

niż 7, to skład drużyny może byd uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, 
którzy są wpisani do sprawozdania sędziowskiego. 

8. Wymiana zawodników powinna byd sygnalizowana za pomocą tablic z numerami 
zawodnika wchodzącego do gry i zawodnika schodzącego z boiska (dotyczy szczebla 
centralnego). 

9. W rozgrywkach piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w 
§ 12 ust. 1)-7) będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy 
prowadzące rozgrywki. 

 

§ 13 

1. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwid grę przed własną widownią w barwach 
klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie 
zawodów powinien poinformowad przeciwnika o strojach, w jakich zamierza wystąpid. 

 

2. Jeżeli zawodnicy mają przystąpid do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego  
koloru, drużyna gospodarzy ma obowiązek – na polecenie sędziego – zmienid ubiór.  

 

3. Jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn – 
zmiany koszulki musi dokonad bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu 
gospodarz zawodów powinien dostarczyd czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy. 

Nie przestrzeganie tych przepisów może byd powodem do przyznania walkoweru, o ile 

zastrzeżenia zgłoszono sędziemu przed rozpoczęciem zawodów. 

 

§ 14 

1. Każdy klub jest odpowiedzialny za działalnośd swoich przedstawicieli, zawodników, 
działaczy, trenerów, instruktorów i zawodników oraz za utrzymanie porządku i spokoju w 
obrębie obiektu sportowego przed rozpoczęciem zawodów, w czasie ich trwania i po ich 
zakooczeniu. 

2. Zapewnienie porządku i bezpieczeostwa polega na: 
 

1. zapewnieniu pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej sędziom, trenerom, 
działaczom i zawodnikom, 



2. wyznaczeniu odpowiedniej ilości porządkowych z opaskami o wyraźnych numerach, 
którzy mają czuwad nad zachowaniem się publiczności, a w razie potrzeby usuwad 
widzów naruszających ład i spokój na obiekcie sportowym.  

3. w przypadku klubu Ekstraklasy, I i II ligi wyznaczeniu kierownika ds. bezpieczeostwa. 
4. umieszczeniu przy wejściu na obiekt sportowy na trybunach regulaminu obiektu 

sportowego zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeostwie imprez masowych. 
5. zapewnieniu odpowiednich warunków do pracy dziennikarzom, sprawozdawcom 

radiowym i telewizyjnym, fotoreporterom i ich obsłudze technicznej, a także 
przedstawicielom policji. 

6. zapewnieniu odpowiednich miejsc dla osób towarzyszących oficjalnie drużynom, 
delegatom, obserwatorom oficjalnie skierowanym na zawody oraz innym 
uprawnionym osobom. 

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

§ 15 

1. Organ prowadzący rozgrywki może z własnej inicjatywy lub na prośbę zainteresowanego 
klubu delegowad na zawody swojego przedstawiciela. 

2. Delegowany przedstawiciel powinien w ciągu 3 dni złożyd właściwemu organowi pisemne 
sprawozdanie z obserwowanych zawodów.   

3. Sprawozdanie delegowanego przedstawiciela  może stanowid podstawę do podjęcia 
postępowania dyscyplinarnego.  

 

§ 16 

1. Zawody w rozgrywkach mistrzowskich rozgrywane są systemem mecz i rewanż (każda 
drużyna rozgrywa z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gośd). 

2. W rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli i kategorii wiekowych stosuje się 
następującą punktacje: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za mecz 
nierozstrzygnięty – jeden punkt, a za przegraną – zero punktów. 

3. Przed rozpoczęciem mistrzostw właściwy organ prowadzący rozgrywki ogłasza regulamin 
tych rozgrywek, który nie może byd zmieniany w czasie trwania mistrzostw.  

4. W rozgrywkach, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kolejnośd zespołów w 
tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. 
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym 

miejscu decydują: 

1)  przy dwóch zespołach: 

a. Ilośd 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 strzelone na 

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

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

e. przy dalszej równości, większa ilośd bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z 
całego cyklu, 



f. w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej ilości punktów są zespoły zajmujące 
pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a także zespoły których kolejnośd decyduje o 
spadku, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie 
rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku 
wyznaczonym przez PZPN lub właściwy związek piłki nożnej. 

2) Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą 
spotkao wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami 
podanymi w ust 1) w punktach a, b, c, d oraz e. 

 

§ 17 

Klub zgłaszający się do PZPN rozpoczyna rozgrywki mistrzowskie od najniższej klasy w danym 

związku piłki nożnej. 

 

§ 18 

1. W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brad udział tylko jedna 
drużyna tego samego klubu. 

2. (skreślony) 
3. Drużyny rezerwowe klubu uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich niższych klas 

noszą  nazwę klubu z dodatkiem kolejnych cyfr, np.: Orkan II, itp. 
4. W rozgrywkach piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w 

§ 18 ust. 1-3 będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy 
prowadzące rozgrywki. 

 

§ 19 

1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich 
danej klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi byd przesunięta w następnym cyklu 
rozgrywek niżej o dwie klasy rozgrywkowe. 

2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkao z 
własnej winy, zostanie automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych przesunięta 
niżej o dwie klasy rozgrywkowe bez względu na ilośd zdobytych punktów. 

3. Weryfikacje spotkao tych drużyn przeprowadza się następująco: 
a. w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkao należy anulowad wyniki 

dotychczasowych meczów, 
b. w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkao zalicza się do punktacji wyniki 

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

 

§ 20 

1 a).    Powołanie do pierwszej reprezentacji, reprezentacji młodzieżowej bądź na mecze 

eliminacyjne i turniej finałowy juniorów U-17 i U-19, a także na zgrupowania 

poprzedzające ww. imprezy, co najmniej trzech zawodników jednego klubu bądź co 

najmniej dwóch zawodników młodzieżowców uprawnionych do gry w klubie do 

rozgrywek seniorów, w których odrębne przepisy związkowe wprowadzają 

obowiązek udziału w meczach takich zawodników, może stanowid podstawę do 



złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie terminu zawodów na 

inny, wyznaczony z urzędu przez organ prowadzący rozgrywki. 

1 b).  Powołanie do reprezentacji piłki nożnej kobiet , piłki nożnej halowej i piłki nożnej 

plażowej następuje na zasadach odrębnie ustalonych przez organy prowadzące 

rozgrywki. 

2. Zawodnik powołany do jednego z zespołów, o których mowa w ustępie 1 lub na 
zgrupowanie kadry tych zespołów, zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym 
czasie na zgrupowanie. 

3. Klub, z którego zawodnik został powołany do kadry, nie jest uprawniony do 
podejmowania decyzji o zwolnieniu zawodnika ze zgrupowania kadry. 

4. W przypadku, gdy zawodnik jest kontuzjowany, a może chodzid, zobowiązany jest do 
stawienia się na miejsce zbiórki, a o dalszym ewentualnym zwolnieniu zadecyduje 
lekarz kadry. 

5. Zawodnik, który na skutek kontuzji lub choroby nie może stawid się na wezwanie 
PZPN, zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, wydanego 
przez lekarza klubowego. O zwolnieniu zadecyduje lekarz kadry. 

6. Zawodnik powołany do zespołów reprezentacji, o których mowa w punkcie 1 
niniejszego paragrafu, ale w nich nie uczestniczący bez zgody kierownictwa Związku 
lub lekarza kadry, nie może brad udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich, o 
Puchar Ekstraklasy i o Puchar Polski, pod rygorem orzeczenia walkoweru. 

 

§ 21 

1. Kluby są zobowiązane uzyskad zgodę organów prowadzących rozgrywki na organizowanie 
międzynarodowych spotkao w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich i/lub 
pucharowych. Bez zgody organu prowadzącego rozgrywki kluby nie mogą uczestniczyd w 
jakichkolwiek towarzyskich spotkaniach międzynarodowych, jeżeli kolidują one z 
terminami spotkao mistrzowskich i/lub pucharowych 

 

2. Kluby mogą występowad do organu prowadzącego rozgrywki o zmianę terminów spotkao 
mistrzowskich i pucharowych kolidujących z oficjalnymi międzynarodowymi imprezami 
piłkarskimi. 

 

§ 22 

1. Kluby zawieszone w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i 
zawodach nie mogą brad udziału w żadnych spotkaniach piłki nożnej, a rozgrywanie 
spotkao z ich drużynami będzie karane. 

2. Spotkania mistrzowskie wyznaczane w okresowym zawieszeniu klubu należy 
zweryfikowad  jako walkowery dla przeciwnika, natomiast w przypadku zawieszenia klubu 
do kooca rozgrywek obowiązuje stosowanie zasad § 19 ust.3. 

 
OPIEKA ZDROWOTNA 

§ 23 

Zawodnicy uprawiający piłkę nożną mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są 

obowiązani: 



1. poddad się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego 
zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki 
nożnej musi byd odnotowana na karcie zgłoszenia oraz w wydanej zawodnikowi karcie 
badao lekarskich według obowiązującego wzoru. 

2. przeprowadzad okresowe badania lekarskie, których wyniki są odnotowywane w karcie 
badao lekarskich . 

 

§ 24 

1. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddad się badaniom kontrolnym w odstępach nie 
dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia 
badao. 

2. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyd wyłącznie zawodnicy legitymujący się 
aktualnie pozytywnym wynikiem badao, wpisanym do karty badao lekarskich. 

3. Sędziowie spotkao piłki nożnej maja obowiązek sprawdzania karty badao lekarskich 
wszystkich zawodników. 

 

§ 25 

1. Upoważnieni przez PZPN i związki piłki nożnej lekarze mogą uczestniczyd w badaniach 
próbki B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badao Antydopingowych 
Instytutu Sportu.  

2. Badania lekarskie powinny byd przeprowadzane przez poradnie lekarskie. 
3. Kluby Ekstraklasy,  I, II i III ligi powinny mied stałego lekarza klubowego, zgodnie z 

właściwymi przepisami licencyjnymi.  
4. Gospodarze spotkao piłki nożnej są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego 

meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad: 
a. lekarza – na zawodach Ekstraklasy, I, II i III ligi, 

b. osoby posiadające uprawnienia do sprawowania opieki medycznej uzyskane zgodnie z 

przepisami paostwowymi – w pozostałych klasach rozgrywkowych. 

5. Gospodarze spotkao piłki nożnej mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym 
przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy 
lekarskiej. 

6. Gospodarze spotkao piłki nożnej są obowiązani zapewnid odpowiedni środek lokomocji, 
jeżeli zaistnieje koniecznośd odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby. 

 

§ 26 

1. Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej.  

2. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust. 1 spoczywa na klubie lub 
związku sportowym, którego zawodnik jest członkiem lub reprezentantem.  

3. PZPN i związki nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po 
zawodach organizowanych przez kluby. 

 

PRZEPISY FINANSOWE 
 

§ 27 



1. Wszystkie umowy między członkami PZPN, w szczególności dotyczące zmiany 
przynależności klubowej zawodników wszystkich kategorii wiekowych, muszą byd 
zawierane w postaci pisemnego dokumentu podpisanego przez statutowych 
przedstawicieli obu stron, ujawnionych we właściwych rejestrach sądowych. 

2. Umowy, o których mowa w ust. 1 nie mogą byd sprzeczne z przepisami paostwowymi i 
związkowymi, obowiązującymi członków PZPN. 

 

§ 28 

Rozgrywki mistrzowskie i pucharowe prowadzone są według następujących zasad 

finansowych: 

 

1. W rozgrywkach dwurundowych (mecz i rewanż) gospodarz pokrywa pełne koszty 
organizacji spotkania, a drużyna przeciwnika – koszty uczestnictwa w meczu. 

2. W przypadku rozgrywania jednego meczu, kluby rozliczają całośd kosztów i dochodów, 
uczestnicząc solidarnie w zyskach lub stratach, z uwzględnieniem następujących zasad 
naliczania kosztów: 
1) w koszta organizacji spotkania nie mogą wchodzid wydatki związane z korzystaniem z 

obiektu sportowego, jeżeli mecz odbywa się na boisku jednej z tych drużyn, 
2) wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniu przysługują jedynie klubom, które 

mają siedzibę poza miejscem zawodów, koszta uczestnictwa mogą obejmowad tylko 
wydatki za przejazdy oraz zakwaterowanie i wyżywienie w danej miejscowości, 
według obowiązujących przepisów. 

3. Wszelkie odstępstwa od postanowieo, określonych w ust. 1 i 2 są dopuszczalne za zgodą 
organu prowadzącego rozgrywki na podstawie  pisemnego porozumienia zawartego 
między zainteresowanymi klubami. 

 

§ 29 

W przypadku gdy wyznaczone lub uzgodnione spotkanie nie odbędzie się, względnie mecz 

zostanie przerwany przed upływem czasu gry, zobowiązanie finansowe klubów ustala się w 

następujący sposób: 

 

1. Zainteresowane kluby nie mogą wzajemnie rościd pretensji finansowych, jeśli przyczyna 
była od nich nie zależna (katastrofy i klęski żywiołowe, itp.). Decyzja odnośnie 
zakwalifikowania przyczyny należy do organów prowadzących rozgrywki. 

2. Gospodarz spotkania ma prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów organizacji 
spotkania, jeśli winę ponosi drużyna przeciwnika. 

