KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN III/2015
Z DNIA 27 MARCA 2015 ROKU
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Uchwała nr III/38 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 27 marca 2015 roku
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 27 marca 2015 roku, stanowiący
załącznik do niniejszej Uchwały.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr III/39 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie wskazania dwóch kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Izby ds.
Rozwiązywania Sporów Sportowych
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 13) w zw. z art. 46 § 3 pkt a) Statutu PZPN postanawia się, co
następuje:
I.Zarząd PZPN wskazuje kandydatury dwóch osób na funkcję Wiceprzewodniczącego Izby ds.
Rozwiązywania Sporów Sportowych:
1. Agata Klimentowska
2. Piotr Ciszewski
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr III/40 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmian w składzie Zespołu ds. Licencjonowania Menedżerów działającego w
ramach Komisji ds. Prawnych PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Niniejszym odwołuje się Pana Czesława Kwaśniaka ze składu Zespołu ds. Licencjonowania
Menedżerów działającego w ramach Komisji ds. Prawnych PZPN.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr III/41 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie uzupełnienia składu Zespołu ds. Licencjonowania Menedżerów działającego w
ramach Komisji ds. Prawnych PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Niniejszym powołuje się Pana Roberta Szczubełka do składu Zespołu ds. Licencjonowania
Menedżerów działającego w ramach Komisji ds. Prawnych PZPN.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
42
Uchwała nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Niniejszym przyjmuje się postanowienia określające standardy i wymogi stawiane przez Polski
Związek Piłki Nożnej osobom, które od dnia 1 kwietnia 2015 roku będą pośredniczyły na terenie
Polski przy negocjowaniu i zawieraniu umów w sprawie zmian przynależności klubowej przez
piłkarzy (zwanych dalej „umowami transferowymi”) oraz kontraktów o profesjonalne uprawianie
piłki nożnej podpisywanych przez zawodników z klubami. Poniższe przepisy zastępują w całości
regulacje ujęte dotychczas w treści Uchwały nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku Zarządu PZPN w
sprawie licencji dla Menedżerów ds. Piłkarzy w związku z uchyleniem przez Kongres
Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) w czerwcu 2014 roku Regulaminu dot. Agentów
Piłkarskich uchwalonego w dniu 29 października 2007 roku.
II. Zgodnie z Regulaminem FIFA dot. współpracy z pośrednikami transakcyjnymi, celem niniejszej
regulacji jest promocja i zabezpieczenie realizacji optymalnych standardów etycznych w relacjach
pomiędzy klubami, zawodnikami i osobami trzecimi będącymi pośrednikami przy negocjowaniu i
zawieraniu umów transferowych oraz kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej,
chroniących kluby oraz zawodników przed jakimkolwiek wystąpieniem nieuczciwych lub
nielegalnych praktyk bądź zachowań w trakcie zawierania umów transferowych lub kontraktów o
profesjonalne uprawianie piłki nożnej.
Postanowienia Uchwały powinny być uwzględnione przy formułowaniu praw i obowiązków stron
wynikających z powierzenia pośrednikowi transakcyjnemu przez klub lub zawodnika czynności
pośrednictwa przy negocjowaniu i zawieraniu transakcji.
III. Dla realizacji celów, o których mowa w pkt I i II, przyjmuje się poniższe przepisy określające
standardy i wymogi, które muszą być zachowane przy podpisywaniu z udziałem pośrednika
każdej umowy transferowej lub każdego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej
podpisywanego z zawodnikiem. Niniejsze postanowienia oraz potencjalne zapisy dodatkowe
wykraczające poza sformułowane standardy i wymogi nie mogą mieć żadnego wpływu na
ważność umów transferowych i kontraktów:
Art. 1
W rozumieniu niniejszych przepisów:
1. „Ekwiwalent” oznacza opłatę za wyszkolenie lub rozwój zawodnika, jaką klub pozyskujący
zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu.

2. „Klubem” jest podmiot uczestniczący we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej na
zasadach określonych przez właściwą federację piłkarską.
3. „Umową pośrednictwa” jest pisemna umowa zawarta przez klub lub zawodnika z pośrednikiem
mająca postać umowy cywilnoprawnej w zakresie świadczenia usług pośrednictwa.
4. „Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej” (dalej „kontrakt”) oznacza umowę regulującą
wzajemne prawa i obowiązki Klubu i zawodnika profesjonalnego, przy uwzględnieniu
obowiązujących regulacji piłkarskich.
5. „Pośrednikiem transakcyjnym” (dalej „pośrednikiem”) jest osoba fizyczna, prawna lub inna
jednostka organizacyjna, zarejestrowana w PZPN zgodnie z postanowieniami nin. Uchwały, która
nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem reprezentuje Klub lub zawodnika przy negocjacjach i
zawieraniu umowy transferowej względnie Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (w
tym umowy zlecenia lub agencyjnej), pośrednictwa pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku
prawnego.
6. „PZPN” oznacza Polski Związek Piłki Nożnej.
7. „Sezon rozgrywkowy” oznacza okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku następnego.
8. „Systemem rejestracyjnym” jest ewidencja Pośredników i dokonywanych przez nich czynności,
prowadzona i upubliczniona przez PZPN na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.
9. „Transakcja” oznacza negocjowanie i zawarcie Umowy transferowej lub Kontraktu.
10. „Umową transferową” jest cywilnoprawne porozumienie dwóch klubów piłkarskich, na
podstawie, którego następuje, za zgodą zawodnika, odpłatna lub nieodpłatna zmiana jego
przynależności klubowej.
11. „Zasadnicze wynagrodzenie Zawodnika” oznacza wynagrodzenie określone w Kontrakcie,
którego wypłata i wysokość nie może być w żaden sposób warunkowana.
12. „Zawodnikiem” jest osoba uprawiająca sport piłki nożnej w sposób amatorski lub
profesjonalny.
13. „Zawodnikiem niepełnoletnim” jest zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia.
Art. 2
1. Przy zawieraniu Umowy transferowej lub Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej
Zawodnik i Klub są uprawnieni do korzystania wyłącznie z usług Pośredników.
2. Przy wyborze Pośrednika Zawodnik lub Klub muszą postępować z należytą starannością oraz
poszanowaniem regulacji PZPN. W szczególności, możliwość skorzystania przy Transakcji z
usług Pośrednika uzależniona jest od:
1) istnienia nieposzlakowanej reputacji Pośrednika,
2) zarejestrowania i zweryfikowania Pośrednika w Systemie rejestracyjnym, zgodnie z
postanowieniami niniejszej Uchwały, nie później niż w dniu zawarcia Umowy pośrednictwa,
3) zawarcia z Pośrednikiem Umowy pośrednictwa i jej niezwłocznego złożenia do PZPN.
3. Pośrednikiem nie może być osoba sprawująca funkcje zarządzające, administracyjne,
techniczne lub medyczne w FIFA, konfederacji kontynentalnej, krajowym lub regionalnym
związku piłkarskim, lidze zawodowej oraz klubie piłkarskim, a także osoba będąca członkiem tych

organizacji, sędzią piłkarskim, sędzią asystentem, trenerem oraz instruktorem, jak również każdy
inny podmiot zobowiązany do przestrzegania Statutów FIFA i PZPN, podległy ich władztwu
dyscyplinarnemu z każdego innego tytułu uczestnictwa w sporcie piłki nożnej.
4. Pośrednikiem działającym jako osoba fizyczna może być osoba posiadająca nieposzlakowaną
reputację, w tym w szczególności w przeszłości nie została skazana prawomocnym wyrokiem
skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego (chyba, że nastąpiło zatarcie skazania), nie podlega karze dyskwalifikacji
w okresie obejmującym Deklarację Pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegała w
przeszłości karze dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.
5. Pośrednikiem działającym jako osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna może być
osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której osoby upoważnione do reprezentacji
posiadają nieposzlakowaną reputację, w tym w szczególności w przeszłości żadna z tych osób
nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne
lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (chyba, że nastąpiło
zatarcie skazania), nie podlega karze dyskwalifikacji w okresie obejmującym Deklarację
Pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegała karze dyskwalifikacji za korupcję w
sporcie.
6. Osoba, występująca w imieniu i na rzecz Pośrednika działającego jako osoba prawna lub inna
jednostka organizacyjna musi posiadać nieposzlakowaną reputację, w tym w szczególności w
przeszłości nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek
przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
(chyba, że nastąpiło zatarcie skazania), nie podlega karze dyskwalifikacji w okresie obejmującym
Deklarację Pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegała w przeszłości karze
dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.
7. Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie może być powiązana (kapitałowo lub
osobowo) z innymi podmiotami, o których mowa w ust. 3 lub działaniami tych podmiotów,
mającymi na celu ominięcie obowiązujących regulacji.
8. Osoba fizyczna działająca jako Pośrednik bądź osoba fizyczna, działająca w imieniu i na rzecz
osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej będącej Pośrednikiem nie może działać jako
Pośrednik w imieniu i na rzecz kolejnej osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej.
Art. 3
1. Przed skorzystaniem z usług Pośrednika, Zawodnik lub Klub zobowiązani są do dołożenia
wszelkich starań, aby zapewnić, że w związku z zawarciem Umowy pośrednictwa nie występuje
lub nie może wystąpić konflikt interesów dla Zawodnika lub Klubu, jak również dla Pośrednika.
2. Konflikt interesów w rozumieniu niniejszej Uchwały istnieje, gdy Pośrednik w zakresie
negocjowania lub zawierania Transakcji może realizować swój osobisty (prywatny) interes lub
korzyść majątkową kosztem interesu Klubu, Zawodnika, sportu piłki nożnej lub interesu
publicznego.
3. Konflikt interesów nie występuje wtedy, gdy Pośrednik ujawni na piśmie wszystkim podmiotom
biorącym udział w danej Transakcji, każdy rzeczywisty lub potencjalny konflikt interesów, jaki ma
lub może mieć miejsce pomiędzy nim a innymi podmiotami biorącymi udział w danej Transakcji, i
otrzyma, przed rozpoczęciem negocjacji, wyraźną pisemną zgodę na wzięcie udziału w tej
Transakcji od wszystkich zaangażowanych w nią podmiotów.

4. W przypadku, gdy Zawodnik i Klub chcą skorzystać z usług tego samego Pośrednika w
odniesieniu do tej samej Transakcji na warunkach ustalonych w ust. 3, podmioty te powinny
wyrazić swoją zgodę na piśmie co do możliwości równoległego ich reprezentowania przez tego
samego Pośrednika oraz wskazać na piśmie, która ze stron (Zawodnik czy Klub) zapłaci
pośrednikowi stosowne wynagrodzenie. Pośrednik jest zobowiązany do niezwłocznego
przekazania przedmiotowych ustaleń oraz powyższych dokumentów do PZPN.
5. W przypadku, gdy Pośrednik nie dostarczy do PZPN, zgody o której mowa w ust. 4, nie może
on kontynuować świadczenia usług drugiej stronie lub otrzymywać wynagrodzenia od drugiej
strony w odniesieniu do danej Transakcji, a druga strona nie może korzystać z żadnych usług
Pośrednika lub dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Pośrednika w odniesieniu do danej
Transakcji. Pośrednik może nadal reprezentować tylko stronę, która wyraziła zgodę na piśmie, w
odniesieniu do danej Transakcji i otrzymywać zapłatę za takie usługi zgodnie warunkami Umowy
pośrednictwa.
Art. 4
1. Osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nabywa uprawnienia
Pośrednika poprzez wpis do Systemu rejestracyjnego. Proces rejestracji kończy się po dokonaniu
weryfikacji danych.
2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1 powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od złożenia
dokumentów, wymaganych niniejszą Uchwałą.
3. Rejestracja w systemie rejestracyjnym następuje po spełnieniu następujących warunków:
1) samodzielne wprowadzenie przez Pośrednika do Systemu rejestracyjnego prawidłowo
podpisanej Deklaracji pośrednika, o treści wskazanej, w zależności od formy prowadzenia
działalności przez Pośrednika, odpowiednio w Załączniku nr 1 lub 2 do niniejszej Uchwały wraz z
potwierdzeniem wysłania listem poleconym do PZPN oryginału Deklaracji, o której mowa
powyżej, przy czym każda osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki
organizacyjnej musi złożyć oddzielny formularz Deklaracji pośrednika,
2) uiszczenie, na wskazane konto PZPN, opłaty za wpis do Systemu rejestracyjnego, w
wysokości określonej na dany sezon rozgrywkowy przez Zarząd PZPN,
3) spełnienie pozostałych wymogów, o których mowa w niniejszej Uchwale.
4. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3, umożliwia Pośrednikowi działalność przez
okres jednego sezonu rozgrywkowego. Przed rozpoczęciem działalności w każdym sezonie
rozgrywkowym wszystkie podmioty zamierzające prowadzić działalność Pośrednika zobowiązane
są do ponownego spełnienia tychże warunków.
5. Jeżeli jakiekolwiek dokumenty wprowadzone do Systemu rejestracyjnego nie spełniają
warunków formalnych lub jeżeli nie uiszczono należnej opłaty, PZPN wzywa osobę je składającą,
do poprawienia, uzupełnienia lub dokonania opłaty w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym
upływie terminu ww. dokumenty podlegają zwrotowi. Dokumenty poprawione lub uzupełnione w
terminie wywołują skutki od chwili ich wniesienia.
6. Odmowa wpisu do Systemu rejestracyjnego pośredników, w przypadku, gdy podmiot nie
spełnia wymogów przewidzianych niniejsza Uchwałą, następuje decyzją Zespołu działającego w
ramach Komisji ds. Prawnych, od której przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji
Odwoławczej.

7. Po zawarciu Umowy pośrednictwa Pośrednik zobowiązany jest w terminie 3 dni, nie później
jednak niż do dnia zawarcia kontraktu lub umowy transferowej, wprowadzić ją do Systemu
rejestracyjnego pod rygorem bezskuteczności wobec PZPN oraz przesłać listem poleconym do
PZPN jej oryginał.
8. Po zawarciu umowy transferowej lub kontraktu Pośrednik zobowiązany jest w terminie 7 dni
wprowadzić ww. dokumenty do Systemu rejestracyjnego oraz złożyć ich odpisy do PZPN.
9. W Systemie rejestracyjnym ujawniane jest każde indywidualne zaangażowanie Pośrednika w
czynność z zakresu pośrednictwa przy negocjowaniu lub podpisywaniu Umowy transferowej lub
Kontraktu. Zakresem rejestracji objęte są w szczególności dane dotyczące podmiotów
uczestniczących w danej transakcji, jej rodzaj oraz płatności stanowiące wynagrodzenie za
świadczone usługi pośrednictwa.
10. Pośrednik lub osoba fizyczna pełniąca kontrolę lub zasiadająca w organach zarządzających
lub nadzorczych Pośrednika zobowiązana jest do wskazania w Systemie rejestracyjnym, pod
sankcją dyscyplinarną, wszelkie umowy oraz inne dokumenty zawarte przez niego jako osobę
fizyczną lub przez osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną, nad którym osoba ta sprawuje
kontrolę lub zasiada w jej organach zarządzających lub nadzorczych, z jakimkolwiek Klubem lub
Zawodnikiem będącym stroną Transakcji, przy której świadczył usługi.
Art. 5
1. Pośrednik lub osoba fizyczna będąca udziałowcem/partnerem/wspólnikiem/członkiem lub
zasiadająca w organach zarządzających lub nadzorczych Pośrednika zobowiązana jest do
niezawierania, pod sankcją dyscyplinarną, umów cywilnoprawnych z Zawodnikami lub ich
przedstawicielami ustawowymi innych niż Umowy pośrednictwa, których przedmiotem będzie
reprezentowanie interesów takich Zawodników lub ich przedstawicieli ustawowych w odniesieniu
do negocjowania i zawierania Umów transferowych lub Kontraktów.
2. Zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób
zawarcia przez Pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę
organizacyjną umowy cywilnoprawnej innej niż Umowa pośrednictwa z nim lub jego
przedstawicielami ustawowymi, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów
takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i
zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu.
3. Klub zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób zawarcia
z nim przez Pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną
umowy cywilnoprawnej innej niż Umowa pośrednictwa, której przedmiotem będzie m.in.
reprezentowanie interesów takiego Klubu w odniesieniu do negocjowania i zawierania Umowy
transferowej lub Kontraktu.
4. Zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób
powoływania się przez Pośrednika lub przez inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną
jednostkę organizacyjną reprezentującą Klub na umowę cywilnoprawną inną niż Umowa
pośrednictwa, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów takiego Klubu w
odniesieniu do negocjowania i zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu.
5. Klub zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób
powoływania się przez Pośrednika lub inną osobę fizyczną, osobę prawną lub inną jednostkę
organizacyjną reprezentującą Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych na umowę
cywilnoprawną inną niż Umowa pośrednictwa z Zawodnikiem, której przedmiotem będzie m.in.

reprezentowanie interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu
do negocjowania i zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu.
Art. 6
1. Umowa pośrednictwa musi zawierać co najmniej następujące elementy: imiona i nazwiska lub
nazwy stron, zakres świadczonych usług, okres obowiązywania umowy (z datą rozpoczęcia
świadczenia usług i ich zakończenia), wysokość wynagrodzenia ustalonego za realizację
pośrednictwa, sposób jego zapłaty, postanowienia dotyczące rozwiązania lub wygaśnięcia
kontraktu oraz podpisy stron.
2. W przypadku, gdy pośrednikiem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna w
umowie pośrednictwa musi zostać ujawniona/e osoba/y fizyczne działające przy danej Transakcji.
3. Umowę pośrednictwa można zawrzeć tylko z Zawodnikiem:
a) który ukończył 15 lat, lub
b) otrzymał od Klubu, zgodnie z obowiązującymi regulacjami PZPN, ofertę pierwszego
profesjonalnego kontraktu.
4. Umowa pośrednictwa z Zawodnikiem niepełnoletnim musi zostać podpisana również przez
jego rodziców lub innych opiekunów prawnych, zgodnie z postanowieniami prawa powszechnie
obowiązującego.
5. Pośrednik będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie może zawrzeć Umowy
pośrednictwa z Zawodnikiem niepełnoletnim.
Art. 7
1. Pośrednik może być wynagradzany wyłącznie przez Klub lub Zawodnika, z którym zawarł
Umowę pośrednictwa.
2. Wysokość wynagrodzenia należnego Pośrednikowi działającemu w imieniu Zawodnika
ustalona zostaje w Umowie pośrednictwa, którą strony zobowiązane są zawrzeć przed
zawarciem Kontraktu i powinna zostać określona na podstawie Zasadniczego wynagrodzenia
Zawodnika w czasie całego okresu objętego Kontraktem.
3. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna
Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Zawodnika nie przekraczała 3% (słownie:
trzech procent) Zasadniczego wynagrodzenia Zawodnika za cały okres obowiązywania danego
Kontraktu.
4. Klub korzystający z usług Pośrednika wypłaci mu wynagrodzenie uzgodnione w Umowie
pośrednictwa. Dozwolone jest dokonywanie płatności ratalnych.
5. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna
Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Klubu w celu zawarcia Kontraktu z
Zawodnikiem nie przekraczała 3% (słownie: trzech procent) ostatecznego, Zasadniczego
wynagrodzenia za cały okres obowiązywania tego Kontraktu.
6. Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna
Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Klubu w celu zawarcia Umowy

transferowej nie przekraczała 3% (słownie: trzech procent) ostatecznej opłaty za transfer
zapłaconej w związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika.
7. Kluby zobowiązane są zapewnić, iż każda płatność uiszczana przez jeden z nich na rzecz
drugiego w związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika jako: suma transferowa,
Ekwiwalent czy wkład solidarnościowy nie były płacone w całości lub w części za pośrednictwem
lub do Pośrednika oraz że te płatności nie będą uiszczane przez Pośrednika.
8. Zakaz, o którym mowa w ust. 7 obejmuje również zakaz udziału Pośrednika w jakiejkolwiek
płatności w związku z przyszłą zmianą przynależności klubowej Zawodnika albo zawarciem w
przyszłości kolejnego kontraktu przez Zawodnika. Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji, gdy w
Umowie pośrednictwa zawartej przez Pośrednika z klubem odstępującym zawodnika warunki
płatności prowizji z tytułu przyszłego transferu tego zawodnika zostały sformułowane kwotowo w
stosunku do sumy transferowej. Zabroniona jest również cesja roszczeń związanych ze zmianą
przynależności klubowej z udziałem pośredników.
9. Z zastrzeżeniem treści postanowień niniejszej Uchwały jakiekolwiek wynagrodzenie za usługi
Pośrednika może zostać wypłacone wyłącznie przez podmiot, tj. Klub lub Zawodnika, który
zawarł z Pośrednikiem Umowę pośrednictwa, bezpośrednio Pośrednikowi.
10. Zawodnik może upoważnić Klub do realizacji, w imieniu Zawodnika, wymagalnej na
podstawie Umowy pośrednictwa płatności wobec Pośrednika, która zostanie pokryta z
wynagrodzenia wynikającego z Kontraktu. Upoważnienie takie, pod rygorem nieważności, musi
zostać umieszczone, wraz ze wskazaniem wysokości tejże płatności, w Kontrakcie.
11. Zabrania się osobom, w rozumieniu zdefiniowanym w punkcie 11 rozdziału Definicji Statutu
FIFA przyjmowania jakichkolwiek płatności za pośrednictwo z całości lub części opłaty uiszczanej
na rzecz Pośrednika przez reprezentowaną przez niego stronę Transakcji. Każda osoba, która
naruszy niniejsze postanowienie będzie podlegała odpowiedzialności dyscyplinarnej, zgodnie z
postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
12. Zabrania się uiszczania przez Zawodnika niepełnoletniego lub Klub jakichkolwiek opłat na
rzecz Pośrednika w związku z zawarciem Kontraktu lub umowy transferowej Zawodnika
niepełnoletniego lub zaciągania zobowiązań dotyczących uiszczenia jakichkolwiek opłat na rzecz
Pośrednika w związku z zawarciem takiego Kontraktu lub Umowy transferowej w przyszłości.
Naruszenie niniejszego postanowienia skutkować będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
Art. 8
1. Zawodnik korzystający z usług Pośrednika niezwłocznie po zawarciu Kontraktu, jest
zobowiązany do przesłania do PZPN wszelkiej dokumentacji związanej ze współpracą z
Pośrednikiem przy takiej Transakcji, niezależnie od obowiązku przedstawienia przez Klub przy
uprawnianiu Zawodnika do gry Kontraktu zawartego przy udziale Pośrednika. Ponadto Zawodnik
jest zobowiązany do przekazania do PZPN pełnych informacji dotyczących każdej Transakcji
dokonanej z udziałem Pośrednika oraz wszystkich wynagrodzeń i płatności jakiejkolwiek natury,
które uiścił lub które mają zostać uiszczone na rzecz Pośrednika.
2. Klub korzystający z usług Pośrednika niezwłocznie po zawarciu Umowy transferowej lub
Kontraktu jest zobowiązany do przesłania do PZPN wszelkiej dokumentacji związanej ze
współpracą z Pośrednikiem przy takiej Transakcji. Obowiązek złożenia powyższych dokumentów,
dotyczy zarówno Klubu, który odstępuje Zawodnika, jak i Klubu pozyskującego Zawodnika, jeżeli
korzysta on przy Transakcji z usług Pośrednika. Ponadto Klub zobowiązany jest do przekazania