3. Drużynie przyjezdnej przysługuje zwrot poniesionych kosztów jeśli winę ponosi gospodarz 
spotkania. 

 

§ 30 

Wszystkie spory finansowe klubów, w sprawach dotyczących kosztów wyznaczonych lub 

uzgodnionych, a nie odbytych spotkao nie uwzględnione w niniejszych postanowieniach, 

rozstrzygają organy prowadzące rozgrywki. 

 

 



§ 31 

1. Wynikające z niniejszej uchwały uprawnienia związków piłki nożnej mogą byd przekazane 
na podstawie stosownych uchwał funkcjonującym w ramach tych związków OZPN-om lub 
podokręgom. 

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do organów prowadzących 
rozgrywki piłki nożnej kobiet, piłki nożnej halowej oraz piłki nożnej plażowej. 

 

§ 32 

O wszystkich innych sprawach dotyczących rozgrywek, a nie objętych niniejszymi przepisami, 

decyduje Zarząd PZPN . 

 

§ 33 

Traci moc uchwała Zarządu PZPN z 29 września  2000 roku „Przepisy w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną”  

 

§ 34 

Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do wszystkich rozgrywek,  chyba że przepisy 

szczególne stanowią inaczej.  

 

§ 35 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 
 

295 
 

Uchwała nr XVI/295 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski 

w piłce nożnej na sezon 2012/2013 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Niniejszym przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej na sezon 
2012/2013 stanowiący Załącznik nr 1 do nin. Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

                                                                        Prezes PZPN Grzegorz Lato  
 
 
 
 
 



 REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI 
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2012/2013 

 
Rozgrywki o Puchar Polski pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej są masową 
imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn 
piłkarskich, ubiegających się o to trofeum. 

 
1. Cykl rozgrywek 

 
1.1. Cykl rozgrywek na szczeblu związku piłki nożnej na sezon 2012/2013 kooczy się do 30 

czerwca 2012 roku i ma wyłonid 16 drużyn, które wezmą udział  
w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie 2012/2013.  

 
1.2. Cykl rozgrywek w sezonie 2012/2013 na szczeblu centralnym rozpoczyna się 18 lipca 

2012 r., a kooczy 03 maja 2013 r. 
 
2. Uczestnictwo  
 
2.1. W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny  Ekstraklasy, I, II, III 

i IV ligi oraz do klasy okręgowej włącznie. Klub klasy A może wystąpid do ZPN o 
zwolnienie z udziału w rozgrywkach. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie 
dobrowolności.  

 
2.2. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez przedstawienie organowi prowadzącemu 

rozgrywki kompletu dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami związkowymi 
dotyczącymi potwierdzenia/uprawnienia zawodników do rozgrywek ligowych. 
Uprawnienie zawodników do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie 
do uczestnictwa w rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem pkt. 5.1 niniejszego 
regulaminu. Listy zawodników można uzupełniad w trakcie rozgrywek zgodnie z 
odrębnymi przepisami PZPN  
w tym zakresie. Poprzez zgłoszenie do rozgrywek klub potwierdza znajomośd 
niniejszego regulaminu.  

 
3. Etapy rozgrywek 
 
Rozgrywki podzielone są na dwa etapy: 
 
3.1. Etap I, kooczący się do 30 czerwca 2012 roku, na szczeblu związku piłki nożnej,  

w którym uczestniczą drużyny: III, IV ligi i klasy okręgowej włącznie oraz na zasadzie 
dobrowolności wszystkie inne zgłoszone do rozgrywek. 

   
3.2. Etap II na szczeblu centralnym z udziałem: 
 

 16 drużyn – zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związku piłki nożnej  
w sezonie 2011/2012, 

 36 drużyn II ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2011/2012, 



 18 drużyn I ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2011/2012, 

 16 zespołów ekstraklasy wg stanu na sezon rozgrywkowy 2011/2012. 
 
4. Pierwszy etap 

 
4.1. Pierwszy etap rozgrywek, kooczący się do 30 czerwca 2012 roku, przeprowadzają 

związki piłki nożnej na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów oraz 
niniejszego regulaminu. 

 
4.2. Orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do 

wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu 
związku piłki nożnej należy do właściwości Wydziału Dyscypliny związków piłki nożnej, 
chyba, że ze względu na właściwośd przedmiotową sprawa zastrzeżona jest do 
rozpoznania przez Wydział Dyscypliny PZPN. 

 
4.3. Wszystkie związki piłki nożnej obowiązane są w terminie do dnia 30.06.2012 r. zgłosid 

pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużyny, które 
zakwalifikowały się do rozgrywek pucharowych na szczeblu centralnym. 

 
5. Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej  

 
Wystawienie przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zobowiązuje do stosowania 
następujących zasad: 
 
5.1. Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brad udziału w innej 

drużynie tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują 
dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 
3 zawodników drużyny wyeliminowanej może grad  
w poszczególnym meczu w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do 
dalszych rozgrywek.  

 
5.2. Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w 

których one aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w 
najwyższej klasie rozgrywkowej, itd. 

 
6. Drugi Etap 
  
Runda wstępna 
 
6.1.  W Rundzie wstępnej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. Runda ta podzielona 

jest na dwa etapy: 

 I tura rundy wstępnej 
Uczestnicy: 
16 zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków sportowych.  

           36 zespołów II-ej Ligi w sezonie 2011/2012 
 

Zwycięzcy uzyskują awans do II tury rundy wstępnej. 



 

 II tura rundy wstępnej 
Uczestnicy: 
26 zespołów – zwycięzcy meczów I tury rundy wstępnej 
 
12 par zostanie rozlosowanych ze zwycięzców I tury rundy wstępnej. 
2 zespoły otrzymują wolny los. 
Zwycięzcy uzyskują awans do I rundy – 1/32 finału Pucharu Polski. 

 
6.2  W rundzie wstępnej Pucharu Polski Wydział Gier PZPN przeprowadzi losowanie wg 

zasad określonych w pkt. 6.1 
 
6.3  Gospodarzami w rundzie wstępnej Pucharu Polski są zespoły występujące  

w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2011/2012. 
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie 

 
6.4  Zwycięzcy meczu spośród zespołów, o których mowa w pkt. 6.1 uzyskają awans do 

rundy pierwszej Pucharu Polski.  
 
7. Pierwsza runda - 1/32 finału Pucharu Polski 
 
7.1   W rundzie pierwszej Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. W tej rundzie udział 

bierze:  

 14 zespołów – zwycięzców meczu z Rundy Wstępnej; 

 18 zespołów I Ligi w sezonie 2011/2012;. 
 

 
7.2  W rundzie pierwszej Pucharu Polski Wydział Gier PZPN przeprowadzi losowanie par 

poprzez do losowanie do 14 zespołów-zwycięzców meczów z rundy wstępnej drużyn I 
ligi.  
2 pary stworzą drużyny I-szo ligowe.   

 
7.3  Gospodarzami meczów pierwszej rundy Pucharu Polski są zespoły zwycięzców meczu 

w rundzie wstępnej. W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza 
wyłoni losowanie. 

 
7.4  Zwycięzcy meczu spośród zespołów, o których mowa w pkt. 7.1 oraz 16 zespołów 

ekstraklasy /wolny los/ uzyskają awans do rundy drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski.  
 
8. Druga runda – 1/16 finału Pucharu Polski 
 
8.1.  W rundzie drugiej – 1/16 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz.  

W 1/16 finału udział bierze:  

 16 zespołów ekstraklasy, występujących w sezonie 2011/2012; 

 zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 7.1. 
 



8.2  W rundzie drugiej Pucharu Polski Wydział Gier PZPN przeprowadzi losowanie par 
poprzez do losowanie do szesnastu zwycięzców meczu spośród zespołów, o których 
mowa w pkt. 7.1., 16 zespołów ekstraklasy, występujących w sezonie 2011/2012. 

 
8.3     Gospodarzami meczów w tej rundzie są zespoły o których mowa w pkt. 7.1. 
 
8.4 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 8.1 uzyskają awans do 

rundy trzeciej – 1/8 finału Pucharu Polski.  
 
9. Trzecia runda – 1/8 finału Pucharu Polski 
 
9.1 W rundzie trzeciej – 1/8 finału Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz.  

W 1/8 finału udział bierze:  

 16 zwycięzców meczów rundy drugiej. 
 
9.2  Gospodarzami są zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w chwili 

losowania. 
9.3  W rundzie trzeciej Pucharu Polski Wydział Gier PZPN przeprowadzi losowanie par  

spośród zespołów, o których mowa w pkt. 8.4. 
 
9.4 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 9.1 uzyskają awans do 

rundy czwartej – 1/4 finału Pucharu Polski. 
 
10. Czwarta runda – 1/4 finału Pucharu Polski 
 
10.1. W rundzie czwartej - 1/4 finału Pucharu Polski rozgrywa się dwa mecze (mecz  

i rewanż). W rundzie czwartej udział bierze: 

 8 zespołów – zwycięzców meczów rundy trzeciej. 
 
10.2 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 10.1 uzyskają awans do 

rundy piątej – 1/2 finału Pucharu Polski. 
 
11. Piąta runda – 1/2 finału Pucharu Polski 
 
11.1. W rundzie piątej - 1/2 finału Pucharu Polski rozgrywa się dwa mecze (mecz i rewanż). 

W rundzie piątej udział biorą: 

 4 zespoły – zwycięzcy meczów rundy czwartej. 
 
11.2 Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt. 11.1 uzyskają awans do 

finału Pucharu Polski 
 
12. Runda szósta - Finał Pucharu Polski 
 
12.1 W rundzie szóstej - Finale Pucharu Polski rozgrywa się jeden mecz. 

W rundzie szóstej udział biorą: 

 2 zespoły – zwycięzcy meczów rundy piątej. 
Mecz Finałowy zostanie rozegrany na Stadionie Narodowym w Warszawie. 



W przypadku braku możliwości rozegrania meczu finałowego na Stadionie 
Narodowym w Warszawie zostanie on rozegrany na innym neutralnym boisku. 
Gospodarz spotkania zostanie wyłoniony w drodze losowania spośród finalistów.  

 
13. Losowanie zestawu par i gospodarzy 
 
13.1. Zestaw par oraz gospodarzy pierwszych meczów 1/4 i 1/2 finału Pucharu Polski 

wyłoni losowanie, przeprowadzone przez Wydział Gier PZPN. 
 
13.2. W przypadku realnej możliwości nierozegrania meczu z powodu niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, organ prowadzący rozgrywki zastrzega sobie prawo 
zmiany gospodarza pierwszego meczu, wyłonionego w drodze losowania. 

 
14. Zasady awansu – jeden mecz 
 
14.1. W rundzie wstępnej, w pierwszej rundzie oraz w rundach etapu I, rozgrywanych wg 

zasady „jeden mecz”: 
a. w przypadku wyniku remisowego po zakooczeniu meczu w regulaminowym  

czasie zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut.  
b. jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli zarządza się 

rzuty karne według obowiązujących przepisów.  
 
15. Zasady awansu – dwa mecze (mecz i rewanż) 
 
15.1. W 1/4 oraz 1/2 Finału Pucharu Polski awans do dalszej rundy rozgrywek, uzyska 

zespół, który zgromadzi większą liczbę punktów. 
15.2.  W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie bądź wywalczeniu  Pucharu 

Polski decyduje: 
a. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn; 
b. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone 

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

c. przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut; 
d. jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę goli, gole strzelone 

na wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami 
przyjętymi w UEFA w rozgrywkach europejskich; 

e. jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się 
rzuty karne według obowiązujących przepisów.  

 
16. Zasady ogólne  
 
16.1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn.: drużyny 

przegrywające odpadają. W rozgrywkach etapu pierwszego na szczeblu związku piłki 
nożnej dopuszcza się rozgrywanie zawodów, począwszy od dwierdfinałów systemem 
mecz i rewanż, o ile taki system został uwzględniony w regulaminach związku piłki 
nożnej. 



 
16.2. W etapie pierwszym gospodarzami meczów o Puchar Polski na szczeblu związku piłki 

nożnej są drużyny występujące w niższych klasach rozgrywkowych.  
W przypadku drużyn tej samej klasy, gospodarza zawodów wyłania się drogą 
losowania. Ustalenie gospodarzy zawodów pucharowych w etapie pierwszym 
następuje na podstawie aktualnego stanu drużyn w poszczególnych klasach 
rozgrywkowych w chwili losowania.  

 
16.3. Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski na szczeblu centralnym, 

uprawnione są do wymiany 3 zawodników przez cały okres trwania gry. 
 
16.4.  Zawody o Puchar Polski będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry    w 

piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi  w przepisach Uchwały nr IX/140 z 
dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Przepisy w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 

 
16.5. Napomnienia i wykluczenia. 

 Zawodnicy którzy otrzymali 2 żółtą kartkę w rozgrywkach na szczeblu centralnym  
pauzują 1 mecz. 

 Zawodnicy którzy otrzymali 3 żółtą kartkę w rozgrywkach na szczeblu centralnym  
zostają ukarani karą pieniężną w wysokości 500 zł. 

 Zawodnicy którzy otrzymali 4 żółtą kartkę na szczeblu centralnym pauzują             
2 mecze. 

 Zawodnicy którzy otrzymali 5 żółtą kartkę na szczeblu centralnym zostają ukarani 
karą pieniężną w wysokości 750 zł. 