do PZPN pełnych informacji dotyczących każdej Transakcji dokonanej z udziałem Pośrednika
oraz wszystkich wynagrodzeń i płatności jakiejkolwiek natury, które uiścił lub które mają zostać
uiszczone na rzecz Pośrednika.
3. Zawodnik lub Klub są zobowiązani, aby każda Umowa transferowa lub Kontrakt negocjowane
lub podpisane z udziałem Pośrednika działającego na podstawie Umowy pośrednictwa zawierały
imię i nazwisko oraz podpis takiego Pośrednika, a także datę zawarcia z nim Umowy
pośrednictwa.
4. Wskazanie Pośrednika w Umowie transferowej lub Kontrakcie stanowi potwierdzenie
skutecznego świadczenia usług pośrednictwa przez Pośrednika na podstawie Umowy
pośrednictwa i podstawę do uznania wynagrodzenia ustalonego w Umowie pośrednictwa za
należne.
5. W przypadku, jeżeli Zawodnik lub Klub nie korzystali z usług Pośrednika przy negocjacjach lub
zawarciu Umowy transferowej lub Kontraktu, okoliczność ta musi zostać uwidoczniona w Umowie
transferowej lub Kontrakcie.
Art. 9
1. Do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego PZPN opublikuje na swojej stronie
internetowej imiona i nazwiska wszystkich Pośredników, którzy zostali zarejestrowani w związku
z czynnościami objętymi treścią nin. Uchwały, Umowy pośrednictwa oraz wszystkie Transakcje,
w których brali oni udział w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Równocześnie PZPN opublikuje łączną
wysokość wynagrodzeń lub innych należności, jakie Zawodnicy i Kluby wypłacili danemu
Pośrednikowi, w postaci kwoty łącznej za wszystkich Zawodników danego Pośrednika oraz w
postaci kwoty łącznej wypłaconej przez dany Klub.
2. PZPN opublikuje w Systemie rejestracyjnym informacje o wszystkich podpisanych umowach
oraz terminach ich obowiązywania. Informacje te będą udostępnione aktywnym użytkownikom
Systemu rejestracyjnego.
3. PZPN może udostępnić Zawodnikom lub Klubom, na ich wniosek, określone informacje z
Systemu rejestracyjnego dotyczące Transakcji, w której Pośrednik brał udział, jeżeli przy ich
wykorzystaniu mają być stwierdzone lub wyeliminowane nieprawidłowości dotyczące
przeprowadzanych czynności objętych treścią nin. Uchwały.
Art. 10
1. Klub lub Zawodnik, który zawiera Umowę pośrednictwa z osobą nieposiadającą uprawnień
Pośrednika podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
2. Klub, Zawodnik lub Pośrednik, który narusza lub stosuje postanowienia nin. Uchwały w sposób
niezgodny z jej treścią oraz innymi postanowieniami regulacji PZPN podlega odpowiedzialności
dyscyplinarnej.
3. Osoba, która podejmie działania lub zawiera Umowę pośrednictwa nie posiadając uprawnień
Pośrednika nie może być wpisana na listę Pośredników na dwa kolejne sezony, a w przypadku
podjęcia dalszego działania lub kolejnego zawarcia Umowy pośrednictwa bez uprawnień
Pośrednika osoba taka nie może być wpisana na listę Pośredników na okres pięciu kolejnych
sezonów lub na stałe.

4.Postępowanie dyscyplinarne prowadzone jest na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN oraz innych właściwych przepisów, na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego,
Rzecznika Dyscyplinarnego lub Zespołu działającego w ramach Komisji ds. Prawnych.
5. Sankcje dyscyplinarne nałożone na Pośrednika, Zawodnika lub Klub w związku z realizacją
postanowień nin. Uchwały są publikowane na stronie internetowej PZPN. O ich treści
powiadamiana jest także FIFA.
6. Komisja Dyscyplinarna FIFA może zdecydować o rozszerzeniu nałożonych sankcji zgodnie z
Kodeksem Dyscyplinarnym FIFA.
7. Spory majątkowe, powstające pomiędzy Pośrednikami a Klubami lub Zawodnikami, wynikające
z umów pośrednictwa, w związku z realizacją nin. Uchwały, poddawane będą pod rozstrzygnięcie
Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.
8. PZPN może odrębną Uchwałą Zarządu PZPN wprowadzić obowiązek ubezpieczenia
Pośredników oraz inne obowiązki związane z wykonywaniem działalności pośrednika.
Art. 11
1. W sprawach nieunormowanych w niniejszej Uchwale stosuje się odpowiednio przepisy
kodeksu cywilnego.
2. Prawo interpretacji postanowień niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.
3. Niniejsza Uchwała zastępuje obowiązującą do dnia 31 marca 2015 roku Uchwałę Zarządu
PZPN nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku(z późn. zmian) w sprawie licencji dla menedżerów ds.
piłkarzy i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały wygasa dotychczasowy system licencji dla
menedżerów ds. piłkarzy, tym samym wszystkie dotychczas wydane licencje tracą ważność i
winny zostać zwrócone do PZPN.
5. Dotychczasowy licencjonowani menedżerowie ds. piłkarzy zostaną wpisani do Systemu
rejestracyjnego jako Pośrednicy po spełnieniu warunków, o których mowa w Art. 4 ust. 3 pkt 1) –
3).
6. Spełnienie warunków, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1) – 3), w okresie od 1 kwietnia do 30
czerwca 2015 roku umożliwia Pośrednikowi również działalność w sezonie rozgrywkowym
2015/2016.
7. Wszystkie umowy o świadczenie usług menedżerskich, zawarte przed dniem wejścia w życie
niniejszej Uchwały objęte są postanowieniami niniejszej Uchwały, o ile były złożone w PZPN w
terminie 30 dni od ich zawarcia, do daty wygaśnięcia i nie mogą być przedłużane, przy czym ich
skuteczność wobec PZPN jest uzależniona od spełnienia przez Pośrednika wszystkich
obowiązków, określonych w niniejszej Uchwale.
8. Postanowienia nin. Uchwały mają zastosowanie do wszystkich spraw zawisłych przed
organami PZPN wynikających z treści umów zgłoszonych do Systemu rejestracyjnego.
9.
W celu realizacji postanowień niniejszej Uchwały upoważnia się Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN do opracowania założeń technicznych oraz wdrożenia i nadzorowania
funkcjonowania Systemu Rejestracyjnego Pośredników umożliwiającego:






rejestrację i weryfikację Pośredników zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej
Uchwale,
rejestrację umów zawieranych przez Pośredników
publikację na stronach internetowych PZPN informacji o których mowa w art. 10 niniejszej
uchwały
wykonywanie innych czynności umożliwiających realizację postanowień Uchwały.

Weryfikacji merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN we współpracy z Zespołem działającym w ramach Komisji Prawnej.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik nr 1
Deklaracja Pośrednika dla osoby fizycznej
Imię (imiona):
Nazwisko (nazwiska):
Data urodzenia:
PESEL:
Obywatelstwo/obywatelstwa:
Pełny stały adres (w tym nr telefonu/faksu i adres e-mail)
NINIEJSZYM OŚWIADCZAM CO NASTĘPUJE:
1. W trakcie wykonywania przeze mnie czynności jako Pośrednik w zakresie piłki nożnej
zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowego i
krajowego prawa, mającego zastosowanie przy wykonywaniu wskazanych czynności.
Niezależnie od powyższego wyrażam zgodę na stosowanie wobec mojej osoby postanowień
Statutu FIFA oraz Regulaminu FIFA, dotyczącego pośrednictwa w piłce nożnej, odpowiednich
przepisów UEFA w tym zakresie, jak również postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej, w
szczególności Statutu, Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz Uchwały Zarządu PZPN, której
załącznikiem jest niniejsza deklaracja.
Równocześnie oświadczam, iż jako Pośrednik świadczący usługi w zakresie piłki nożnej poddaję
się niniejszym odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z treści Statutu oraz Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN i regulaminowej, realizowanej przez stosowne organy PZPN, a także
odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w Kodeksie Dyscyplinarnym FIFA.
2. Oświadczam, iż obecnie nie zajmuję stanowiska urzędnika w rozumieniu zdefiniowanym w
punkcie 11 rozdziału Definicji Statutu FIFA i w art. 1 ust. 4 Uchwały do której załącznikiem jest
niniejsza Deklaracja oraz że nie obejmę takiego stanowiska w okresie obowiązywania danego
oświadczenia.
3. Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną reputację, a także w przeszłości nie zostałem
skazany prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub
przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub nie podlegam karze
dyskwalifikacji w okresie obejmującym niniejszą deklarację lub nie podlegałem karze
dyskwalifikacji za korupcję w sporcie.
4. Oświadczam, iż nie zawarłem (ani nie współpracuję w zakresie świadczenia usług
pośrednictwa w piłce nożnej z podmiotem, który zawarł) obowiązującej w okresie ważności
niniejszej Deklaracji ani nie zawrę w tym okresie umowy cywilnoprawnej z Zawodnikiem
zarejestrowanym w systemie Extranet PZPN lub jego przedstawicielami ustawowymi, innej niż
Umowy pośrednictwa, o której mowa w Uchwale, której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja, na
podstawie której będę uprawniony do reprezentowania interesów takiego Zawodnika lub jego
przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i zawierania umów transferowych lub
kontraktów w rozumieniu wskazanej powyżej Uchwały Zarządu PZPN.
5. Oświadczam, że nie mam żadnych powiązań kontraktowych z FIFA, konfederacjami
kontynentalnymi, narodowymi lub regionalnymi federacjami piłkarskimi, względnie ligami

zawodowymi, które mogłyby stwarzać potencjalny konflikt interesów. Równocześnie deklaruję, że
w przypadku powstania jakiejkolwiek wątpliwości ujawnię niezwłocznie każdą relację prawną,
łączącą mnie z ww. podmiotami. Równocześnie oświadczam, że w związku z pełnieniem moich
czynności w charakterze Pośrednika w zakresie piłki nożnej nie będę dążył do nawiązania
jakichkolwiek relacji kontraktowych z FIFA, konfederacjami kontynentalnymi, narodowymi lub
regionalnymi federacjami piłkarskim, względnie ligami zawodowymi.
6. Oświadczam, iż zgodnie z treścią artykułu 7 § 4 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikami,
nie będę przyjmować żadnych płatności uiszczanych przez jeden Klub na rzecz drugiego Klubu w
związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika, w szczególności jakichkolwiek sum
transferowych, ekwiwalentu z tytułu wkładu solidarnościowego oraz jakichkolwiek rekompensat
za wyszkolenie Zawodnika.
7. Oświadczam, zgodnie z artykułem 7 § 8 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikiem, że nie
będę przyjmować żadnych płatności od którejkolwiek ze stron, jeżeli zmiana przynależności
klubowej dotyczy Zawodnika niepełnoletniego.
8. Oświadczam, że nie jestem i nie będę związany w sposób bezpośredni lub pośredni, w tym nie
będę brał osobistego udziału w zakładach bukmacherskich, loteriach, grach hazardowych lub
innych zakładach wzajemnych, względnie w podobnych wydarzeniach lub transakcjach,
związanych z meczami piłki nożnej. Równocześnie przyjmuję do wiadomości, iż nie posiadam
żadnych udziałów w koncernach, firmach i innych organizacjach, które promują, aranżują,
negocjują lub przeprowadzają jakiekolwiek transakcje lub wydarzenia, związane z powyższymi
grami.
9. Wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikiem, na
przekazywanie do PZPN szczegółowych informacji, dot. wszystkich płatności jakiejkolwiek natury,
uzyskiwanych przeze mnie od Klubu lub Zawodnika, w związku ze świadczeniem usług
pośrednictwa.
10. Wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na
przekazanie, jeżeli zajdzie taka konieczność, do FIFA, konfederacji kontynentalnych, narodowych
lub regionalnych związków piłkarskich oraz lig zawodowych, w celu stosownego sprawdzenia
wszelkich kontraktów, umów oraz innych dokumentów, związanych z moją działalnością, jako
Pośrednika w piłce nożnej. Równocześnie zgadzam się na to, aby wskazane powyżej podmioty
uzyskały każdy inny, stosowny dokument od jakiejkolwiek osoby trzeciej, świadczącej także
usługi doradcze i biorącej czynny udział w negocjacjach lub konsultacjach, za których
przeprowadzenie ponoszę odpowiedzialność.
11. Wyrażam zgodę, stosownie do artykułu 6 § 3 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem na
przechowywanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, przez PZPN, w
celu ich publikacji, w związku z pełnioną przeze mnie funkcją Pośrednika, w zakresie określonym
w przepisach FIFA i PZPN, jak również przesyłania tych danych do państwa trzeciego.
12. Wyrażam zgodę, stosownie do artykułu 9 § 2 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na
publikację przez PZPN informacji o wszystkich sankcjach dyscyplinarnych na mnie nałożonych
oraz na poinformowanie o tych sankcjach FIFA.
13. Jestem w pełni świadomy i wyrażam zgodę na to, że niniejsza deklaracja będzie
udostępniana członkom właściwych organów PZPN, związków regionalnych i ligi zawodowej.14.
Wyrażam zgodę w przypadku naruszenia postanowień Uchwały nr III/42 Zarządu PZPN z dnia 27

marca lub innej regulacji PZPN na publikację informacji o wykreśleniu Pośrednika z Systemu
rejestracyjnego.
14. Uwagi i obserwacje, które potencjalnie mogą mieć znaczenie:

Niniejszą deklarację składam w dobrej wierze, której prawdziwość bazuje na informacjach
i materiałach obecnie dla mnie dostępnych oraz zgadzam się, że PZPN będzie uprawniony do
realizacji funkcji kontrolnych, w związku z koniecznością weryfikacji informacji zawartych w
niniejszej deklaracji. Uznaję również, że po złożeniu niniejszej deklaracji, w przypadku zmiany
któregokolwiek z elementów powyższych informacji, jestem zobowiązany do bezzwłocznego
poinformowania PZPN o zaistniałej zmianie.

(Miejsce i data)

(Podpis)

Załącznik nr 2
Deklaracja Pośrednika dla osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej
Nazwa (osoba prawna/podmiot prawny):
Adres (w tym nr telefonu/faksu, e-mail i strona internetowa):
Dalej określana jako „osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna”
Imię (imiona), nazwisko i PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania wyżej wymienionej
osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej (osoba prawna/ podmiot prawny)
(Uwaga: każda osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej musi
złożyć oddzielny formularz Deklaracji Pośrednika):
NINIEJSZYM OŚWIADCZAM CO NASTĘPUJE:
1. W trakcie wykonywania czynności Pośrednika w zakresie piłki nożnej przez osobę prawną lub
inną jednostkę organizacyjną, którą niniejszym reprezentuję zobowiązuję się w jej imieniu i
osobiście do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowego i
krajowego prawa, mającego zastosowanie przy wykonywaniu wskazanych czynności.
Niezależnie od powyższego wyrażam zgodę na stosowanie wobec osoby prawnej lub innej
jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję oraz osobiście mojej osoby postanowień Statutu
FIFA oraz Regulaminu FIFA, dot. pośrednictwa w piłce nożnej, odpowiednich przepisów UEFA w
tym zakresie, jak również postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności Statutu,
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz Uchwały do której załącznikiem jest niniejsza
Deklaracja.
Równocześnie oświadczam, iż osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą
reprezentuję, poddaje się jako Pośrednik świadczący usługi w zakresie piłki nożnej
odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z treści Statutu oraz Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN i regulaminowej, realizowanej przez stosowne organy PZPN, a także odpowiedzialności
dyscyplinarnej na zasadach określonej w Kodeksie Dyscyplinarnym oraz innych regulacjach
FIFA.
2. Oświadczam, iż żadna z osób mająca świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa w piłce
nożnej, w ramach osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję oraz ja
osobiście nie zajmuję stanowiska urzędnika, w rozumieniu zdefiniowanym w punktu 11 rozdziału
Definicji Statutu FIFA i w art. 1 ust. 4 Uchwały do której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja
oraz że nie obejmę takiego stanowiska w okresie obowiązywania niniejszej Deklaracji.
3. Oświadczam, że każda osoba, mająca w ramach osoby prawnej lub innej jednostki
organizacyjnej, którą reprezentuję, pełnić funkcje związane z pośrednictwem w zakresie piłki
nożnej oraz ja osobiście mamy nieposzlakowaną reputację, jak również żadna z niniejszych osób
nie została skazana prawomocnym wyrokiem za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub
przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub nie podlegają karze
dyskwalifikacji w okresie obejmującym niniejszą Deklarację lub nie podlegały karze dyskwalifikacji
za korupcję w sporcie.
4. Oświadczam, iż żadna z osób mająca świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa w piłce
nożnej w ramach osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, ani żadna

osobą z podmiotem tym współpracująca w zakresie świadczenia usług w zakresie pośrednictwa
w piłce nożnej, nie zawarła obowiązującej w okresie ważności niniejszej Deklaracji ani nie zawrze
w tym okresie umowy cywilnoprawnej z Zawodnikiem zarejestrowanym w systemie Extranet
PZPN lub jego przedstawicielami ustawowymi, innej niż Umowa pośrednictwa, o której mowa w
Uchwale do której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja, na podstawie której będzie uprawniona
do reprezentowania interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w
odniesieniu do negocjowania i zawierania umów transferowych lub kontraktów w rozumieniu
wskazanej powyżej Uchwały Zarządu PZPN.
5. Oświadczam, że ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani
żadna z osób, które w jej ramach będzie zajmować się pośrednictwem w zakresie piłki nożnej,
ani ja osobiście nie mamy żadnych powiązań kontraktowych z FIFA, konfederacjami
kontynentalnymi, narodowymi lub regionalnymi federacjami piłkarskim, względnie ligami
zawodowymi, które mogłyby stwarzać potencjalny konflikt interesów. Równocześnie deklaruję, iż
w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości osoba prawna lub inna jednostka
organizacyjna, którą reprezentuję, osoby w niej zatrudnione w zakresie pośrednictwa w sferze
piłki nożnej oraz ja osobiście, ujawnimy niezwłocznie każdą umowę, łączącą nas z ww.
podmiotami. Równocześnie oświadczam, iż osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna,
którą reprezentuję, osoby w niej zatrudnione w sferze pośrednictwa w piłce nożnej oraz ja
osobiście nie będziemy dążyli do nawiązania jakichkolwiek relacji kontraktowych z FIFA,
konfederacjami kontynentalnymi, narodowymi lub regionalnymi federacjami piłkarskim, względnie
ligami zawodowymi.
6. Oświadczam, zgodnie z treścią artykułu 7 § 4 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikami, że
ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani żadna z osób, która
świadczy w jej ramach usługi pośrednictwa, ani też ja osobiście nie będziemy przyjmować
żadnych płatności uiszczanych przez jeden Klub na rzecz drugiego Klubu w związku ze zmianą
przynależności klubowej Zawodnika, w szczególności jakichkolwiek sum transferowych,
Ekwiwalentu z tytułu wkładu solidarnościowego oraz jakichkolwiek rekompensat za wyszkolenie
Zawodnika.
7. Oświadczam, iż zgodnie z artykułem 7 § 9 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, ani
osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani żadna z osób zajmująca
się w niej pośrednictwem w piłce nożnej, ani ja osobiście, nie będziemy przyjmowali żadnych
płatności od którejkolwiek ze stron, jeżeli zmiana przynależności klubowej dotyczy Zawodnika
niepełnoletniego.
8. Oświadczam, że ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani
żadna z osób w niej zatrudnionych, ani ja osobiście nie będziemy brać osobistego udziału w
zakładach bukmacherskich, loteriach, grach hazardowych lub innych zakładach wzajemnych,
względnie w podobnych wydarzeniach lub transakcjach, związanych z meczami piłki nożnej.
Równocześnie uznaję, że zarówno osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą
reprezentuję, ani żadna z osób, zajmująca się w jej ramach pośrednictwem, ani ja osobiście nie
posiada żadnych udziałów w koncernach, firmach i innych organizacjach, które promują,
aranżują, negocjują lub przeprowadzają jakiekolwiek transakcje lub wydarzenia, związane z
powyższymi grami.
9. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób
wykonujących w jej ramach czynności pośrednictwa w zakresie piłki nożnej oraz osobiście
wyrażam zgodę, stosownie do treści artykułu 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikiem,
na pozyskiwanie przez PZPN szczegółowych informacji, dot. wszystkich płatności jakiejkolwiek

natury, uzyskiwanych przez nas od Klubu lub Zawodnika w związku ze świadczeniem usług
pośrednictwa.
10. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób
zatrudnionych w niej w zakresie pośrednictwa w sferze piłki nożnej oraz ja osobiście wyrażamy
zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z pośrednikami, na przekazanie,
jeżeli zajdzie taka konieczność do FIFA, konfederacji kontynentalnych, narodowych lub
regionalnych związków piłkarskich oraz liga zawodowych, w celu stosownego sprawdzenia
wszelkich kontraktów, umów oraz innych dokumentów, związanych z naszą działalnością, jako
pośrednika w piłce nożnej. Równocześnie zgadzamy się na to, aby wskazane powyżej podmioty
uzyskały każdy inny, stosowny dokument od jakiejkolwiek osoby trzeciej, świadczącej także
usługi doradcze i biorącej czynny udział w negocjacjach lub konsultacjach, za których
przeprowadzenie ponosimy odpowiedzialność.
11. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję wyrażam
zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 3 Regulaminu FIFA nt. pracy z Pośrednikiem, odnośnemu
związkowi na magazynowanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych,
w celu ich publikacji, w zakresie określonym w przepisach FIFA i PZPN.
12. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób
zatrudnionych w niej w charakterze Pośrednika w sferze piłki nożnej oraz osobiście, wyrażam
zgodę, stosownie do artykułu 9 § 3 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na
przechowywanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, przez PZPN, w
celu ich publikacji, w związku z pełnioną przez nas funkcją Pośrednika. W imieniu osoby prawnej
lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób zatrudnionych w niej w charakterze
pośrednika w sferze piłki nożnej oraz osobiście wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 9 paragraf
2 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem na publikację przez PZPN informacji o wszystkich
sankcjach dyscyplinarnych oraz o poinformowaniu o tych sankcjach FIFA.
13. Jestem w pełni świadomy i wyrażam zgodę na to, że niniejsza deklaracja będzie
udostępniana członkom właściwych organów PZPN, związków regionalnych i ligi zawodowej.
14. Uwagi i obserwacje, które potencjalnie mogą mieć znaczenie:

Niniejszą deklarację składam w dobrej wierze, której prawdziwość bazuje na informacjach
i materiałach obecnie dla mnie dostępnych oraz zgadzam się, że PZPN będzie uprawniony do
realizacji funkcji kontrolnych, w związku z koniecznością weryfikacji informacji zawartych w
niniejszej deklaracji. Uznaję również, że po złożeniu niniejszej deklaracji, w przypadku zmiany
któregokolwiek z elementów powyższych informacji, jestem zobowiązany do bezzwłocznego
poinformowania PZPN o zaistniałej zmianie.