 Zawodnicy którzy otrzymali 6 żółtą kartkę na szczeblu centralnym pauzują             
2 mecze oraz zostają ukarani karą pieniężną w wysokości 1.000 zł. 

 Zawodnicy którzy otrzymali 7 i kolejną żółtą kartkę na szczeblu centralnym 
pauzują 1 mecz oraz zostają ukarani karą pieniężną w wysokości 1.500 zł. 

 
Kary za czerwone kartki zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym obowiązującym  
w rozgrywkach mistrzowskich.  

 
16.6. Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn I etapu Pucharu Polski na szczeblu 

Związków zostają anulowane. 
 

16.7. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn uczestniczących  
w rozgrywkach I etapu na szczeblu Związków wykonywane są w kolejnych etapach 
lub cyklach Pucharu Polski. 

 
16.8. Wydział Gier PZPN w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa telewizyjne do 

rozgrywek Pucharu Polski może wyznaczyd obligatoryjny termin rozegrania spotkania. 
 

17. Nagrody 
 

17.1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymuje: 

 przechodni Puchar Polski, 



 replikę/miniaturę Pucharu Polski na własnośd, 

 medale pamiątkowe, 

 reprezentuje Polskę w międzynarodowych rozgrywkach organizowanych przez 
UEFA pod warunkiem wypełnienia wymogów licencyjnych, określonych 
odrębnymi przepisami PZPN. 

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

 medale pamiątkowe, 

 reprezentuje Polskę w międzynarodowych rozgrywkach organizowanych przez 
UEFA pod warunkiem wypełnienia wymogów licencyjnych, określonych 
odrębnymi przepisami PZPN i w przypadku, gdy zdobywca Pucharu Polski jest 
jednocześnie mistrzem Polski, chyba, że właściwe przepisy PZPN i UEFA 
stanowią inaczej.  

 
17.3.   Niezależnie od postanowieo pkt 17.1 oraz 17.2, kluby uczestniczące w rozgrywkach o 

Puchar Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2012/2013 uprawnione są do 
otrzymania nagrody finansowej w wysokości: 
1) I tura rundy wstępnej - każdy z uczestników - 5 000 PLN; 
2) II tura rundy wstępnej - każdy z uczestników – 5 000 PLN; 
3) I runda PP – każdy z uczestników  – 5 000 PLN; 
4) 1/16 finału PP – każdy z uczestników – 10 000 PLN; 
5) 1/8 finału PP – każdy z uczestników - 20 000 PLN; 
6) 1/4 finału PP – każdy z uczestników - 30 000 PLN; 
7) 1/2 finału PP – każdy z uczestników - 40 000 PLN; 
8) finaliści PP – każdy z finalistów – 100 000 PLN; 
9) zdobywca PP – 400 000 PLN. 

 
17.4   Nagrody o których mowa w pkt 17.3 nie przysługują klubom, które wycofały się lub 

nie przystąpiły do rozgrywek o Puchar Polski w sezonie 2012/2013. 
 
17.5   Przyjmuje się następujący harmonogram wypłat nagród przysługujących klubom z 

tytułu uczestnictwa w rozgrywkach Pucharu Polski w sezonie 2012/2013: 
1) Wypłata nagród za uczestnictwo do 1/8 finału PP – do 31 stycznia 2013 r. 
2) Wypłata nagród dla pozostałych uczestników – do 30 czerwca 2013 r. 

 
17.6   Wypłata nagród, o których mowa w pkt 17.3 nastąpi po wystawieniu przez klub 

odpowiedniego dokumentu obciążeniowego. 
 
18. Sędziowie 
 
18.1. Obsadę sędziowską wyznaczają Kolegia Sędziów ZPN dla zawodów na szczeblu 

związku piłki nożnej oraz Departament Rozgrywek Krajowych PZPN dla zawodów 
szczebla centralnego. 

 
18.2. Drużyny szkolne i nie zrzeszone zwolnione są od opłat sędziowskich, przy czym opłaty 

te są pokrywane przez ZPN-y. 
 



18.3. Przyjmuje się następujące stawki ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów i 
delegatów ds. bezpieczeostwa, wyznaczonych na mecze o Puchar Polski, rozgrywane 
na szczeblu centralnym w sezonie 2012/2013: 

 

L.p Etap rozgrywek Sędzia Główny Sędziowie Asystenci Obserwator / 
Delegat 

1. I tura rundy 
Wstępnej 

250 zł 150 zł 150 zł 

2. II tura rundy 
Wstępnej 

250 zł 150 zł 150 zł 

3. 1/32 finału 300 zł 210 zł 210 zł 

4. 1/16 finału Wg. stawek obowiązujących w klasie rozgrywkowej w 
której uczestniczy drużyna gospodarza zawodów, przy 
czym stawka nie może byd niższa niż obowiązująca w 
1/32 finału 

5. 1/8 finału Wg. stawek obowiązujących w klasie rozgrywkowej w 
której uczestniczy drużyna gospodarza zawodów, przy 
czym stawka nie może byd niższa niż obowiązująca w 
1/32 finału 

6. 1//4 finału Wg. stawek obowiązujących w klasie rozgrywkowej w 
której uczestniczy drużyna gospodarza zawodów, przy 
czym stawka nie może byd niższa niż obowiązująca w 
1/32 finału 

7. 1/2 finału Wg. stawek obowiązujących w klasie rozgrywkowej w 
której uczestniczy drużyna gospodarza zawodów, przy 
czym stawka nie może byd niższa niż obowiązująca w 
1/32 finału 

8. Finał Wg. stawek obowiązujących w klasie rozgrywkowej w 
której uczestniczy drużyna gospodarza zawodów – 
opłaca PZPN, przy czym stawka nie może byd niższa niż 
obowiązująca w 1/32 finału 

 
18.4 Ekwiwalenty, o których mowa w pkt 18.3, zostaną wypłacone sędziom, obserwatorom i 

delegatom przez gospodarza zawodów, bezpośrednio po zakooczeniu meczu. 
Wyjątkiem od tej zasady jest mecz finałowy, w przypadku którego koszty obsługi 
meczu przez sędziów, obserwatora i delegata będą finansowane bezpośrednio przez 
PZPN. 

 
18.5 Niezależnie od wypłacanych ekwiwalentów, za obsługę meczów I i II Tury Rundy 

Wstępnej oraz 1/32 finału rozgrywek, sędziom, obserwatorom i delegatom przysługuje 
zwrot kosztów podróży wg następujących stawek: 

 

L.p. Etap rozgrywek Poniżej  100 
km* 

Od 100 do 200 
km* 

Powyżej 200 
km* 

1. I tura rundy 
Wstępnej 

90 zł 150 zł 200 zł 

2. II tura rundy 90 zł 150 zł 200 zł 



Wstępnej 

3. 1/32 finału 90 zł 150 zł 200 zł 

* podróż w obie strony (dojazd i powrót) 
 

18.6 Koszty dojazdu na zawody, o których mowa w pkt 18.5, zostaną wypłacane sędziom, 
obserwatorom i delegatom przez gospodarza zawodów, bezpośrednio po zakooczeniu 
meczu. 

 
 

19. Koszty organizacji zawodów 
 
19.1.  Zawody organizuje sekcja piłki nożnej klubu będącego gospodarzem i pokrywa 

wszystkie koszty związane z organizacją zawodów. Każda drużyna uczestniczy  
w zawodach na koszt własny. 

 
20. Protesty 
 
20.1 Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego mogą byd 

składane do Wydziału Gier PZPN w terminie 48 godzin po zawodach, przy 
jednoczesnym złożeniu protestu do macierzystego ZPN i przeciwnika. Do protestu 
należy dołączyd pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej według 
zasad rozgrywek o mistrzostwo. 

 
 
21. Prawa PZPN i klubów uczestniczących w rozgrywkach 
 
21.1. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o 

Puchar Polski przysługują prawa komercyjne, tj. prawa telewizyjne i pokrewne prawa 
medialne, prawa marketingowe oraz prawa do prowadzenia baz danych, określone 
odrębną uchwałą PZPN. 

 
21.2  Prawa telewizyjne i pośrednie prawa medialne są scentralizowane i należą do PZPN 

od etapu II, pierwszej rundy 1/32 finału Pucharu Polski. 
 
21.3  Ustala się następujący zakres praw marketingowych zastrzeżonych dla PZPN: 
 

1. Od 1/32 finału do 1/8 finału Pucharu Polski: 

 umieszczenie tablicy centralnej w pierwszym rzędzie band reklamowych o 
wymiarach 12m x 1m, zgodnie z załącznikiem nr 2 

 umieszczenie 2 tablic reklamowych w narożnikach o wymiarach 2m x 1m 
każda, zgodnie z załącznikiem nr 2 

 umieszczenie logotypu Pucharu Polski na prawym i lewym rękawku koszulek 
meczowych klubów (wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm), zgodnie z 
załącznikiem nr 3 

 obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich, wykonanych według wzoru 
wskazanego przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie 
mieszanej oraz w trakcie konferencji prasowych. 



 
2. Od 1/4 finału do finału Pucharu Polski: 

 udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza 
band reklamowych wokół boiska, zgodnie z załącznikiem nr 2 

 umieszczenie logotypu Pucharu Polski na prawym i lewym rękawku koszulek 
meczowych (wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm), zgodnie z 
załącznikiem nr 3 

 obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich, wykonanych według wzoru 
wskazanego przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie 
mieszanej oraz w trakcie konferencji prasowych. 

 
21.4 Ustala się, iż kluby uczestniczące w drugim etapie rozgrywek o Puchar Polski 

zarezerwują dla Polskiego Związku Piłki Nożnej i w razie potrzeby przekażą: 
a. na mecze od 1/32 do 1/8 finału: 

 50 biletów 1 kategorii 

 10 zaproszeo VIP/loża honorowa 
b. na mecze dwierdfinałowe: 

 100 biletów 1. kategorii 

 30 zaproszeo VIP/loża honorowa 
c. na mecze półfinałowe: 

 100 biletów 1. kategorii 

 50 zaproszeo VIP/loża honorowa 
 

Aczkolwiek liczba zaproszeo VIP nie może przekroczyd 10% miejsc siedzących w 
strefie VIP. 
 
PZPN powiadomi klub z odpowiednim wyprzedzeniem czy skorzysta z danej puli 
biletów i zaproszeo. 

 
21.5. Klubom przysługują wszelkie wpływy z biletów włączając mecze półfinałowe oraz 

wpływy z reklam na stadionie z wyjątkiem praw zastrzeżonych na podstawie 
niniejszej uchwały dla PZPN. 

 
21.6. Organizatorem meczu finałowego jest PZPN i wszelkie prawa komercyjne należą do 

PZPN.  
 
21.7. Ustala się, że zszywki z logotypami, flagi Pucharu Polski, pliki graficzne z logotypem 

Pucharu Polski oraz wzory plakatów i banerów internetowych zostaną dostarczone 
klubom na podstawie zamówienia wysłanego do PZPN faksem do 31 maja 2012 r. na 
druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4. Tablice reklamowe, tablice do 
wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska na mecze transmitowane przez 
oficjalnych nadawców Pucharu Polski dostarczy klubom PZPN lub podmiot przez 
niego wskazany. Na pozostałe mecze kluby powinny wykonad ścianki na własny koszt 
według wzoru otrzymanego od PZPN. 

 
21.8. Wszelkie powyższe postanowienia nie są skonstruowane i nie powinny byd 

interpretowane jako ograniczające w jakikolwiek sposób kluby uczestniczące w 



rozgrywkach przy zawieraniu umów dotyczących rozgrywek o Puchar Polski, gdyż nie 
są one w konflikcie z umowami komercyjnymi i zobowiązaniami klubów. 

 
21.9. Szczegółowe zobowiązania klubów uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski są 

opisane w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. 
 
21.10. Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały stanowi Księga znaku Pucharu Polski. 
 
 
22. Zasady interpretacji 

 
22.1 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 
 
23. Data zatwierdzenia 
 
23.1 Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu ………… 
 
 
Terminarz spotkao  Pucharu Polski na sezon 2012/2013: 
18 lipca 2012 r. (środa) - I-sza Tura Rundy Wstępnej. 
25 lipca 2012 r. (środa) - II-ga Tura Rundy Wstępnej. 
31 lipca / 1 sierpnia 2012 r. (wtorek/środa) - Pierwsza Runda 1/32. 
4/5 sierpnia 2012 r. (sobota/niedziela) - Druga Runda 1/16 – termin dla klubów 
uczestniczących w meczu o Superpuchar. 
11/12 sierpnia 2012 r. (sobota/niedziela) - Druga Runda 1/16. 
25/26/27 września (wtorek/środa/czwartek i 02/03/04 października 2012 r. 
(wtorek/środa/czwartek) - Trzecia Runda 1/8. 
23/24 października 2012 r. (wtorek/środa) - Czwarta Runda 1/4 pierwszy mecz. 
30/31 października 2012 r. (wtorek/środa) - Czwarta Runda 1/4 pierwszy mecz - termin dla 
klubów uczestniczących w rozgrywkach Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej. 
20/21 listopada 2012 r. (wtorek/środa) - Czwarta Runda 1/4 drugi mecz. 
27/28 listopada 2012 r. (wtorek/środa) - Czwarta Runda 1/4 drugi mecz - termin dla klubów 
uczestniczących w rozgrywkach Ligi Mistrzów i Ligi Europejskiej. 
09/10 kwietnia 2013 r. (wtorek/środa) - Piąta Runda 1/2 pierwszy mecz. 
16/17 kwietnia 2013 r. (wtorek/środa) - Piąta Runda 1/2 drugi mecz. 
3 maja 2013 r. - FINAŁ  PUCHARU POLSKI. 
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Uchwała nr XVI/296 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zatwierdzenia terminarza rozgrywek  

T-Mobile Ekstraklasy na sezon 2012/2013 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 



I. Na wniosek Ekstraklasy S.A. zatwierdza się terminarz rozgrywek T-Mobile Ekstraklasy na 
sezon 2012/2013 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XVI/297 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zatwierdzenia terminarza rozgrywek I i II ligi  

oraz Pucharu Polski na sezon 2012/2013 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Na wniosek Wydziału Gier PZPN zatwierdza się terminarz rozgrywek I i II ligi oraz Pucharu 
Polski na sezon 2012/2013 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XVI/298 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży dla I-szych trenerów młodzieżowych 
reprezentacji Polski  

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt b) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Przyjmuje się, że łączne zryczałtowane koszty podróży i diet zwracane I-szym trenerom 
młodzieżowych reprezentacji Polski obliczane są w wyniku przemnożenia ilości kilometrów 
(od miejsca stałego zamieszkania lub pobytu danej osoby do miejsca realizacji zadao 
związkowych i z powrotem) przez stały współczynnik 0,80 zł za kilometr. 
 
II. Zryczałtowane koszty podróży i diet, o których mowa w pkt I, nie przysługują w przypadku 
korzystania z samochodów pozostających w zasobach Związku. 
 
III. Realizację niniejszej uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i 
Departamentowi Finansowemu PZPN.       
 
IV.  Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr XVI/299 Zarządu PZPN z dnia 15 grudnia 2011 roku 
w sprawie zmiany Uchwały nr VI/87 z dnia 24 kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie 

licencji dla klubów I ligi na sezon 2008/2009 i następne 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W Uchwale nr VI/87 z dnia 24 kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie  licencji dla 
klubów I ligi na sezon 2008/2009 i następne wprowadza się następujące zmiany:  
 
1. Preambuła Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt  i) w zw. z art. 12 § 1 pkt 23) Statutu PZPN i art. 12 ust. 1 pkt 8) 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010r. nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 
postanawia się co następuje: 
 
2. § 4 ust. 1 zd. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o sporcie w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo I ligi 
prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, mogą uczestniczyd kluby działające jako 
osoby prawne. 
 
3. § 7 pkt. 5) lit a) zd. 2 otrzymuje nowe brzmienie: 
 „PZPN wyraża zgodę na prowadzenie zespołów młodzieżowych przez stowarzyszenia, 
fundacje lub ośrodki piłkarskie. Warunkiem koniecznym udzielenia zgody musi byd pełna 
zależnośd personalna, organizacyjna i kapitałowa od Klubu. 
 
4. W § 9 pkt. 2 po wyrazie „zadaszonych” dodaje się wyraz: 
 „minimum”. 
 
5. W § 9 pkt. 11 po wyrazie „dźwięk,” dodaje się sformułowanie: 
 „zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie utrwalania imprezy masowej z dnia 10 
stycznia 2011 (Dz. U nr 16 poz. 73)”.    
6. W § 9:  
1. dodaje się punkt 12) o następującym brzmieniu:  
„Zgodnie z Uchwałą IV/51 z dnia 30 marca 2010 Zarządu PZPN wymaga się zapewnienia  
współdziałania (rozumianego jako wymianę danych) funkcjonującego na wykorzystywanym 
obiekcie systemu biletowego oraz systemu identyfikacji kibiców z CBDK PZPN. W 
szczególności kluby zobowiązane są do prowadzenia identyfikacji osób uczestniczących w 
imprezie masowej oraz prowadzenia ewidencji i obligatoryjnego przekazywania do CBDK 
PZPN następujących danych:  
 

a) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany  -  rodzaj, serię 
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamośd,  
 
b) w przypadku międzypaostwowych i międzynarodowych meczów piłkarskich oraz 
meczów rozgrywanych w ramach lig zawodowych  -  imię i nazwisko, wizerunek twarzy 



oraz numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany — rodzaj, serię i numer 
dokumentu potwierdzającego tożsamośd.” 

2. dotychczasowe punkty od 12 do 30 otrzymują numerację od 13 do 31. 
  
7. W § 11:  
1. punkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:  
„Wnioskujący o wydanie licencji musi zapewnid odpowiednio wykwalifikowane służby 
porządkowe i informacyjne zgodnie z Uchwałą nr X/192 z dnia 23 września 2010 w sprawie 
przyjęcia programu „Stewarding – najwyższa jakośd organizacji imprez” dla rozgrywek 
piłkarskich, organizowanych przez PZPN.” 
2. dotychczasowe punkty od 4 do 6 otrzymują numerację od 5 do 7. 
 
8. W § 17 dodaje się punkt 4) o następującym brzmieniu:  
„Wnioski, które zostały złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.”  
  
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.  
 
III. Przyjmuje się tekst jednolity Uchwały w sprawie licencji dla klubów I ligi na sezon 
2008/2009 i następne, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Prezes PZPN Grzegorz Lato  

 
 
U. nr VI/87 z dnia 24.04.2008 roku 
zm. U. nr IX/216  z 17.06.2009 roku 
tj. U. nr XVI/381 z 19 i 20.11.2009 roku  
zm. U. nr III/22 z 17.02.2011 roku 
zm. U. nr XVI/299 z 15.12.2011 roku 

 
Uchwała nr VI/87 z dnia 24 kwietnia 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie licencji dla klubów I ligi na sezon 2011/2012  i następne 

(tekst jednolity) 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt  i) w zw. z art. 12 § 1 pkt 23) Statutu PZPN i art. 12 ust. 1 pkt 8) 
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010r. nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 
postanawia się co następuje: 
 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 
Niniejsza Uchwała określa zasady nadawania, odmowy nadania, zawieszania lub 
pozbawienia licencji uprawniających kluby piłkarskie do udziału w rozgrywkach o 
mistrzostwo I ligi. 

 
 



§2 
Posiadanie licencji, o której mowa w § 1 stanowi warunek uczestnictwa klubu I ligowego w 
rozgrywkach prowadzonych przez Polski Związek 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 oświadczeo o 
przestrzeganiu obowiązujących przepisów sportowych oraz uchwał i decyzji PZPN i Związku 
Piłki Nożnej, którego klub jest członkiem. 
II.       KRYTERIA PRAWNE  

§4 
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o sporcie w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo I ligi 

prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej, mogą uczestniczyd kluby działające 
jako osoby prawne.  

2. Klub posiadający licencję nadaną przez PZPN nie może bez jego zgody uczestniczyd w 
jakichkolwiek rozgrywkach prowadzonych przez inny podmiot w kraju lub zagranicą. 

 
§5 

Wniosek o nadanie licencji dla klubu I ligi sporządza się na druku, stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 
1. Do wniosku każdy klub I ligowy załącza następujące dokumenty: 
wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub administracyjnego zawierający dane dotyczące 
formy prawnej klubu oraz aktualnego składu osobowego jego władz, zaświadczenie 
właściwego Urzędu Skarbowego o realizacji przez klub zobowiązao podatkowych lub 
stosowne porozumienie o układzie ratalnym, zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeo Społecznych o realizacji przez klub składek na ubezpieczenie społeczne i innych 
zobowiązao lub stosowne porozumienie o układzie ratalnym, sprawozdanie finansowe za rok 
poprzedzający sezon licencyjny oświadczenie Władz Klubu o solidnej strukturze finansowej, 
w tym o dysponowaniu wystarczającymi środkami finansowymi lub możliwościami 
kredytowymi pozwalającymi na zachowanie płynności finansowej w okresie do zakooczenia 
najbliższego sezonu piłkarskiego, oświadczenie Władz Klubu o prowadzeniu  dokumentacji 
finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i finansowymi, dokument 
dotyczący prawa do korzystania z obiektów piłkarskich (w tym stadionu lub boisk) na okres 
minimum jednego sezonu, na który ma zostad wydana licencja, pisemną deklarację klubu wg 
załączonego wzoru (załącznik nr 2) dotyczącą: uznania PZPN jako jedynego podmiotu 
uprawnionego do organizowania i prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo I ligi, 
prawidłowości dokumentacji licencyjnej przedstawionej do Związku, oświadczenie 
potwierdzające spełnienie wymogów niniejszej Uchwały, stanowiące załącznik nr 3, kopię 
dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej, dokumenty przewidziane w § 7 
niniejszej  Uchwały.  
Klub powinien niezwłocznie zawiadomid Polski Związek Piłki Nożnej o wszelkich zmianach w 
dokumentach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-7, 
Okres ważności dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1, 2 i 3 wynosi 3 miesiące w 
odniesieniu do dnia złożenia wniosku. 
 
 



III.      KRYTERIA SPORTOWE  
§6 

 
Klub wnioskujący o licencję powinien posiadad odpowiednie warunki do szkolenia i opieki 
medycznej nad piłkarzami, w tym grup młodzieżowych, zatrudniad wykwalifikowanych 
trenerów i instruktorów oraz odpowiedni personel medyczny.  

 
§7 

Do wniosku o nadanie licencji należy ponadto dołączyd: 
1) kopię umowy dotyczącą zatrudnienia trenera pierwszej drużyny, posiadającego 

uprawnienia trenera klasy UEFA PRO oraz ważną licencję wydaną przez Wydział 
Szkolenia PZPN w trybie Uchwały Zarządu nr VIII/96 z dnia 3 czerwca 2008, 

2) kopię umowy dot. zatrudnienia co najmniej jednego lekarza, posiadającego licencję 
PZPN,   

3) kopię umowy dot. zatrudnienia co najmniej jednego wykwalifikowanego masażysty, 
4) zobowiązanie w przedmiocie zapewnienia udziału osób, o których mowa w pkt 1)-3) (z 

wyjątkiem lekarza) we wszystkich oficjalnych meczach pierwszej drużyny oraz 
przynajmniej jednej z tych osób podczas każdego treningu ww. drużyny. Obecnośd 
lekarza wymagana jest tylko podczas meczów, rozgrywanych przez klub w roli 
gospodarza, 

5) program rozwoju młodzieży piłkarskiej spełniający poniższe wymagania: 
a) uczestnictwa w rozgrywkach prowadzonych przez ZPNy minimum czterech drużyn 

młodzieżowych w kategoriach 12-19 lat. Od sezonu 2012/2013 wprowadza się 
obowiązek posiadania 6 drużyn w kategoriach wiekowych 12-19 lat. Klub nie 
posiadający tylu drużyn młodzieżowych może podpisad stosowne porozumienie z 
klubem współpracującym, mającym swoją siedzibę w tym samym województwie co 
klub I ligowy. PZPN wyraża zgodę na prowadzenie zespołów młodzieżowych przez 
stowarzyszenia, fundacje lub ośrodki piłkarskie. Warunkiem koniecznym udzielenia 
zgody musi byd pełna zależnośd personalna, organizacyjna i kapitałowa od Klubu,   

b) zatrudnienie trenerów drużyn młodzieżowych posiadających kwalifikacje określone 
przez PZPN, 

c) zapewnienie każdemu młodemu piłkarzowi możliwości korzystania z pomocy lekarza, 
d) udzielenie pomocy zawodnikom drużyn młodzieżowych w ich kształceniu ogólnym ze 

strony wykwalifikowanych nauczycieli, 
 
IV.     KRYTERIA dot. INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ  

 
§8 

Klub wnioskujący o licencję winien dysponowad infrastrukturą sportową pozwalającą 
widzom i przedstawicielom środków masowego przekazu na oglądanie meczów na dobrze 
wyposażonych, oznakowanych i bezpiecznych obiektach piłkarskich. 
 

§9 
Klub wnioskujący o licencję do Polskiego Związku Piłki Nożnej zobowiązany jest do: 
1) posiadania stadionu piłkarskiego, mającego pole gry długości nie mniejszej niż 100m i 

szerokości, nie mniejszej niż 64m, mającego minimum 2000 indywidualnych, 
ponumerowanych miejsc siedzących, w tym conajmniej 500 miejsc zadaszonych. 



Indywidualne miejsca siedzące z oparciami muszą znajdowad się na trybunie krytej.  
Boisko musi mied trawiaste pobocze lub alternatywnie pobocze pokryte sztuczną 
murawą o szerokości co najmniej 1,5 m za liniami bocznymi i co najmniej 3 m za liniami 
bramkowymi.  
Zadaszenie trybun musi spełniad wymogi prawa budowlanego i przepisów 
przeciwpożarowych. Zadaszenie musi trwałym elementem trybun.  

2) posiadania dwóch zadaszonych minimum 13-miejscowych ławek dla piłkarzy 
rezerwowych i kierownictw drużyn, usytuowanych co najmniej 3 m od linii bocznej 
boiska, rozstawionych symetrycznie w stosunku do linii środkowej boiska w 
maksymalnej odległości 30m od siebie; dwumiejscowego zadaszonego stanowiska dla 
sędziego technicznego oraz co najmniej czterech miejsc dla minimum czterech, 
odpowiednio oznakowanych noszowych (zielone kamizelki z białym krzyżem na 
plecach), zaopatrzonych w 2 pary noszy z usztywnieniem. Zabranie się łączenia 
stanowiska dla sędziego technicznego ze stanowiskiem dla noszowych. 