(Miejsce i data)

(Podpis)

43
Uchwała nr III/43 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmiany Uchwały nr II/26 z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Prawnych
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 66 § 15 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. W Uchwale nr II/26 z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Prawnych wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 ust. 1 dodaje się punkt e) w brzmieniu:
„e) Przewodniczącego Zespołu ds. Licencjonowania Menedżerów”.
2. § 15 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„§ 15
1. W ramach Komisji działa Zespół ds. Licencjonowania Menedżerów składający się z
Przewodniczącego i 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN, na wniosek
Przewodniczącego Komisji.
2. Do kompetencji Zespołu należy w szczególności:
a) ewidencjonowanie i weryfikowanie Pośredników Transakcyjnych, z wykorzystaniem systemu
rejestracyjnego,
b) kontrola dokumentacji składanej przez Pośredników Transakcyjnych,
c) podejmowanie decyzji w sprawie odmowy wpisu do Systemu rejestracyjnego pośredników,
d) kontrola działalności Pośredników Transakcyjnych, w tym zwłaszcza podpisywanych przez
nich umów z zawodnikami lub klubami,
e) wnioskowanie do Komisji Dyscyplinarnej PZPN o ukaranie Pośrednika Transakcyjnego,
f) realizowanie innych spraw powierzonych przez Komisję.
3. Wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu może uczestniczyć w posiedzeniach
Komisji z głosem doradczym.
4. Postanowienia § 2 ust. 3 i 4, §§ 3, 5 – 14 stosuje się odpowiednio.”
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia
2015 roku.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

U nr II/26 z 12.12.2012 r.
Zm. U nr III/43 z 27.03.2015 r.
Uchwała nr II/26 z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Prawnych (tekst jednolity)
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 66 § 15 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
Przyjmuje się Regulamin Komisji ds. Prawnych Polskiego Związku Piłki Nożnej w następującym
brzmieniu:
Regulamin Komisji ds. Prawnych Polskiego Związku Piłki Nożnej
§1
Komisja ds. Prawnych Polskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej „Komisją” jest organem
doradczym Zarządu PZPN powołanym do rozpatrywania wszystkich problemów jurydycznych
związanych z organizacją i uprawianiem sportu piłki nożnej w Polsce.
§2
1. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, Komisja składa się z następujących członków z prawem
głosu:
a) przewodniczącego,
b) wiceprzewodniczącego,
c) sekretarza,
d) 6 członków,
e) Przewodniczącego Zespołu ds. Licencjonowania Menedżerów.
3. Zarząd PZPN może dokooptować do Komisji dodatkowych członków (bez prawa
głosu), jeżeli jest to konieczne.
4. W celu wydania specjalistycznej opinii Komisja może ponadto korzystać doraźnie z
pomocy eksperta (- ów), działającego w Związku, a w razie konieczności będącego
osobą trzecią.
§3
1. Przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, członkowie Komisji i inne osoby są
powoływani i odwoływani przez Zarząd PZPN.
2. Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie Uchwały Zarządu
na wniosek Przewodniczącego Komisji.
3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu PZPN.
4. Odwołanie osób, o których mowa w ust.1 następuje w szczególności w razie śmierci, pisemnej
rezygnacji, a nadto:
a) w przypadku dopuszczenia się niegodnego czynu lub poważnego zaniedbania obowiązków,
b) nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach bez usprawiedliwienia,
c) w razie uzasadnionego wniosku członka PZPN.
§4
Do kompetencji Komisji należy w szczególności:
1. prowadzenie stałej analizy wszystkich problemów prawnych związanych z organizacją i
uprawianiem sportu piłki nożnej,
2. analizowanie ewolucji statutów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych oraz regulacji organizacji
członkowskich,
3. monitorowanie przestrzegania Regulaminu w sprawie statusu zawodników i zmian
przynależności klubowej,

4. zapewnienie zgodności Regulaminu, o którym mowa w ust.3 z Regulaminem FIFA dot. statusu
zawodników i transferu w piłce nożnej,
5. wnioskowanie o dokonanie zmian w treści Regulaminu, o którym mowa w ust. 3,
6. określanie statusu zawodników w odniesieniu do różnych rozgrywek PZPN,
7. przedstawianie opinii i innych stanowisk w sprawach wynikających z zapytań organów
statutowych PZPN i jego członków.
8. realizowanie innych spraw powierzonych przez Zarząd PZPN.
§5
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie konieczności – pod jego nieobecność lub z
powodu konfliktu interesów – Wiceprzewodniczący lub Sekretarz.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Komisji w szczególności należy:
a) przygotowywanie posiedzeń Komisji wspólnie z Sekretarzem i Administratorem (program,
zaproszenia itp. ),
b) przewodniczenie posiedzeniom Komisji,
c) prowadzenie dyskusji i zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzenia,
d) przedstawianie do zatwierdzenia planu pracy Komisji,
e) niezwłoczne informowanie członków Komisji o sprawach nie cierpiących zwłoki,
f) wnioskowanie do Zarządu PZPN o powołanie, w razie konieczności, grupy roboczej do
realizacji konkretnego zadania w trybie art. 66 par. 2 Statutu PZPN,
g) reprezentowanie Komisji w stosunku do innych organów statutowych, jak i wobec osób
trzecich (w tym mediów).
3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć zaproszeni goście.
§6
1. Do Komisji Sekretarz Generalny wyznacza Administratora spośród pracowników Biura PZPN.
W razie czasowej nieobecności Administratora jego czynności może realizuje inna osoba z Biura
Związku.
2. Administrator
wykonuje czynności związane z bieżącą działalnością Komisji, a w
szczególności:
a)wraz z Przewodniczącym oraz Sekretarzem przygotowuje i organizuje posiedzenia Komisji,
b)w uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji powiadamia członków o terminach i programach
posiedzeń,
c)odpowiada za bieżące sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,
d)odpowiada za całość dokumentacji związanej z działalnością Komisji,
e)uaktualnia dane członków Komisji,
f)funkcjonuje jako osoba kontaktowa dla członków Komisji,
h)wykonuje inne czynności zlecone przez Przewodniczącego Komisji.
3. Na wniosek Przewodniczącego Komisji Administrator może być także Sekretarzem Komisji.
§7
1.Przewodniczący, w porozumieniu z Sekretarzem i Administratorem, przygotowuje projekt
programu posiedzenia Komisji.
2.Program posiedzenia Komisji musi zawierać następujące punkty:
a)otwarcie posiedzenia;
b)sprawdzenie listy obecności;
c)sprawozdanie z działań podjętych po ostatnim posiedzeniu;
d)realizację tematów ujętych w porządku dziennym posiedzenia;
e)inne sprawy;
f)ustalenie terminu następnego posiedzenia.
3.Członkowie Komisji mogą zgłosić propozycje punktów programu Administratorowi. Powinny one
być złożone na piśmie, zawierać uzasadnienie oraz, jeżeli to możliwe, załączniki.
4.Co do zasady program nie powinien być zmieniany w trakcie posiedzenia. Tym niemniej,
Przewodniczący może zmodyfikować program, jeżeli dana sprawa jest uznana za szczególnie
pilną.

5. Posiedzenie Komisji odbywa się raz na kwartał. W uzasadnionych przypadkach
Przewodniczący Komisji może wystąpić do Prezesa PZPN lub Wiceprezesa PZPN ds.
Organizacyjno-Finansowych o zorganizowanie dodatkowego posiedzenia.
6. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie PZPN, w Warszawie.
§8
1.Po każdym posiedzeniu Komisji, Administrator sporządza protokół.
2.Protokół zawiera:
a)datę, miejsce i czas posiedzenia;
b)wskazanie uczestników oraz nieobecnych;
c)przyjęty porządek obrad;
d)opis podjętych decyzji lub uzgodnionych działań;
e)dokładny opis działań, które należy podjąć wraz z osobami/organami
odpowiedzialnymi za wykonanie tych działań oraz ostateczny termin ich wykonania;
f)termin i miejsce następnego posiedzenia;
g)podpisy Przewodniczącego (innej osoby prowadzącej posiedzenie) i Administratora.
3.Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Komisji.
§9
Komisja współpracuje, jeżeli to konieczne, z innymi organami statutowymi Związku.
§ 10
1. Wszystkie dokumenty analizowane przez Komisję przeznaczone są do użytku wewnętrznego.
Jeżeli nie są oznaczone jako poufne. Dokument z klauzulą poufne nie może być w żadnym
przypadku przekazywany komukolwiek.
2. Dokumenty związane z działalnością Komisji muszą być przechowywane z zachowaniem
wszelkich środków ostrożności.
§ 11
1. Osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek wykonywać wszystkie zadania z
wymaganym profesjonalizmem i należytą starannością, zgodnie ze Statutem PZPN, innymi
przepisami związkowymi oraz decyzjami organów statutowych.
2. Osoby, o których mowa w ust.1, potwierdzają pisemnie – po ich powołaniu – zobowiązanie do
przestrzegania Statutu, innych przepisów związkowych oraz nin. Regulaminu.
§ 12
1. Przy wykonywaniu swoich funkcji osoby wchodzące w skład Komisji winny zachować
uczciwość, bezstronność oraz lojalność wobec Związku, informując Przewodniczącego Komisji o
wystąpieniu konfliktu interesów.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą równocześnie podejmować działań sprzecznych z
normami etycznymi, co obejmuje w szczególności obowiązek powstrzymania się od jakichkolwiek
działań niesportowych oraz zagrażających integralności PZPN lub rozgrywek piłkarskich
względnie narażających na szwank dobre imię piłki nożnej.
§ 13
1. Dla ważności decyzji Komisji niezbędny jest udział w posiedzeniu ponad połowy jej członków.
2. Decyzje wymagają zwykłej większości głosów. W przypadku równej liczby głosów decydujący
jest głos Przewodniczącego posiedzenia.
3. Głosy nieważne, nieoddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu
większości.
§ 14
1.Przewodniczący podczas posiedzenia ustala, w razie potrzeby, treść komunikatu dla mediów.
Uczestnicy posiedzenia zobowiązują się nie udzielać komentarzy dla stron trzecich (w tym
mediów).

2.Administrator sporządza komunikat dla mediów, który musi być zaakceptowany przez
Przewodniczącego.
3.Komunikat dla mediów stanowi część protokołu.
§ 15
1. W ramach Komisji działa Zespół ds. Licencjonowania Menedżerów składający się z
Przewodniczącego i 3 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN, na
wniosek Przewodniczącego Komisji.
2. Do kompetencji Zespołu należy w szczególności:
a) ewidencjonowanie i weryfikowanie Pośredników Transakcyjnych, z wykorzystaniem
systemu rejestracyjnego,
b) kontrola dokumentacji składanej przez Pośredników Transakcyjnych,
c) podejmowanie decyzji w sprawie odmowy wpisu do Systemu rejestracyjnego
pośredników,
d) kontrola działalności Pośredników Transakcyjnych, w tym zwłaszcza podpisywanych
przez nich umów z zawodnikami lub klubami,
e) wnioskowanie do Komisji Dyscyplinarnej PZPN o ukaranie Pośrednika Transakcyjnego,
f) realizowanie innych spraw powierzonych przez Komisję.
3. Wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu może uczestniczyć w
posiedzeniach Komisji z głosem doradczym.
4. Postanowienia § 2 ust. 3 i 4, §§ 3, 5 – 14 stosuje się odpowiednio.