3) zapewnienie dla zawodników rezerwowych obu drużyn odpowiedniego miejsca do 
rozgrzewki w czasie meczu, 

4) zapewnienia co najmniej 50 miejsc siedzących dla VIP-ów, w tym 10 miejsc dla VIP-ów 
drużyny przyjezdnej oraz co najmniej 4 miejsc dla przedstawicieli PZPN. Miejsca muszą 
byd odpowiednio oznakowane i zlokalizowane pośrodku trybuny głównej, centralnie do 
linii środkowej boiska, 

5) zapewnienia minimum 30 zadaszonych miejsc z pulpitami dla przedstawicieli środków 
masowego przekazu, w tym co najmniej 15 miejsc z możliwością podłączenia do energii 
elektrycznej, 

6) posiadania odpowiednio wyposażonego pomieszczenia do udzielenia pierwszej pomocy 
zawodnikom i sędziom,  

7) posiadania szatni o takim samym standardzie dla drużyn gospodarzy i gości, o 
powierzchni całkowitej co najmniej 60 m2 każda, wyposażonej w co najmniej 5 
prysznicy, 2 toalety w sedesami, umywalką, stół do masażu i tablicę to rozwiązao 
taktycznych,  

8) posiadania szatni dla sędziów o powierzchni co najmniej 25 m2, wyposażonej w natrysk, 
toaletę z sedesem i umywalką, stół i 5 krzeseł,  

9) zapewnienia pomieszczenia dla delegata i obserwatora meczowego, wyposażonego co 
najmniej w stół i krzesła. Pomieszczenie musi znajdowad się w bezpośrednim 
sąsiedztwie szatni zawodników i szatni sędziów,   

10) zapewnienia stanowiska dowodzenia, z którego jest bezpośredni wgląd na widownię, 
wyposażonego w stół lub pulpity do pracy sztabowej oraz krzesła.  

11) wyposażenia stadionu w system monitoringu wizyjnego, rejestrujących obraz i dźwięk, 
zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie utrwalania imprezy masowej z dnia      10 
stycznia 2011 (Dz. U nr 16 poz. 73). Monitoring musi zapewnid monitorowanie widowni, 
ciągów komunikacyjnych, wejścia i przejścia dla kibiców, kasy biletowe, ogrodzenie 
zewnętrzne obiektu.  

12) Zgodnie z Uchwałą IV/51 z dnia 30 marca 2010 Zarządu PZPN wymaga się 
zapewnienia  współdziałania (rozumianego jako wymianę danych) funkcjonującego 
na wykorzystywanym obiekcie systemu biletowego oraz systemu identyfikacji 
kibiców z CBDK PZPN. W szczególności kluby zobowiązane są do prowadzenia 
identyfikacji osób uczestniczących w imprezie masowej oraz prowadzenia ewidencji 
i obligatoryjnego przekazywania do CBDK PZPN następujących danych:  



a) imię i nazwisko oraz numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany  -  rodzaj, 
serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamośd,  
b) w przypadku międzypaostwowych i międzynarodowych meczów piłkarskich oraz 
meczów rozgrywanych w ramach lig zawodowych  -  imię i nazwisko, wizerunek 
twarzy oraz numer PESEL, a w razie gdy nie został on nadany — rodzaj, serię i numer 
dokumentu potwierdzającego tożsamośd. 

13) Posiadania sprawnego nagłośnienia słyszalnego w każdej części stadionu oraz 
stanowiska spikera.  

14) zapewnienia co najmniej 5 stanowisk dla komentatorów radiowych i telewizyjnych,  
15) zapewnienia bezpośredniego i bezpiecznego wejścia na boisko zawodnikom i sędziom,   
16) zapewnienia w obszarze strzeżonym parkingu, oznaczonego tablicami informacyjnymi, 

dla co najmniej 1 autokaru i 10 samochodów osobowych dla zawodników, sędziów, 
delegata, obserwatora i osób funkcyjnych. 

17) zapewnienia odpowiedniej liczby toalet publicznych dla kibiców obu płci wg 
przelicznika: 1 sedes na 200 osób i 1 pisuar na 125 osób, w tym toaleta z dostępem dla 
osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.  

18) zapewnienia odpowiedniej liczby bufetów dla publiczności, w tym co najmniej 1 bufetu 
dla kibiców drużyny gości,  

19) wyposażenia stadionu w tablice informacyjne, regulaminy: obiektu i imprezy masowej, 
które należy umieścid przed każdym wejściem i wjazdem na teren obiektu sportowego. 
Oznakowaniu podlegają również wszelkie przejścia i wejścia na sektory. Wszystkie 
oznaczenia muszą byd w języku polskim. Sektory oraz rzędy w sektorach należy 
oznakowad w sposób widoczny i czytelny, 

20) zapewnienia dla kibiców drużyny gości sektora o pojemności co najmniej 5% liczby 
miejsc udostępnionych na stadionie. Sektor gości musi byd wydzielony ogrodzeniem o 
wysokości 2,2m z każdej strony, z co najmniej 2 wyjściami ewakuacyjnymi, w tym z 
jednym na płytę boiska, 

21) zapewnienia pomieszczenia dla przeprowadzenia kontroli antydopingowej, w którym 
musi znajdowad się toaleta z sedesem, umywalka z lustrem, 1 prysznic, 4 krzesła, 4 
wieszaki na odzież, lodówka i 1 biurko, 

22) zapewnienia wyposażonego pomieszczenia pomocy medycznej  dla widzów w trakcie 
meczu,  

23) wyposażenia obiektu w stabilne ogrodzenie: zewnętrzne o wysokości minimum 2,5 m, 
wewnętrzne – jeżeli zachodzi koniecznośd zastosowania takiego ogrodzenia – o 
minimum 1,1 m oraz ogrodzenia płyty boiska o wysokości od 1,1 m. 

24) zapewnienia miejsca dla przeprowadzenia przez reporterów telewizyjnych lub 
radiowych prezentacji lub wywiadów w pobliżu przejścia z boiska do szatni, 

25) pomieszczenia roboczego dla przedstawicieli masowego przekazu o powierzchni co 
najmniej 20 m2 wyposażonych w krzesła i dostęp do systemów komunikacyjnych,   

26) zapewnienia pomieszczenia na konferencje prasowe na co najmniej 20 osób dla 
uczestników tych konferencji wyposażonego w stół, krzesła i system nagłośnienia.  

27) Wyznaczenia łatwo dostępnych, z dobrą widocznością na płytę boiska, miejsc dla 
widzów niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, 

28) Posiadania przez klub elektronicznej tablicy do zmiany zawodników, z możliwością 
wyświetlania numerów od 1 do 99, 

29) Oznakowania dróg i wyjśd ewakuacyjnych zgodnie z PN-92/N-01256-02 i PN-92/N-
01256-05, 



30) Od sezonu 2012/2013 posiadania sztucznego oświetlenia płyty boiska o natężeniu 
minimum 1200 luksów oraz od sezonu 2013/2014 posiadania podgrzewanej murawy 
płyty głównej, 

31) Od sezonu 2012 /2013 posiadania minimum 2 pełnowymiarowych boisk treningowych 
wyposażonych w nawierzchnię naturalną (trawiastą) oraz 1 pełnowymiarowego boiska 
treningowego wyposażonego w nawierzchnię sztuczną.  

V.      KRYTERIA DOT. PERSONELU l ADMINISTRACJI  
 

§10 
Zgodnie z zaleceniami PZPN administracja oraz organizacja wewnętrzna klubu muszą byd 
dostosowane do wymogów i standardów współczesnego futbolu. 

 
§11 

Klub wnioskujący o licencję musi spełniad następujące warunki w zakresie prawidłowej 
administracji i odnoszące się do personelu: 
1. zatrudnienie osoby kierującej klubem i odpowiadającej za należyte funkcjonowanie 

personelu klubowego, 
2. posiadad sekretariat klubu, który stanowi biuro kierującego klubem, wspomagające 

pozostałe organa klubu,  zawodników i wszystkich innych pracowników w sprawach 
administracyjnych. Sekretariat klubu musi dysponowad niezbędną infrastrukturą 
techniczną, umożliwiającą komunikację z licencjodawcą. Każdy klub musi posiadad 
odrębną linię telefoniczną, faksową i pocztę elektroniczną. Sekretariat klubu powinien 
obowiązkowo funkcjonowad w dni rozgrywania meczów na własnym obiekcie,      

3. organizator musi wyznaczyd kierownika ds. bezpieczeostwa z uprawieniami określonymi 
w rozdziale 4 art. 19 ust. 4 Ustawy o bezpieczeostwie imprez masowych z dnia 20 marca 
2009.  

4. Wnioskujący o wydanie licencji musi zapewnid odpowiednio wykwalifikowanych służb 
wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z Uchwałą nr X/192 z dnia 23 września 2010 w 
sprawie przyjęcia programu „Stewarding – najwyższa jakośd organizacji imprez” dla 
rozgrywek piłkarskich, organizowanych przez PZPN.  

5. organizator musi wyznaczyd spikera, posiadającego uprawienia wydane przez PZPN. 
6. każdy klub powinien posiadad osobę odpowiedzialną za sprawy finansowe i księgowośd, 

legitymującą się kwalifikacjami uznawanymi przez stosowne władze paostwowe, 
7. zabronione jest łączenie funkcji określonych w 1, 3 i 4 niniejszego paragrafu. 
VI.     KRYTERIA FINANSOWE  
Warunkiem uczestnictwa klubu posiadającego licencję w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi 
jest posiadanie wiarygodnej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz nadanie odpowiedniego 
znaczenia ochronie wierzycieli.  

 
§12 

Klub wnioskujący o otrzymanie licencji musi odpowiadad następującym warunkom: 
1. posiadad solidną strukturę finansową, w tym wystarczające środki finansowe lub 

możliwości kredytowe pozwalające na zachowanie płynności finansowej w okresie do 
zakooczenia najbliższego sezonu piłkarskiego oraz nadaje odpowiednie znaczenie w 
ochronie wierzycieli, 

2. musi prowadzid dokumentację finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 
i finansowymi.  



VII.    ORGANY POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ DS. LICENCJI  
 

§13 
1) Polski Związek Piłki Nożnej realizuje procedurę licencyjną za pośrednictwem Komisji ds. 

Licencji Klubowych I ligi (działającej w I instancji) oraz Komisji Odwoławczej ds. Licencji 
Klubowych będącej II instancją. 

2) Stronę techniczno-administracyjną działalności organów, o których mowa w ust. 1  
zabezpieczają Departament Prawny i Departament Rozgrywek i Licencji PZPN, który 
przechowuje również wszystkie akta licencyjne. 

 
§14 

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

 
§15 

1. Komisja ds. Licencji Klubowych I ligi przyjmuje, analizuje, sprawdza i weryfikuje od strony 
formalno-prawnej 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 rozpoznaje odwołania od uchwał Komisji ds. 
Licencji Klubowych I ligi w przedmiocie odmowy przyznania licencji. 

 
§16 

Organy PZPN, o których mowa w § 13 prowadzą procedurę licencyjną w okresie od 15.05. 
do 15.07. danego roku. 
VIII.   PRZEBIEG PROCEDURY LICENCYJNEJ.  

 
§17 

1. Licencja zostaje nadana klubom na okres jednego sezonu piłkarskiego. 
2. Opłata za udzielenie licencji wynosi 2500 złotych. 
3. Wnioski o nadanie licencji należy składad w nieprzekraczalnym terminie od 15 kwietnia 

do 15 maja danego roku lub do 25 czerwca danego roku - w przypadku klubów, które 
uzyskały prawo do gry w pierwszej lidze w wyniku awansu z II ligi. 

4. Wnioski, które zostały złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.  
 

§18 
1. Klub wnioskujący o licencję składa do PZPN pisemny wniosek, o którym mowa w                       

§ 5 niniejszej uchwały, zawierający: 
1) Nazwę, adres klubu i stadionu, 
2) określenie dyscypliny sportu i klasy rozgrywkowej (I liga piłki nożnej), w której 

wnioskodawca uczestniczy, 
3) datę sporządzenia wniosku i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeo 

woli w imieniu klubu. 
2. Do wniosku należy dołączyd załączniki, o których mowa w § 5 i 7 niniejszej Uchwały. 

 
§19 

1. Przed rozpoczęciem prac Komisji ds. Licencji Klubowych I ligi PZPN Komisja wyznaczy 
osoby, które dokonywad będą lustracji wskazanych przez kluby obiektów piłkarskich, 



gdzie wnioskujący o przyznanie licencji planuje rozgrywad mecze jako gospodarz i na tej 
podstawie będą sporządzad raporty w obecności przedstawicieli klubów ubiegających się 
o przyznanie licencji.  

2. Komisja ds. Licencji Klubowych I ligi przyjmuje, analizuje, sprawdza i weryfikuje od strony 
formalno-prawnej wniosek o przyznanie licencji oraz dołączone do niego załączniki w 
ciągu 7 dni od ich złożenia. 

3. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 2 lub załączone do niego dokumenty zostały 
sformułowane nieprawidłowo lub zawierają braki formalne bądź merytoryczne nie 
pozwalające na koocowe rozpatrzenie sprawy Przewodniczący Komisji d.s. Licencji 
Klubowych I ligi wzywa klub do poprawienia lub uzupełnienia brakujących dokumentów 
w terminie 7 dni. 

4. Po bezskutecznym upływie terminu Przewodniczący Komisji przedstawia istniejącą 
dokumentację Komisji d.s. Licencji Klubowych I ligi celem merytorycznego jej 
rozpatrzenia. 

5. Wniosek poprawiony lub uzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 3 wywołuje 
skutki od jego wniesienia. 

 
§20 

1. W razie spełnienia przez wnioskodawców warunków określonych w niniejszej uchwale 
Komisja d.s. Licencji Klubowych I ligi przyznaje licencję w drodze uchwały: 

2. Licencja zawiera: 
1)      nazwę i adres klubu oraz miejsce rozgrywania meczów jako gospodarz, 
2)      numer licencji, 
3)      dyscyplinę sportu i klasę rozgrywkową, na którą licencja została przyznana, 
4)      datę wydania licencji, 
5)      okres ważności licencji, 
6)      pieczęd PZPN wraz z nazwiskami i podpisami członków Komisji, 

3. Przyznając licencję Komisja może orzec nadzór nad działalnością klubu w zakresie 
finansów i infrastruktury sportowej, 

4. Decyzja o przyznaniu licencji nie wymaga uzasadnienia.  
 

§21 
1. Komisja d.s. Licencji Klubowych I Ligi odmawia przyznania licencji dla klubu I ligi, jeżeli 

wnioskodawca nie spełnił 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. 
 

§22 
Komisja d.s. Licencji Klubowych I ligi doręcza wnioskodawcy uchwałę w przedmiocie nadania 
lub odmowy przyznania licencji w ciągu 7 dni za potwierdzeniem odbioru. 

 
§23 

1. Od uchwały w przedmiocie odmowy nadania licencji przysługuje klubowi odwołanie. 
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 składa się w terminie 4 dni od daty otrzymania 

uchwały z uzasadnieniem do Komisji Odwoławczej ds. Licencji. Opłata za odwołanie 
wynosi 1000 PLN. 



3. Komisja Odwoławcza ds. Licencji rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jej złożenia. 
4. Uchwała Komisji Odwoławczej ds. Licencji jest ostateczna. 

 
§24 

Wydział Dyscypliny PZPN - działając na wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych I ligi - może 
zawiesid korzystanie z przyznanej licencji w razie: 
1. odmowy lub zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i we współzawodnictwie 

sportowym, 
2. odpadnięcia któregokolwiek z warunków przyznania licencji, 
3. zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 26 

 
§25 

W stosunku do klubu, który w trakcie trwania sezonu naruszył minimalne wymogi w zakresie 
realizacji procedury licencyjnej Wydział Dyscypliny PZPN - działając na wniosek Komisji ds. 
Licencji Klubowych I ligi - może stosowad następujące środki zapobiegawcze i kary, zalecane 
przez UEFA: 

1. nagana, 
2. kara pieniężna w kwocie do 50.000 złotych, 
3. odjęcie do 6 punktów w trwającym lub przyszłym sezonie piłkarskim, 
4. zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem 

publiczności na części lub całym obiekcie sportowym w miejscowości siedziby klubu, 
5. przeniesienie klubu do niższej klasy rozgrywkowej. 

 
§26 

1. Wydział Dyscypliny PZPN - działając na wniosek Komisji ds. Licencji Klubowych I ligi - 
może pozbawid 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 w piłce nożnej, 

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 
byd wydana po zakooczeniu tego postępowania - ostateczną decyzją. 

3. Pozbawienie klubu licencji wymaga uzasadnienia. 
 

§27 
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. 
 

§28 
W czasie trwania procedury licencyjnej dokumenty klubu I ligi, który w wyniku rywalizacji 
sportowej spadnie do niższej klasy rozgrywkowej, zostaną przekazane do odpowiedniej 
komisji ds. licencji klubowych.  

 



§29 
1. Komisja ds. Licencji Klubowych I ligi prowadzi ewidencję nadawanych licencji. 
2. Komisja  prowadzi odrębną ewidencję prawomocnych  decyzji o odmowie przyznawania 

lub przedłużenia licencji oraz jej pozbawianiu.  
§30 

Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.  
 

§31 
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 
 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały nr IV/87 z dnia 24 kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN  

w sprawie licencji dla klubów I ligi na sezon 2011/2012 i następne   
 
 

Komisja 
ds. Licencji Klubowych PZPN 

 
 

WNIOSEK 
o przyznanie licencji dla klubu 

 
 

(pełna nazwa klubu) 
 

 
Na podstawie przepisów Uchwały ________________________ Zarządu PZPN roku 

wnosimy o   nadanie   naszemu   klubowi   licencji   na   okres   od ....................... do 
............................ w dyscyplinie piłki nożnej – I liga.  
 
 
Do wniosku załączamy: 

1) wyciąg z właściwego rejestru sądowego lub administracyjnego zawierający dane 
dotyczące formy prawnej działalności klubu oraz aktualnego składu osobowego jego 
władz, 
2) zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o realizacji przez klub zobowiązao 
podatkowych, 
3) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeo Społecznych o realizacji 
przez klub składek na ubezpieczenie społeczne i innych zobowiązao, 
4) sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający sezon licencyjny, 
5) oświadczenie o solidnej strukturze finansowej, w tym o dysponowaniu 
wystarczającymi środkami finansowymi lub możliwościami kredytowymi pozwalającymi 
na zachowanie płynności finansowej w okresie do zakooczenia najbliższego sezonu 
piłkarskiego, 



6) oświadczenie o prowadzeniu dokumentacji finansowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi i finansowymi,  
7) dokument dotyczący prawa do korzystania z obiektów piłkarskich (w tym stadionu i 
boisk treningowych),  
8) pisemną deklarację klubu wg załączonego wzoru (załącznik nr 2) dotyczącą: 

a) uznania PZPN jako jedynego podmiotu uprawnionego do organizowania i 
prowadzenia rozgrywek o mistrzostwo I ligi, 
b) prawidłowości dokumentacji licencyjnej złożonej do PZPN, 

9) oświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów niniejszej Uchwały, stanowiące 
załącznik nr 3, 
10) kopię dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty licencyjnej, 
11) dokumenty przewidziane w § 7 niniejszej Uchwały. 
12) inne:.................................................................................................................. 

  
Za Zarząd Klubu 

  
1. ……………………………….………….     …………………..   …………………. 

          (imię i nazwisko)      (funkcja)     (podpis) 
  

 mp.       2. ……….…………….……………………     …………………..  ………….………. 
         (imię i nazwisko)             (funkcja)        (podpis) 
 

 
Załącznik Nr 2 

do Uchwały nr IV/87 z dnia 24 kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN  
w sprawie licencji dla klubów I ligi na sezon 2011/2012 i następne   

 
 
____________________             _____________ , dnia __________ 
(Pieczęd nagłówkowa klubu)     (Miejscowośd)  
 
 

 
 

DEKLARACJA 
  
 

(pełna nazwa klubu) 
 
członek PZPN i ___________________________________________________________ 

(pełna nazwa związku piłki nożnej) 
 
1. deklaruje uznanie Polskiego Związku Piłki Nożnej jako jedynego podmiotu uprawnionego 
do organizowania i prowadzenia samodzielnie współzawodnictwa sportowego w I lidze;  
2. oświadcza, że złożona do PZPN dokumentacja dotycząca uzyskania licencji jest wypełniona 
zgodnie ze stanem faktycznym. 
 



       Za Zarząd Klubu 
  

1. ……………………………….………….     …………………..   …………………. 
          (imię i nazwisko)      (funkcja)     (podpis) 

  
     2. ……….…………….……………………     …………………..  ………….………. 

         (imię i nazwisko)             (funkcja)        (podpis) 
mp.  
 
 
 

Załącznik Nr 3 
do do Uchwały nr IV/87 z dnia 24 kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN  

w sprawie licencji dla klubów I ligi na sezon 2011/2012 i następne   
 

__________________________ 
            (pieczęd klubu) 

 
OŚWIADCZENIE 

(pełna nazwa klubu) 
dotyczące realizacji obowiązków wynikających z przepisów Uchwały nr IV/87 z dnia 24 

kwietnia 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów  
I ligi piłki nożnej na sezon 2010/2011 i następne 

 
I. Wykaz osób funkcyjnych: 
 
1. Osoba odpowiadająca za funkcjonowanie personelu klubowego – 
 
___________________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, funkcja) 
 
2. Osoba odpowiadająca za sprawy finansowo-księgowe – 
 
___________________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, funkcja) 
 
3. Osoba odpowiadająca za sprawy dotyczące bezpieczeostwa i zachowania porządku – 
 
___________________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, funkcja) 
 
4. Rzecznik prasowy Klubu – 
 
___________________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko, funkcja) 
 
5. Spiker (Spikerzy) – 



 
___________________________________________________________________________ 

(imię, nazwisko) 
 

___________________________________________________________________________ 
(imię, nazwisko) 

 
II. Stan techniczny obiektu sportowego, na którym zespół na stałe rozgrywa mecze (także 
wynajętego na podstawie umowy). 
 
1. Pełna nazwa stadionu i adres obiektu  

________________________________________________________________________ 
2. Liczba indywidualnych miejsc siedzących ogółem _________, w tym: 

a) zadaszonych: _____________________________________ 
b) na trybunie honorowej/VIP: ___________________________________ 
c) na trybunie prasowej:  ___________________________________ 
d) w wydzielonym sektorze dla kibiców gości: _______________________ 

3. Zadaszone ławki dla zawodników rezerwowych i kierownictw drużyn: 
a) ilośd_________ sztuk, 
b) ilośd miejsc na każdej z nich ___________________________________ 

4. Szatnie wyposażone w natryski i toalety: 
a) dla gości: powierzchnia w m2  ____ , ilośd natrysków _____, ilośd toalet _______, 
b) dla gospodarzy: powierzchnia w m2____ , ilośd= natrysków _____, ilośd toalet 

_______, 
c) dla sędziów: powierzchnia w m2 ____ . 

5. Pomieszczenia techniczne: 
a) pokój dla obserwatora (delegata): ___________ m2 
b) pokój dla służb medycznych:  ___________ m2 
c) pokój na konferencję prasową: ___________ m2 
d) pokój na biuro prasowe:  ___________ m2 

6. Obsługa mediów: 
a) liczba stanowisk radiowych: _____________________ 
b) liczba stanowisk dla prasy: _____________________ 

 
7. W przypadku korzystania z obiektu na podstawie umowy – w załączeniu kopia tej umowy. 
 
III. Liczba zespołów młodzieżowych zgłoszonych do udziału w regularnych rozgrywkach 
prowadzonych przez miejscowy związek piłki nożnej na sezon _____/______. 
1. Zespoły młodzieżowe w wieku 12-19 lat, zgłoszone do rozgrywek: 
a) ____________________________________________________________ 
b) ____________________________________________________________ 
c) ____________________________________________________________ 
d) ____________________________________________________________ 
 
2. W sytuacji braku zespołów lub niepełnej ich liczby przedstawiamy kopię porozumienia o 
współpracy z klubem  
__________________________________________________________________________, 



z którego wynika liczba prowadzonych zespołów w wieku 12-19 lat na naszą rzecz: 
a) ____________________________________________________________ 
b) ____________________________________________________________ 
c) ____________________________________________________________ 
 

Za Zarząd Klubu 
 

1. ……………………………….………….     …………………..   …………………. 
          (imię i nazwisko)      (funkcja)     (podpis) 

  
 mp.       2. ……….…………….……………………     …………………..  ………….………. 

         (imię i nazwisko)             (funkcja)        (podpis) 
 
 
 
 
Za zgodnośd potwierdza ____________________Związek Piłki Nożnej 
 
 
__________________     __________________________ 
   (miejscowośd data)               (pieczęd imienna, podpis) 
 
 
Potwierdzenie Wydziału ds. Bezpieczeostwa na obiektach piłkarskich PZPN 
 
___________________     __________________________ 
    (miejscowośd data)          (imię nazwisko, funkcja podpis) 
 
 
 

300 
 

Uchwała nr XVI/300 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie powołania Zespołu Roboczego  

ds. wdrożenia zmian w Statucie PZPN, w szczególności w zakresie struktury Związku  
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Niniejszym powołuje się Zespół Roboczy ds. wdrożenia zmian w Statucie PZPN przyjętych 
przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN w dniu 25 listopada 2011 roku, w 
szczególności dotyczących struktury Związku w następującym składzie: 
 
1. Rudolf Bugdoł 
2. Marcin Animucki  
3. Zbigniew Lach 
4. Waldemar Baryło 
5. Józef Bergier 



6. Anna Grzegółka 
7. Andrzej Hendrzak 
8. Wojciech Jugo 
9. Adam Kaźmierczak 
10. Józef Komandzik 
11. Wojciech Petkowicz 
12. Andrzej Wach  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XVI/301 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. 

opracowania Kodeksu Dyscyplinarnego PZPN  
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Niniejszym powołuje się Zespół Roboczy ds. opracowania Kodeksu Dyscyplinarnego w 
następującym składzie: 
 
1. Artur Jędrych 
2. Józef Komandzik 
3. Wojciech Petkowicz 
4. Andrzej Wach   
5. Jarosław Ostrowski  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 

302 
 

Uchwała nr XVI/302 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
dot. zmiany Uchwały nr VIII/133 Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek 

Piłkarskich o Mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu  
na sezon 2011/2012 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) w zw. z art. 34 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co 
następuje: 
 
I. W Uchwale nr VIII/133 Zarządu PZPN z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu na sezon 
2011/2012 wprowadza się następujące zmiany: 
 



W art. 7 dodaje się pkt 2 w brzmieniu: „W grupie 1 każda drużyna rozgrywa z pozostałymi 
drużynami 4 spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gośd po 2 spotkania.” 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato  
 
zm. U nr XVI/302 z dn. 15.12.2011 r.     
 