§ 16
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 17
Traci moc Uchwała nr VI/129 z dnia 27 czerwca 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Prawnych.
§ 18
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr III/44 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie wprowadzenia w przepisach PZPN nazwy „pośrednik transakcyjny”
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.W związku z podjęciem przez Zarząd PZPN w dniu 27 marca 2015 roku Uchwały w sprawie
współpracy z pośrednikami transakcyjnymi - we wszystkich przepisach wydanych przez Zarząd
PZPN, a w szczególności w:
1. Uchwale nr II/24 z dnia 12 grudnia 2012 roku – Regulamin Najwyższej Komisji
Odwoławczej PZPN,
2.Uchwale nr II/25 z dnia 12 grudnia 2012 roku – Regulamin Piłkarskiego Sądu
Polubownego PZPN,
3.Uchwale nr II/29 z dnia 12 grudnia 2012 roku – Regulamin Komisji Etyki i Fair Play
PZPN,
4.Uchwale nr I/2 z dnia 16 stycznia 2013 roku – Regulamin Komisji Dyscyplinarnej PZPN,
5.Uchwale nr I/12 z dnia 16 stycznia 2013 roku – Regulamin Rzecznika Etyki PZPN,

6.Uchwale nr I/3 z dnia 16 stycznia 2013 roku – Regulamin Izby ds. Rozwiązywania
Sporów Sportowych PZPN,
7.Uchwale nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku – w sprawie statusu zawodników
występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności
klubowej,
8.Uchwała nr II/12 z dnia 19 maja 2002 roku – w sprawie zasad regulujących stosunki
pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym.
- sformułowania „licencjonowany menadżer ds. piłkarzy” lub „menadżer ds. piłkarzy” zastępuje się
sformułowaniem „pośrednik transakcyjny”.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia
2015 roku.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr III/45 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do Systemu rejestracyjnego Pośredników na
sezony 2015/2016 i 2016/2017
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Ustala się opłatę w wysokości 1000 zł (w tym VAT) za wpis do Systemu rejestracyjnego
Pośredników, obowiązującą w sezonach 2015/2016 oraz 2016/2017.
II. Wprowadza się obowiązek ubezpieczenia Pośredników od odpowiedzialności cywilnej w
związku z wykonywaną działalnością.
III. Suma ubezpieczenia, a także wysokość składki zostanie wynegocjowana przez PZPN.
IV. Opłata o której mowa w pkt I nie zawiera składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej Pośrednika, która będzie opłacana dodatkowo przez Pośrednika.
V. Z opłaty, o której mowa w pkt I zwolnieni są rodzice i inni opiekunowie prawni, działający na
rzecz swoich podopiecznych, którzy zobowiązani są do ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej.
VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 kwietnia
2015 roku.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr III/46 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Polskich Przepisów Antydopingowych
Na podstawie art. 36 § 1pkt 23) Statutu PZPN Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej uchwala,
co następuje:
§ 1.
Ustala się, że w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów
PZPN zaplanowanego na 9 czerwca 2015 roku nastąpi wprowadzenie, z mocą obowiązującą od
dnia podjęcia uchwały, Polskich Przepisów Antydopingowych z dnia 23 października 2014 roku
opracowanych przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie, z wyłączeniem zastosowania
ich Artykułu 8.1., jako Załącznika do Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki
Nożnej.
§ 2.
Polskie Przepisy Antydopingowe, o których mowa w § 1 stanowią załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr III/47 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie powierzenia Pomorskiemu ZPN organizacji meczu finałowego o Puchar Polski
Kobiet w 2015 roku
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Powierza się Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu finałowego o Puchar
Polski Kobiet w 2015 roku.
II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr III/48 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie upoważnienia do dokonywania przeceny asortymentu
znajdującego się w magazynach Bazy Sprzętu PZPN
Na podstawie art. 36 § 1pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Upoważnia się Wiceprezesa PZPN ds. organizacyjno-finansowych i Sekretarza Generalnego
PZPN do dokonywania, na wniosek Dyrektora Departamentu Administracji, Logistyki i
Centralnych Zakupów, przeceny całego asortymentu, a w szczególności sprzętu sportowego
znajdującego się w magazynach Bazy Sprzętu PZPN - do wartości 1 PLN netto za sztukę.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr III/49 z dnia 27 marca 2015 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2015/2016
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.

Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na sezon 2015/2016
w następującym brzmieniu:

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2015/2016
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 2015/2016 kończy się do 30
czerwca 2015 roku i ma wyłonić 16 drużyn, które wezmą udział w rozgrywkach na szczeblu
centralnym w sezonie 2015/2016.
1.2.
Cykl rozgrywek w sezonie 2015/2016 na szczeblu centralnym rozpoczyna się 1 lipca
2015 roku a kończy nie później niż 1 czerwca 2016 roku
2. Uczestnictwo
2.1.
W rozgrywkach o Puchar Polski obowiązkowo biorą udział drużyny Ekstraklasy, I, II, III
i IV ligi oraz do klasy okręgowej włącznie. Klub klasy A może wystąpić do ZPN
o zwolnienie z udziału w rozgrywkach. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie
dobrowolności.
2.2
Drużyny, które zrezygnują z udziału w rozgrywkach na szczeblu centralnym w sezonie
2015/2016 nie będą uprawnione do udziału w rozgrywkach o Puchar Polski
w dwóch kolejnych cyklach rozgrywek. Niezależnie od powyższego, Komisja Dyscyplinarna
PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

2.3.
W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry w systemie
extranet. Uprawnienie zawodników do rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do
udziału w rozgrywkach pucharowych, z zastrzeżeniem pkt 5.1 i 5.2 niniejszego Regulaminu.
3. Etapy rozgrywek
Rozgrywki podzielone są na dwa etapy:
3.1.
Etap I, kończący się do 30 czerwca 2015 r., 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.
Etap II na szczeblu centralnym z udziałem:

3.2.


16 drużyn – zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej
w sezonie 2014/2015,



18 drużyn II ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2014/2015,



18 drużyn I ligi wg stanu na sezon rozgrywkowy 2014/2015,



16 zespołów ekstraklasy wg stanu na sezon rozgrywkowy 2014/2015.

4. Pierwszy etap
4.1.
Pierwszy etap rozgrywek, kończący się do 30 czerwca 2015 r., przeprowadzają związki
piłki nożnej na podstawie opracowanych przez siebie regulaminów.
4.2.
Orzecznictwo dyscyplinarne zawodników, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich
drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu związków piłki nożnej
należy do właściwości organów dyscyplinarnych związków piłki nożnej, chyba, że ze względu na
właściwość przedmiotową sprawa zastrzeżona jest do rozpoznania przez Komisję Dyscyplinarną
PZPN.
4.3.
Wszystkie związki piłki nożnej obowiązane są w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r.
zgłosić pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużyny, które zakwalifikowały
się do rozgrywek na szczeblu centralnym. Brak zgłoszenia we wskazanym terminie spowoduje
odmowę dopuszczenia drużyny do rozgrywek na szczeblu centralnym.
5. Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej w jednym cyklu rozgrywek:
Wystawienie przez klub więcej niż jednej drużyny, w jednym cyklu rozgrywek, zobowiązuje do
stosowania następujących zasad:
5.1.
Zawodnicy, którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie
tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej.
5.2.
Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, najwyżej 3 zawodników
tej drużyny może występować w meczach z udziałem drużyny swego klubu, która zakwalifikowała
się do dalszych rozgrywek.
5.3.
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. W tej rundzie
udział bierze:
 16 zdobywców Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej;
 18 zespołów II-ej Ligi w sezonie 2014/2015;
 6 zespołów I ligi w sezonie 2014/2015, które zajęły miejsca 13-18 w tabeli rozgrywek.
Zwycięzcy uzyskują awans do I rundy – 1/32 finału Pucharu Polski.
6.2
Gospodarzami meczów rundy wstępnej Pucharu Polski są zespoły występujące
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami są zespoły występujące w
wyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016 lub sklasyfikowane na wyższym miejscu w
tabeli danych rozgrywek w sezonie 2015//2016.
6.3
Zwycięzcy meczów 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:


20 zespołów – zwycięzców meczu z Rundy Wstępnej,



12 zespołów I Ligi w sezonie 2014/2015, które zajęły miejsca 1-12 w tabeli rozgrywek.

7.2
Gospodarzami meczów 1/32 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami są zespoły występujące w
wyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2014/2015 lub sklasyfikowane na wyższym miejscu w
tabeli danych rozgrywek w sezonie 2014//2015.
7.3
Zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt 7.1 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:
1. 16 zespołów Ekstraklasy w sezonie 2014/2015;
2. zwycięzcy meczów spośród zespołów, o których mowa w pkt 7.1.
8.2 Gospodarzami meczów 1/16 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami są zespoły występujące w
wyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2014/2015 lub sklasyfikowane na wyższym miejscu w
tabeli danych rozgrywek w sezonie 2014/2015.
8.3
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
W 1/8 finału udział bierze:
 16 zwycięzców meczów rundy drugiej.

Polski

rozgrywa

się

jeden

mecz.

9.2
Gospodarzami meczów 1/8 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami są zespoły występujące w
wyższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2014/2015 lub sklasyfikowane na wyższym miejscu w
tabeli danych rozgrywek w sezonie 2014/2015.
9.3
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 Gospodarzami pierwszych meczów 1/4 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami pierwszych meczów są
zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2014/2015 lub sklasyfikowane na
niższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w sezonie 2014/2015.
10.3 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 Gospodarzami pierwszych meczów 1/2 Finału Pucharu Polski są zespoły występujące
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami pierwszych meczów są
zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2014/2015 lub sklasyfikowane na
niższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w sezonie 2014//2015.
11.3 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 W rundzie szóstej udział biorą:

Finale
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 2 zespoły – zwycięzcy meczów rundy piątej.
12.2 Formalnym gospodarzem Finału Pucharu Polski jest zespół występujący
w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016.
W przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej formalnym gospodarzem jest zespół
występujący w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2014/2015 lub sklasyfikowany na niższym
miejscu w tabeli danych rozgrywek w sezonie 2014/2015.
12.3 Mecz Finałowy zostanie rozegrany 2 maja 2016 r. na Stadionie Narodowym w
Warszawie.

13. Losowanie zestawu par i gospodarzy
13.1. Zestaw par w rundzie wstępnej i 1/32 wyłoni losowanie, przeprowadzone przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, wg zasad opracowanych przez ten Departament.
13.2 Zestaw par i gospodarzy 1/16 i 1/8, par i gospodarzy pierwszych meczów 1/4 i 1/2 finału
oraz formalnego gospodarza Finału Pucharu Polski wyłoni losowanie, przeprowadzone przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, według schematu i zasad określonych w „Schemacie
Rozgrywek o Puchar Polski”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
13.3. W przypadku realnej możliwości nierozegrania pierwszego meczu 1/4 lub 1/2 Finału
rozgrywek z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych niezależnych od
gospodarza zawodów okoliczności, organ prowadzący rozgrywki zastrzega sobie prawo zmiany
gospodarza meczu, wyłonionego w drodze losowania.
14. Zasady awansu – jeden mecz oraz mecz finałowy
14.1.

W rundach, w których rozgrywa się jeden mecz oraz w meczu finałowym:

a.
w przypadku wyniku remisowego po zakończeniu meczu w regulaminowym
zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut,

czasie

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. Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn.: drużyny przegrywające
w meczach odpadają.

16.2. Drużyny biorące udział w zawodach o Puchar Polski na szczeblu centralnym, uprawnione
są do wymiany 3 zawodników przez cały okres trwania gry.
16.3. 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.
16.4. Ostrzeżenia i wykluczenia.
Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie
automatycznie ukarany:


przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,



przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,



przy każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu (szóstym, ósmym itd.) – kara
dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.

Kary, o których mowa powyżej są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.
16.5. Jeżeli w czasie jednych zawodów o Puchar Polski co najmniej pięciu zawodników jednej
drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka), klub ukaranych
zawodników podlega karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną
PZPN, nie mniejszej niż 500 zł.
16.6. Żółte kartki otrzymane przez zawodników drużyn I etapu Pucharu Polski na szczeblu
Związków Piłki Nożnej zostają anulowane.
16.7. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn uczestniczących
w rozgrywkach I etapu na szczeblu Związków Piłki Nożnej wykonywane są w kolejnych etapach
lub cyklach Pucharu Polski.
16.8. Po rozegraniu meczów 1/4 Finału, żółte kartki otrzymane przez zawodników na szczeblu
centralnym zostają anulowane.
16.9. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn, które awansowały do 1/2 Finału są
wykonywane w kolejnych meczach lub cyklach Pucharu Polski.
16.10. Kary za czerwone lub żółte kartki zawodników drużyn, które nie awansowały do 1/2 Finału
są wykonywane w kolejnych cyklach Pucharu Polski.
16.11. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni
i płycie stadionu zobowiązany jest do:
a) zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia z
zespołem ratowniczym,
b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
c) począwszy od 1/32 Finału, filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia
nagrania, w terminie 24 godzin od zakończenia meczu, na serwerze wskazanym
przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN,
d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów,
e) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów,
f) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),
g) począwszy od 1/32 Finału zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich
podawania w trakcie zawodów,

kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia
sanitarne, szatnie, bufety),
i) zapewnienia opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań
antydopingowych dla zawodników,
j) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników
rezerwowych,
k) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz
umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę
możliwości także komunikacji,
l)
niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie c), zapewnienia, na wniosek
każdego klubu uczestniczącego w rozgrywkach, możliwości filmowania całego
przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe,
m) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania
zawodów, dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z
systemu Extranet,
h)

16.12 Niezależnie od postanowień pkt 16.11, w związku z faktem iż mecze o Puchar Polski będą
rejestrowane i transmitowane, zobowiązuje się kluby do:
a) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do
rozgrywek o Puchar Polski odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący
dla klubów przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z
nadawcą), umożliwiających należyte przeprowadzenie transmisji i dokonanie nagrania
audiowizualnego meczów (w tym warunków dotyczących obsługi technicznej meczów,
z uwzględnieniem profesjonalnie przygotowanych miejsc dla komentatorów
sportowych, nagłośnienia i odpowiedniego oświetlenia obiektu lub miejsca, w którym
odbywają się mecze, przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, oraz
ochrony obiektu lub miejsca, w którym odbywają się mecze podczas produkcji
telewizyjnej),
b) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do
rozgrywek o Puchar Polski odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący
dla klubów przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z
nadawcą) do zorganizowania studia w ramach realizacji transmisji z meczów tj. w
szczególności udostepnienia przestrzeni, niezbędnej do zorganizowania studia na
terenie stadionów, na których rozgrywane będą mecze.
16.13 Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania wytycznych
dot. uprawnień podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów o Pucharu
Polski oraz standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz warunki
techniczno-produkcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający
licencję głównego nadawcy podczas Rozgrywek o Puchar Polski obowiązujących w sezonie
2015/2016.
16.14 Kluby uczestniczące w rozgrywkach są bezwzględnie zobowiązane do umożliwienia PZPN
oraz udzielenia należytego wsparcia przy realizacji przez PZPN podmioty posiadające licencję
oraz sponsorów i partnerów Puchar Polski ich praw komercyjnych, w tym w szczególności praw
telewizyjnych i pokrewnych praw medialnych oraz praw marketingowych dotyczących rozgrywek.
W szczególności oznacza to iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany
będzie mecz w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
16.15 Zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN
zobowiązuje się kluby do:

a)
b)

c)

d)
e)

monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach,
przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej
wokół boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie
nie przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat
meczowy) w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia
lub przerwać mecz,
stosowania tzw. „zakazu stadionowego” wobec osób naruszających regulaminy
stadionowe i informowanie o tych osobach Departamentu Organizacji Imprez,
Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN celem ewentualnego rozszerzenia tego
zakazu na teren całego kraju,
przestrzegania zakazu wnoszenia i używania przez kibiców elektronicznego sprzętu
nagłaśniającego,
dostarczać właściwym podmiotom informacje organizacyjne związane z meczem
oraz wypełniać pozostałe obowiązki wynikające z oficjalnych druków meczowych
(Informacja Klubu Gościa, Spotkanie Organizacyjne w Dniu Meczu, Lista Obecności,
Informacja Organizatora Zawodów). Oficjalne druki meczowe znajdują się w
Załączniku nr 7 do niniejszego Regulaminu i stanowią jego integralną część,

16.16 Zegary na stadionach odmierzające czas meczu mogą być użyte pod warunkiem, że zegar
ten zatrzyma się na 45 i 90 minucie.
16.17. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN,
a w wyjątkowych przypadkach z delegatem meczowym PZPN.
16.18 Gospodarz meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach wewnątrz
stadionu z zachowaniem następujących zasad:
a. w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać
powtórek,
b. w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać
jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych z
zasadami fair-play.
16.19 Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską
obowiązującą, zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie, w klasie rozgrywek
mistrzowskich, w której występuje dana drużyna.
Naruszenie powyższych postanowień powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych
w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich.
16.20 Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może
przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których
mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych,
spośród osób pełniących następujące funkcje:
a) Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o
których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,
b) Lekarz, posiadający licencję PZPN,
c) Trener bramkarzy,
d) Trener przygotowania fizycznego,
e) Drugi asystent trenera,
f) Kierownik drużyny,

g) Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,
h) Masażysta,
i) Drugi masażysta.
Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w
sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym.
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Klubu, Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN może wyrazić zgodę na przebywanie na ławce rezerwowych innej osoby niż wymienione
powyżej, w szczególności dyrektora sportowego danego klubu. Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, przy czym nie jest
zobowiązany do jego uwzględnienia.
Jeśli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego i delegata meczowego, może otrzymać
dodatkowe trzy miejsca dla swojego sztabu (np. dla trenera przygotowania fizycznego itp.).
Miejsca te muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej pięciu metrów za
lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni. Imiona i nazwiska tych osób muszą
znaleźć się w sprawozdaniu sędziego (w arkuszu dodatkowym).
Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych, w strefie technicznej jest zabronione i
stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
16.21. Klub, który naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności określone
w art. 16.12, 16.14 oraz w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu, podlega karze finansowej
do 500.000 złotych. Niezależnie od powyższego Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć
także inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
17.

Terminy zawodów

17.1. Zawody muszą być rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych, terminów wynikających z
przepisów FIFA, terminów wynikających z przepisów UEFA oraz terminów ustalonych z
podmiotem posiadającym licencję nadawcy.
17.2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w porozumieniu z podmiotem posiadającym
licencję nadawcy telewizyjnego może wyznaczyć rozegranie zawodów na inny dzień lub godzinę.
Terminy spotkań, rozgrywanych od 1/16 finału Pucharu Polski wymagają uprzednich konsultacji z
Departamentem Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy SA.
17.3 W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego
lub związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
17.4 Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament
Rozgrywek Krajowych podlega karze finansowej do 500.000 złotych. Niezależnie od powyższego
Komisja Dyscyplinarna PZPN może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZPN.

18. Nagrody
18.1.

Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach na szczeblu centralnym otrzymuje:
 przechodni Puchar Polski,

 replikę/miniaturę Pucharu Polski na własność,
 35 medali pamiątkowych

18.2.

Klub, który zajmie II miejsce (finalista Pucharu Polski) otrzymuje 35 medali pamiątkowych

18.3.
Niezależnie od postanowień pkt 18.1 oraz 18.2, kluby uczestniczące w
rozgrywkach o Puchar Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2015/2016 uprawnione są do
otrzymania nagrody finansowej w wysokości:
1) Runda Wstępna:
 Zwycięzca rozgrywek na szczeblu ZPN w sezonie 2014/2105 – 30.000 PLN
netto,
 Pozostali uczestnicy – 5.000 PLN netto;
2) I runda PP – każdy z uczestników – 5 000 PLN netto;
3) 1/16 finału PP – każdy z uczestników – 10 000 PLN netto;
4) 1/8 finału PP – każdy z uczestników - 25 000 PLN netto;
5) 1/4 finału PP – każdy z uczestników - 50 000 PLN netto;
6) 1/2 finału PP – każdy z uczestników - 100 000 PLN netto;
7) finalista PP –200 000 PLN netto;
8) zdobywca PP – 1 000 000 PLN netto.
18.4
Nagrody o których mowa w pkt 18.3 nie przysługują klubom, które wycofały się lub
nie przystąpiły do rozgrywek o Puchar Polski w sezonie 2015/2016.
18.5
Przyjmuje się następujący harmonogram wypłat nagród przysługujących klubom z
tytułu uczestnictwa w rozgrywkach Pucharu Polski w sezonie 2015/2016:
1) Wypłata nagród za uczestnictwo do 1/8 finału PP – do 31 grudnia 2015 r.
2) Wypłata nagród dla pozostałych uczestników – do 30 maja 2016 r.
18.6
Wypłata nagród, o których mowa w pkt 18.3 nastąpi po wystawieniu przez klub
odpowiedniego dokumentu obciążeniowego.
19. Sędziowie
19.1. Obsadę sędziowską wyznaczają Kolegia Sędziów ZPN dla zawodów na szczeblu związku
piłki nożnej oraz Kolegium Sędziów PZPN dla zawodów szczebla centralnego.
19.2. Zasady pokrywania kosztów obsady sędziowskiej na szczeblu ZPN ustala właściwy
Związek Piłki Nożnej, przy czym drużyny szkolne i nie zrzeszone zwolnione są od opłat
sędziowskich.
19.3.

Koszty obsady sędziowskiej na szczeblu centralnym ponosi PZPN.

20. Koszty organizacji zawodów
20.1. Zawody organizuje klub będący gospodarzem, który pokrywa wszystkie koszty związane
z organizacją zawodów. Każda drużyna uczestniczy w zawodach na koszt własny.
21. Protesty
21.1 Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów szczebla centralnego muszą wpłynąć
do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie 48 godzin po zawodach,

przy jednoczesnym złożeniu odpisu protestu do przeciwnika. Do protestu należy dołączyć
potwierdzenie
wpłaty,
na
rachunek
PZPN,
kaucji
protestowej
w wysokości określonej w regulaminie rozgrywek mistrzowskich w której uczestniczy drużyna
klubu.
22. Prawa PZPN i klubów uczestniczących w rozgrywkach
22.1. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu,
prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o Puchar Polski przysługują wszelkie prawa
komercyjne, w tym w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa
marketingowe dotyczące rozgrywek.
Uprawnienia sponsorów Rozgrywek o Puchar Polski, uprawnienia PZPN oraz prawa i obowiązki
Klubów w zakresie praw marketingowych stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
22.2 Prawa telewizyjne i pośrednie prawa medialne są scentralizowane i należą do PZPN od
etapu II, pierwszej rundy 1/32 finału Pucharu Polski. Kluby zobowiązane są do umożliwienia
sprawnej współpracy przy planowaniu i realizacji transmisji telewizyjnych.
22.3 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:
•
60 biletów 1 kategorii
•
20 zaproszeń VIP/loża honorowa (miejsc z cateringiem)
b.
na mecze 1/4 finału (ćwierćfinałowe):
•
100 biletów 1. kategorii
•
40 zaproszeń VIP/loża honorowa (miejsc z cateringiem)
c.
na mecze 1/2 finału (półfinałowe):
•
120 biletów 1. Kategorii
•
60 zaproszeń VIP/loża honorowa (miejsc z cateringiem)
Przyjmuje się, iż liczba zaproszeń VIP nie może przekroczyć 20% miejsc siedzących w strefie
VIP.
PZPN powiadomi klub z odpowiednim wyprzedzeniem, czy skorzysta z danej puli biletów i
zaproszeń.
22.4. 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.
22.5. Organizatorem meczu finałowego jest PZPN i wszelkie prawa komercyjne należą do
PZPN.
22.6. Ustala się, że naszywki 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, bądź podpisanego skanu mail-em na adres
logotyp@pzpn.pl do 15 lipca 2015 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 oficjalnego nadawcę Pucharu Polski dostarczy klubom PZPN lub podmiot
przez niego wskazany. Na pozostałe mecze kluby powinny wykonać ścianki na własny koszt
według wzoru otrzymanego od PZPN.
22.7. Wszelkie powyższe postanowienia nie są skonstruowane i nie powinny być
interpretowane jako ograniczające w jakikolwiek sposób kluby uczestniczące w rozgrywkach przy
zawieraniu umów dotyczących rozgrywek o Puchar Polski, gdyż nie są one w konflikcie z
umowami komercyjnymi i zobowiązaniami klubów.