Uchwała nr VIII/133 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich  
o Mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu na sezon 2011/2012 

  
Na podstawie art. 34 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu na 
sezon 2011/2012 w następującym brzmieniu: 
 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO II LIGI POLSKIEJ LIGI FUTSALU NA 
SEZON 2011/2012 

 
Art. 1 
1. W rozgrywkach II ligi Polskiej Ligi Futsalu biorą udział zespoły według zgłoszeo w czterech 
grupach, które zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek I ligi oraz II 
ligi PLF sezonu poprzedniego jak i na podstawie dokonanych zgłoszeo przed rozpoczęciem 
rozgrywek. 
2. Do rozgrywek II ligi Polskiej Ligi Futsalu zostaną dopuszczone kluby, które są członkami 
macierzystego związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Wydziału Futsalu 
PZPN o warunkach uczestnictwa w rozgrywkach II ligi Polskiej Lidze Futsalu na sezon 
2011/2012. 
3. Zasady przyznawania licencji klubowych dla klubów Polskiej Ligi Futsalu reguluje odrębna 
uchwała wydziału Futsalu PZPN. 
 
Art. 2 
1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach II ligi Polskiej Ligi Futsalu, zobowiązane są rozegrad 
mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiad w 
zawodach najsilniejszy skład. 
2. Wydział Futsału PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio i wizualnego 
materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, 
emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji 
meczów II ligi Polskiej Ligi Futsalu. Na żądanie, kluby muszą wyposażyd Wydział Futsalu PZPN 
— bez dodatkowej opłaty — we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. Wydział 
Futsalu PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego. audio- i wizualnego 
materiału, który może byd udostępniony mediom celem publikacji. 
  
 



Art. 3 
1. Rozgrywki o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu prowadzi Komisja Gier Wydziału Futsalu 
PZPN, która może zlecid prowadzenie rozgrywek wydziałom futsalu związków wojewódzkich.  
2. Rozgrywki o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych 
przez Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN i zatwierdzonych przez Wydział Futsalu PZPN.  
3. Sędziów do prowadzenia zawodów II ligi Polskiej Ligi Futsalu wyznacza Kolegium Sędziów 
PZPN. 
4. Koszty obsługi sędziowskiej i obserwatorów oraz zryczałtowane koszty podróży sędziów i 
obserwatorów regulowane są przez gospodarza zawodów wg stawek obowiązujących dla 
sędziów II ligi PLF ustalonych uchwałą Zarządu PZPN.  
 
Art. 4 
1. Zawody o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu rozgrywane są na podstawie przepisów 
gry w piłkę nożną - futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami 
PZPN oraz Wydziału Futsalu PZPN.  
2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są: 
a. przestrzegad Przepisów gry w piłkę nożną — futsal oraz innych regulaminów Polskiego 
Związku Piłki Nożnej i Wydziału Futsalu PZPN 
b. przestrzegad zasad fair play, 
c. wystawiad w zawodach najsilniejszy skład, 
d. postępowad zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeostwa podczas rozgrywek 
organizowanych przez PZPN oraz Wydział Futsalu PZPN, 
3. Zawody o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą byd rozgrywane piłkami,  
posiadającymi jedno z trzech następujących oznaczeo: 
a. oficjalne logo „FIFA APPROVED” (zatwierdzone przez FIFA) 
b. oficjalne logo „FIFA INSPECTED” (sprawdzone przez FIFA) 
c. referencje „.INTERNATIONAL GAME BALL STANDARD” (piłka meczowa  
o standardzie międzynarodowym) 
  
Art. 5 
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 
regulaminowego czasu gry i niedokooczone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od 
organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas spotkanie to należy 
dokooczyd (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrad od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) 
w najbliższym możliwym terminie.  
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokooczenia (rozegrania) meczu upoważniona jest co do 
zasady Komisja Gier Wydziału Futsalu PZPN. 
3. Koszty organizacji dokooczenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania.  
4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Wydziału Futsalu PZPN decyzji  
o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostad rozegrane  
w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej,  
dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone  
przepisami PZPN i Wydziału Futsalu PZPN. 
5. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Wydziału Futsalu PZPN decyzji o 
dokooczeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody 
dokaoczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:  



a. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów,  
z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów.  
b. zespoły przystępują do dokaoczania zawodów w składach liczbowych  
z uwzględnieniem wykluczeo dokonanych w zawodach przerwanych.  
c. w zawodach dokaoczanych mogą uczestniczyd wszyscy zawodnicy uprawnieni  
do gry w danym klubie w terminie dokaoczania zawodów, poza zawodnikami:  
- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej 
kartki, 
- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach 
występują w chwili dokaoczania zawodów,  
- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek 
otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  
d. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokaoczania zawodów, otrzymał liczbę 
kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono 
obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyd tej kary w 
dokooczonych zawodach. 
 
Art. 6 
1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu 
otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany: 
a. przy trzecim napomnieniu — karą pieniężną w wysokości 50 zł.  
b. przy czwartym napomnieniu karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  
c. przy szóstym napomnieniu — karą pieniężną w wysokości 100 zł.  
d. przy siódmym napomnieniu karą dyskwalifikacji w wymiarze I meczu,  
e. przy dziewiątym napomnieniu karą pieniężną w wysokości 200 zł.  
f. przy dziesiątym napomnieniu — karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,  
g. przy każdym kolejnym napomnieniu — karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i karą 
pieniężną w wysokości 400 zł. 
2. Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są wpłacane na konto Polskiego 
Związku Piłki Nożnej, a dowód wniesienie opłaty niezwłocznie należy przesład do Komisji Gier 
Wydziału Futsalu PZPN. 
3. Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występowad w spotkaniach mistrzowskich do 
czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego. rozgrywki. 
4. Napomnienia zalicza sic odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo II ligi PLF oraz innych 
rozgrywek prowadzonych przez Wydział Futsalu PZPN.  
5. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z klubu uczestniczącego w rozgrywkach 
o mistrzostwo II ligi PLF lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu 
występującego w innej klasie rozgrywkowej i koniecznością odbycia kary wynikającej z ilości 
napomnieo (żółtych kartek) udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw 
klubowych zawodnik zobowiązany jest do odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi 
PLF bez względu na fakt występowania uprzednio w innym klubie II ligi PLF lub innej klasie 
rozgrywkowej. 
 
Art. 7  
1. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz 
oraz u przeciwnika jako gośd. 



2. W grupie 1 każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami 4 spotkania, u siebie jako 
gospodarz oraz u przeciwnika jako gośd po 2 spotkania. 
  
Art. 8 
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego 
wyniku: 3 punkty z zwycięstwo; 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) 0 punktów za 
spotkanie przegrane. 
  
Art. 9 
1. W rozgrywkach II ligi Polskiej Ligi Futsalu kolejnośd zespołów w tabeli ustala się według 
liczby zdobytych punktów. 
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym 
miejscu decydują: 
3. przy dwóch zespołach: 
a. liczba zdobytych punktów” w spotkaniach między tymi drużynami, 
b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 
bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na 
wyjeździe liczone są „podwójnie,” korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 
bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu rozgrywek, 
e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z 
całego cyklu, 
f. W przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 
pierwsze miejsce w tabeli Ił ligi Polskiej Ligi Futsalu, stosuje się wyłącznie zasady określone w 
punktach a, b i c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe 
na neutralnym, wyznaczonym przez Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN, boisku. Mecz 
barażowy musi wyłonid zwycięzcę. 
4. przy więcej niż dwóch zespołach: 
a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 
b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 
bramkami w spotkaniach tych drużyn, 
c. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego 
cyklu rozgrywek, 
d. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z 
całego cyklu, 
e. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Komisję Gier Wydziału Futsalu 
PZPN. 
5. Weryfikację rozgrywek przeprowadza Komisja Gier Wydziału Futsalu PZPN a zatwierdza 
Wydział Futsalu PZPN. 
  
Art. 10 
Drużyny, które zajmą miejsca 1. w rozgrywkach poszczególnych grup o mistrzostwo II ligi 
Polskiej Ligi Futsalu w sezonie 2011/2012 rozgrywad będą zawody w następnym sezonie w I 
lidze Polskiej Ligi Futsalu. 
  



Art. 11 
Zespoły, które w rozgrywkach I ligi PLF zajmą miejsca I 1-14 spadają do II ligi PLF, w której 
wezmą udział w sezonie 2012/2013. 
  
Art. 12 
1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich 
danej klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta w następnym cyklu 
rozgrywek o dwie klasy niżej. 
2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra dwóch wyznaczonych spotkao, 
zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, 
zdegradowana o dwie klasy niżej, bez względu na liczbę zdobytych punktów.  
3. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach II ligi PLF 
zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości 1 500 zł. 
  
Art. 13 
1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za 
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. W II lidze PLF biorą udział zawodnicy reprezentujący 
wyłącznie klub futsalowy lub posiadający pisemną zgodę klubu piłki nożnej 11-osobowej na 
reprezentowanie klubu futsalowego w rozgrywkach Ii ligi Polskiej Ligi Futsalu (można łączyd 
gry w drużynie II ligi PLF z grą w zespołach występujących na boiskach trawiastych w 
rozgrywkach prowadzonych przez PZPN). Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o 
mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu, muszą byd potwierdzeni przez właściwy związek piłki 
nożnej, a następnie uprawnieni przez Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN zachowaniem 
wymogów określonych w obowiązujących przepisach PZPN i Wydziału Futsalu PZPN. 
2. Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy zawodników do Komisji Gier Wydziału 
Futsalu PZPN, podpisanej przez uprawnione do tego osoby w klubie oraz przez odpowiedni 
wojewódzki związek piłki nożnej. Letni okres transferowy trwa od zakooczenia rozgrywek 
sezonu 2010/2011 do godziny 16.00 dnia poprzedzającego pierwszy mecz rundy jesiennej 
sezonu 2011/2012, natomiast zimowe okienko transferowe trwa od dnia ostatniego meczu 
rundy jesiennej do godziny 16.00 dnia poprzedzającego pierwszy mecz rundy wiosennej 
sezonu 201 l/2012.  
3. Każdy klub może zgłosid do rozgrywek II ligi Polskiej Ligi Futsalu nie więcej niż 25 
zawodników w trakcie trwania sezonu oraz nieograniczona liczbę zawodników urodzonych w 
roku 1991 i młodszych.  
4. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim 
klubie.  
5. Zawodnik nie może brad udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 
Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą byd zbadani przez lekarza, celem 
stwierdzenia ich zdolności do gry. 
6. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są 
obowiązani poddad się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem 
pierwszego zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania 
sportu piłki nożnej musi byd odnotowana na karcie zgłoszenia oraz wydanej zawodnikowi 
karcie badao lekarskich według obowiązującego wzoru. Badania lekarskie muszą byd 
przeprowadzane okresowo, których wyniki odnotowuje sic w karcie badao lekarskich. 



7. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddad się badaniom kontrolnym w odstępach nie 
dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia 
badao. 
8. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyd wyłącznie zawodnicy legitymujący się 
aktualnie pozytywnym wynikiem badao, wpisanym do karty badao lekarskich,  
9. Sędziowie spotkao piłki nożnej mają obowiązek sprawdzenia kart badao lekarskich 
wszystkich zawodników. 
  
Art. 14 
1. Zespoły II ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą prowadzid tylko trenerzy posiadający uprawnienia 
instruktora futsalu lub minimum instruktora piłki nożnej.  
2. Naruszenie postanowieo ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych określonych 
Uchwałą Wydziału Futsalu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie warunków uczestnictwa 
w rozgrywkach II ligi PLF na sezon 2011/2012. 
  
Art. 15 
1. Zawody o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą byd rozgrywane na halach uznanych 
przed rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klas rozgrywkowej. 
Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie 
dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne 
konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z 
przyjazdem na nie odbyte zawody.  
2. Za utrzymanie porządku na ha]i odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 
Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie.  
3. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków 
oraz kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.  
4. Gospodarz zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeostwo przed, w trakcie i 
po meczu. Gospodarz może byd wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na hali, a 
także może byd ukarany dyscyplinarnie.  
5. Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi 
zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami: 
a. każdy klub musi zawrzed polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszelkie zagrożenia 
związane z jego uczestnictwem w rozgrywkach, 
b. klub będący właścicielem obiektu sportowego musi zawrzed polisę ubezpieczeniową na 
zagrożenia związane z organizowaniem meczu, która musi zawierad odpowiedzialnośd 
cywilną, zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec 
osób, przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności, za które 
odpowiada klub, 
c. jeżeli gospodarz zawodów nie jest właścicielem obiektu, na którym rozgrywa mecze, musi 
przedstawid polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialnośd cywilną i ubezpieczenie 
nieruchomości) zawarte przez właściciela hali, 
d. w każdym wypadku, klub musi zapewnid, że Wydział Futsalu PZPN jest zwolniony z 
odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeo związanych z organizacją i uczestnictwem w 
meczu. 
6. Mecze piłkarskie nie mogą odbywad się na halach zamkniętych na mocy decyzji organu 
dyscyplinarnego Wydziału Futsalu PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym 



meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci Wydziału Futsalu PZPN mają obowiązek 
sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów na danej hali. 
  
Art. 16 
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na 
pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.  
2. Gospodarze zawodów obowiązani są w terminie 14 (czternastu) dni przed meczem 
powiadomid pocztą elektroniczną przeciwnika, Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN, Sekcję 
Sędziowską PZPN, o miejscu i godzinie rozegrania zawodów. W przypadku niedochowania 
zaznaczonego terminu klub zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 50 zł, za każdy 
dzieo zwłoki. 
  
Art. 17 
1. Zawody muszą byd rozegrane w ustalonym terminie. 
2. Ustała się, że mecze II ligi Połskiej Ligi Futsalu muszą się rozpocząd, z zastrzeżeniem  
terminów obligatoryjnych: 
a. w soboty w godzinach pomiędzy 16.00 a 20.00 
b. w niedzielę - w godzinach pomiędzy 14.00 a 20.00 
3. Komisja Gier Wydziału Futsalu PZPN może wyznaczyd rozegranie zawodów o mistrzostwo 
Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu na jeden termin i o jednej godzinie.  
4. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Komisję Gier 
Wydziału Futsalu PZPN, podlega karze 500,00 zł. Niezależnie od tego Komisja Dyscypliny 
Wydziału Futsalu PZPN może nałożyd także inne kary, przewidziane Regulaminem 
Dyscyplinarnym PZPN. 
  
Art. 18 
Powołanie co najmniej dwóch zawodników do reprezentacji narodowych w terminach FIFA, 
UEFA, PZPN może byd powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy to tylko 
pierwszej i młodzieżowej reprezentacji U-2 1). Decyzję odnośnie przełożenia zawodów 
podejmuje Komisja Gier Wydziału Futsalu PZPN. 
  
Art. 19 
1. Zawody mogą byd przełożone na inny termin z urzędu przez Komisję Gier Wydziału Futsalu 
PZPN. 
2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub 
winien zaproponowad nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem. Zmiana terminu 
w tej sytuacji może nastąpid za zgodą Komisji Gier Wydziału Futsalu PZPN. Nowy termin nie 
może byd ustalony po zakooczeniu rozgrywek oraz w terminie 14 dni przed lub po 
wyznaczonym terminarzem rozgrywek terminem. 
  
Art. 20 
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeostwa na hali 
zobowiązany jest do: 
a. zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,  
b. filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo.  
c. zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące),  



d. powołanie kierownika ds. bezpieczeostwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych i 
stewardów, przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeostwie imprez masowych,  
e. pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 
f. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia 
sanitarne, szatnie, bufety), 
g. opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badao antydopingowych u 
zawodników,  
h. specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,  
i. zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej 
stacji posiadającej prawa telewizyjne,  
j. zapewnienie wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz 
umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także 
komunikacji, 
k. zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania 
przedstawicielowi drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby 
szkoleniowe,  
2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Wydziału ds. Bezpieczeostwa na 
Obiektach Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:  
a. przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół 
boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie 
przestrzegania powyższego, przedstawiciele Komisji Futsalu PZPN (obserwator i delegat) w 
porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścid do ich rozpoczęcia lub przerwad mecz, 
b. stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 
informowanie o tych osobach Wydziału ds. Bezpieczeostwa na Obiektach Piłkarskich PZPN.  
3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie 
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Komisją Gier Wydziału Futsalu PZPN.  
 
Art. 21 
1. Wszelka działalnośd na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca 
cieo na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek mistrzostwo II ligi 
Polskiej Ligi Futsalu, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o 
uzyskanie jak najlepszego wyniku może spowodowad, w oparciu o sprawozdanie 
obserwatora lub delegata Wydziału Futsalu PZPN podjęcie przez Wydział Futsalu PZPN 
decyzji o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu 
mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnej 
hali. 
2. Komisja Dyscypliny Wydziału Futsalu PZPN ma prawo podejmowad inne decyzje 
dyscyplinarne w przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego 
regulaminu. 
3. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia Komisji Dyscypliny 
Wydziału Futsalu PZPN do Wydziału Dyscypliny PZPN na zasadach określonych w 
Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 
  
Art. 22 
Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN jako przegrane 
0:5 na niekorzyśd drużyny: w składzie której występował co najmniej jeden zawodnik, u 
którego stwierdzono pozytywny wynik badao antydopingowych lub odmówił poddania się 



badaniom; która nie stawi sie na zawodach lub w jej barwach wystąpił nieuprawniony 
zawodnik oraz w przypadku innych naruszeo przepisów związkowych.  
 
Art. 23 
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Biura Wydziału Futsalu PZPN przy 
równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu 48 godzin po zawodach.  
2. Do protestu winno byd dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji 
protestowej w wysokości 500 złotych (piędset złotych). W przypadku uwzględnienia protestu 
kaucja podlega zwrotowi. 
3. Protesty nie mogą byd składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego.  
4. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch 
żółtych kartek mogą byd rozpatrywane jedynie gdy sędzia popełnił błąd polegający na 
ukaraniu niewłaściwego zawodnika lub gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie 
rażącego błędu sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium Sędziów PZPN. 
5. Od orzeczeo wydanych w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do 
Wydziału Gier PZPN na zasadach określonych w Przepisach w sprawie organizacji rozgrywek. 
  
Art. 24 
Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo II ligi Polskiej Ligi Futsalu zobowiązane są 
zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:  
a. oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Wydziału Futsalu 
PZPN oraz 
b. oficjalnych przedstawicieli Wydziału Futsalu PZPN (obserwator/delegat), którym należy 
zapewnid najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności. 
  
 
Art. 25 
1. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani są do wręczenia 
sędziemu zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowieo Wydziału 
Futsalu PZPN czytelnego wykazu zawodników swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich imion i 
nazwisk wraz z ich własnoręcznymi podpisami. 
2. Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po 
zakooczeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół gości 
wita się najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami 
zespołu — gospodarza. 
3. Na ławkach rezerwowych może zasiadad wyłącznie sześciu oficjalnych przedstawicieli 
klubowych oraz siedmiu zawodników rezerwowych, którzy muszą mied założone koszulki 
odróżniające się kolorem od koszulek zawodników. Ich imiona i nazwiska muszą byd wpisane 
do protokołu meczowego.  
4. Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i wysyła je do biura Wydziału Futsalu  
PZPN pocztą litem priorytetowym w przeciągu 48 godzin po zakooczeniu spotkania.  
Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego przez okres  
30 dni. 
5. Po spotkaniu sędzia w terminie 24 godzin po zakooczeniu zawodów wypełnia 
elektroniczne sprawozdanie na portalu futsal-serwis. 
 
 



Art. 26 
1. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco:  
a. drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwid grę przed własną widownią w barwach 
klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów 
powinien poinformowad przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystawid,  
b. jeżeli zawodnicy mają przystąpid do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego 
koloru, drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienid ubiór.  
c. jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn 
zmiany koszulki musi dokonad bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu 
gospodarz zawodów powinien dostarczyd czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy.  
d. obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodników biorących udział w grze 
ochraniaczy na golenie. 
2. Zaleca się wpisywanie 14 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy 
rozpoczynający grę muszą mied ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole 
sędziowskim. 
3. Drużyny zobowiązane są przygotowad po dwa komplety strojów na każde spotkanie.  
 
Art. 27 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
Prezes PZPN Grzegorz Lato  
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Uchwała nr XVI/303 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie powołania zespołu roboczego ds. oceny kandydatur organizatorów Mistrzostw 
Europy U-19 mężczyzn (2014 i 2015) oraz U-17 kobiet (2016)  

 
Na podstawie art.  34 § 1 pkt l) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Powołuje się zespół roboczy ds. oceny kandydatur organizatorów Mistrzostw Europy U-19 
mężczyzn (2014 i 2015) oraz U-17 kobiet (2016), w następującym składzie: 
1. Jan Bednarek 
2. Janusz Matusiak 
3. Antoni Piechniczek 
4. Zbigniew Lach 
5. Eugeniusz Nowak 
6. Waldemar Baryło 
7. Łukasz Sojski 
8. Mirosław Ryszka 
9. Karolina Rzym 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Grzegorz Lato 
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Uchwała nr XVI/304 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu  
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy  

Zarządu PZPN w I-szej połowie 2012 roku 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujący ramowy plan pracy Zarządu PZPN w I-szej połowie 2012 roku 
 

Ramowy plan pracy Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej - I połowa 2011 roku 
 
Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 24 stycznia 2012 roku (wtorek)  
 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN. 
II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012. 
III. Informacja nt. Olimpiad Specjalnych.  
IV. Sprawy finansowe. 
V. Sprawy Wydziałów i Komisji – Wydział Dyscypliny, Komisja ds. zasobów 

archiwalnych, Kolegium Sędziów.   
VI. Sprawy bieżące.  
VII. Sprawy różne. 

 
Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 23 lutego 2012 roku (czwartek) 
 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN. 
II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012. 
III. Omówienie spraw związanych z organizacją rozgrywek.  
IV. Sprawy Wydziałów i Komisji – Wydział Gier, Wydział Piłkarstwa Profesjonalnego, 

Komisja ds. Ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika.   
V. Sprawy finansowe. 
VI. Sprawy bieżące. 
VII. Sprawy różne. 

 
Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 22 marca 2012 roku (czwartek) 
 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN. 
II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012. 
III. Sprawy Wydziałów i Komisji – Wydział Szkolenia, Wydział Piłkarstwa 

Młodzieżowego, Wydział ds. Bezpieczeostwa na Obiektach Piłkarskich 
IV. Sprawy finasnowe 
V. Sprawy bieżące. 
VI. Sprawy różne. 

 
Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 19 kwietnia 2012 roku (czwartek) 

 
I.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN. 



II.  Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012. 
III.  Sprawy Wydziałów i Komisji - Wydział Piłkarstwa Amatorskiego, Wydział Futsalu, 

Wydział Piłkarstwa Kobiecego 
IV.  Sprawy finansowe. 
V.  Sprawy bieżące. 
VI.  Sprawy różne. 

 
Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 24 maja 2012 roku (czwartek) 
 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN. 
II. Omówienie spraw związanych z organizacją EURO 2012. 
III. Sprawy finansowe. 
IV. Sprawy Wydziałów i Komisji – Informacja nt prac związkowych organów 

jurysdykcyjnych – Piłkarski Sąd Polubowny, Związkowy Trybunał Piłkarski, Izba ds. 
Rozstrzygania Sporów Sportowych. 

V. Sprawy bieżące. 
VI. Sprawy różne. 

 
Posiedzenie Zarządu PZPN w dniu 27 czerwca 2012 roku (środa) 
 

I. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Zarządu PZPN. 
II. Omówienie spraw związanych z przebiegiem EURO 2012. 
III. Sprawy finansowe. 
IV. Sprawy Wydziałów i Komisji. 
V. Sprawy bieżące. 
VI. Sprawy różne. 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uchwała nr XVI/305 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie zmiany Uchwały nr XIV/249 z dnia 17 grudnia 2010 roku dot. powołania I klasy w 

gimnazjalnym ośrodku szkolenia sportowego młodzieży w Gorzowie Wielkopolskim  
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt l) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Uchwale nr XIV/249 z dnia 17 grudnia 2010 roku pkt. II otrzymuje nowe następujące 
brzmienie: 
 
 „II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą od dnia 17 
grudnia 2010 roku.  
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Uchwała nr XVI/306 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie powierzenia Panu Waldemarowi Baryło pełnienia obowiązków Sekretarza 

Generalnego PZPN 
 

Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Niniejszym powierza się Panu Waldemarowi Baryło czasowe pełnienie obowiązków 
Sekretarza Generalnego PZPN. 
 
II. Upoważnia się Prezesa PZPN – Pana Grzegorza Lato oraz Wiceprezesa PZPN ds. 
Organizacyjno-Finansowych PZPN – Pana Rudolfa Bugdoła do udzielenia Panu Waldemarowi 
Baryło szczególnych pełnomocnictw w zakresie podejmowania decyzji w sprawach 
należących do kompetencji Sekretarza Generalnego PZPN, zgodnie z §§ 5 i 6 Uchwały nr V/73 
z dnia 22 kwietnia 2010 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura PZPN. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zachowuje moc do czasu wyboru 
Sekretarza Generalnego PZPN przez Zarząd PZPN. 
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Uchwała nr XVI/307 z dnia 15 grudnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie  
Akcjonariuszy Ekstraklasa S.A. 

 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Niniejszym przyjmuje się, iż Polski Związek Piłki Nożnej na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Ekstraklasy S.A. w dniu 20 grudnia 2011 roku reprezentowad będzie Pan Adam 
Olkowicz.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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   Uchwała nr XVI/308 z dnia 15 grudnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie Menedżerów ds. Piłkarzy 

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



I. Na wniosek Komisji Licencji Menedżerskich PZPN, postanawia się wpisad na listę 
Menedżerów ds. Piłkarzy następującą osobę: 

 
 - Paweł Koped – licencja nr 80/2011 

 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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