22.8. Szczegółowe zobowiązania klubów uczestniczących w rozgrywkach o Puchar Polski są
opisane w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.
22.9.

Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały stanowi Księga znaku Pucharu Polski.

23. Zasady interpretacji
23.1

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.

24. Data zatwierdzenia
24.1.

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 27 marca 2015 r.

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/49 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na
sezon 2015/2016
Schemat rozgrywek o Puchar Polski na sezon 2015/2016

Komentarz do schematu rozgrywek o Puchar Polski
1. Przed 1/16 finału rozgrywek o Puchar Polski przeprowadza się losowanie par, które
skutkuje jednocześnie osadzeniem drużyny w konkretnym miejscu „drabinki” meczowej.
Dobór kolejnych przeciwników wynika z przyporządkowania do odpowiedniego miejsca w
schemacie. W kolejnych fazach rozgrywek, aż do finału, nie jest już przeprowadzane
losowanie
2. Przed losowaniem 1/16 finału rozstawione zostają dwie najlepsze drużyny Ekstraklasy wg
tabeli ostatniego zakończonego sezonu rozgrywek ligowych.
3. Pierwsza część losowania polega na dolosowaniu i przyporządkowaniu dwóch
rozstawionych klubów do dwóch numerów o wartościach: „1” i „31”, które odpowiadać
będą pozycjom tych klubów w drabince rozgrywek.
4. W dalszej kolejności do kolejnych 30 nazw klubów dolosowywanych jest pozostałych 30
numerów odpowiadających pozycjom w drabince.
5. Gospodarzami meczów 1/16 i 1/8 Finału są drużyny występujące w niższej klasie
rozgrywkowej w sezonie 2015/2016. W przypadku zespołów tej samej klasy
rozgrywkowej gospodarzami są zespoły występujące w wyższej klasie rozgrywkowej w
sezonie 2014/2015 lub sklasyfikowane na wyższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w
sezonie 2014/2015.

6. Gospodarzami pierwszych meczów 1/4 i 1/2 Finału (rozgrywanych wg. zasady mecz i
rewanż): są drużyny występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2015/2016. W
przypadku zespołów tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzami pierwszych meczów są
zespoły występujące w niższej klasie rozgrywkowej w sezonie 2014/2015 lub
sklasyfikowane na niższym miejscu w tabeli danych rozgrywek w sezonie 2014/2015
7. W przypadku realnej możliwości nierozegrania pierwszego meczu 1/4 lub 1/2 Finału
rozgrywek z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, lub innych niezależnych
od gospodarza zawodów okoliczności, organ prowadzący rozgrywki może dokonać
zmiany gospodarza meczu, wyłonionego w drodze losowania.
8. Formalnym gospodarzem Finału Pucharu Polski jest zespół występujący w niższej klasie
rozgrywkowej w sezonie 2015/2016. W przypadku zespołów tej samej klasy
rozgrywkowej formalnym gospodarzem jest zespół występujący w niższej klasie
rozgrywkowej w sezonie 2014/2015 lub sklasyfikowany na niższym miejscu w tabeli
danych rozgrywek w sezonie 2014/2015.
9. Finał (jeden mecz) zostanie rozegrany 2 maja 2016 r. na Stadionie Narodowym w
Warszawie.

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/49 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na
sezon 2015/2016
W przypadku gdy z danego meczu rozgrywek o Puchar Polski (niezależnie od Etapu i Rundy,
w których jest on rozgrywany) przeprowadzana jest transmisja telewizyjna przez nadawcę
telewizyjnego posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski, PZPN, poza
prawami telewizyjnymi i pokrewnymi prawami medialnymi, przysługują również wszelkie prawa
marketingowe dotyczące danego meczu, w tym w szczególności prawo do dysponowania całą
przestrzenią komercyjną obiektu, na którym mecz jest rozgrywany (obejmującą zwłaszcza
wszelkie powierzchnie i nośniki reklamowe).
Kluby piłkarskie uczestniczące w rozgrywkach o Puchar Polski zobowiązane są do
przestrzegania i wdrażania podczas meczów następujących zapisów wynikających
z postanowień zawartych w umowach ze sponsorami Pucharu Polski.
1. Szczegółowe zobowiązania i wytyczne dla klubów:
1.1 I Runda – 1/32 Finału Pucharu Polski
a) Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na środku boiska.
b) Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek
reklam.
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam,
c) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Sponsora Głównego rozgrywek
o Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka koszulek
meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z wzorem
przedstawionym w załączniku nr 6).
d) Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie
konferencji prasowych.
e) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek.
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
oznaczeń innych rozgrywek.
f) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych
wg. wzoru wskazanego przez PZPN.
g) Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk
w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki
w okolicach bramek etc.) bez uprzedniej zgody PZPN.
h) Obowiązek umieszczenia logotypów sponsorów i partnerów Pucharu Polski na
materiałach drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach.
i) Obowiązek umieszczenia logotypu Puchar Polski i logotypu PZPN na materiałach
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu
Polski zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego
do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl do 15 lipca
2015 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4.
j) Oddelegowanie przez gospodarza meczu dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania
koła środkowego – tylko w przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN).
k) Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela
Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw
marketingowych.
l) Zachowanie wyłączności branżowej Sponsorów Pucharu Polski na wszelkich
powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół
boiska.

Klub będący gospodarzem meczu na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
reklam wskazanych przez PZPN.
m) Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz dzieci
desygnowanych do obsługi koła środkowego.
W przypadku realizacji transmisji telewizyjnej z meczu:
a) Udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 3).
Oznacza to iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie mecz
w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych innych od wskazanych i
zaakceptowanych przez PZPN.
b) Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępnia go bezpłatnie
PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji podczas
każdego meczu na wskazania niekomercyjne.
W przypadku braku transmisji telewizyjnej z meczu:
a) Umieszczenie tablicy centralnej Pucharu Polski w pierwszym rzędzie band reklamowych
o wymiarach 12x1 m.
b) Umieszczenie 10 tablic reklamowych zastrzeżonych do dyspozycji PZPN tj.
w szczególności dla sponsorów i partnerów Pucharu Polski, w pierwszym rzędzie band
reklamowych o wymiarach 6m x 1m każda (zgodnie z wzorem przedstawionym
w załączniku nr 3).
c) Jeśli klub korzysta z systemu reklam elektronicznych (LED / video) PZPN przysługuje
uprawnienie do 30 minut realnego czasu ekspozycji podczas każdego meczu.
1.2 II Runda – 1/16 Finału Pucharu Polski
a) Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na środku boiska.
b) Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek
reklam.
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam.
Za uprzednią zgodą PZPN klub może wykorzystać wskazaną przez PZPN powierzchnię
reklamową do celów związanych z promocją niekomercyjnych podmiotów, wydarzeń,
akcji itp.
c) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Sponsora Głównego
rozgrywek o Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka
koszulek meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z
wzorem przedstawionym w załączniku nr 6).
d) Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie
konferencji prasowych.
e) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek.
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
oznaczeń innych rozgrywek.
f) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych
wg. wzoru wskazanego przez PZPN.
g) Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk
w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki
w okolicach bramek etc.) bez uprzedniej zgody PZPN.
h) Obowiązek umieszczania logotypów sponsorów i partnerów Pucharu Polski na
materiałach drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach.
i) Obowiązek umieszczenia logotypu Puchar Polski i logotypu PZPN na materiałach
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu
Polski zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego

do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl do 15 lipca
2015 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4.
j) Oddelegowanie przez gospodarza meczu dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania
koła środkowego – tylko w przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN).
k) Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela
Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw
marketingowych.
l) Zachowanie wyłączności branżowej Sponsorów Pucharu Polski na wszelkich
powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół
boiska.
Klub będący gospodarzem meczu na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
reklam wskazanych przez PZPN.
m) Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz dzieci
desygnowanych do obsługi koła środkowego.
W przypadku realizacji transmisji telewizyjnej z meczu:
a) Udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 3.
Oznacza to iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie mecz
w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych innych od wskazanych
i zaakceptowanych przez PZPN.
b) Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępnia go
bezpłatnie PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji
podczas każdego meczu na wskazania niekomercyjne.
W przypadku braku transmisji telewizyjnej z meczu:
a) Umieszczenie tablicy centralnej Pucharu Polski w pierwszym rzędzie band reklamowych
o wymiarach 12x1 m.
b) Umieszczenie 10 tablic reklamowych zastrzeżonych do dyspozycji PZPN tj.
w szczególności dla sponsorów i partnerów Pucharu Polski, w pierwszym rzędzie band
reklamowych o wymiarach 6m x 1m każda (zgodnie z wzorem przedstawionym
w załączniku nr 3).
c) Jeśli klub korzysta z systemu reklam elektronicznych (LED / video) PZPN przysługuje
uprawnienie do 30 minut realnego czasu ekspozycji podczas każdego meczu.
1.3 III Runda – 1/8 Finału Pucharu Polski
a) Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek
reklam.
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam.
Za uprzednią zgodą PZPN klub może wykorzystać wskazaną przez PZPN powierzchnię
reklamową do celów związanych z promocją niekomercyjnych podmiotów, wydarzeń,
akcji itp.
b) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Sponsora Głównego
rozgrywek o Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka
koszulek meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z
wzorem przedstawionym w załączniku nr 6).
c) Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie
konferencji prasowych.
d) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek.
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
oznaczeń innych rozgrywek,
e) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych
wg. wzoru wskazanego przez PZPN

Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk
w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki
w okolicach bramek etc.) bez uprzedniej zgody PZPN,
g) Obowiązek umieszczania logotypów sponsorów i partnerów Pucharu Polski na
materiałach drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach.
h) Obowiązek umieszczenia logotypu Puchar Polski i logotypu PZPN na materiałach
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu
Polski zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego
do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl do 15 lipca
2015 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4.
i) Oddelegowanie przez gospodarza meczu dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania
koła środkowego – tylko w przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN)
j) Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela
Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw
marketingowych,
k) Zachowanie wyłączności branżowej Sponsorów Pucharu Polski na wszelkich
powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół
boiska.
Klub będący gospodarzem meczu na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
reklam wskazanych przez PZPN.
l) Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz dzieci
desygnowanych do obsługi koła środkowego.
f)

W przypadku realizacji transmisji telewizyjnej z meczu:
a) Udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 3.
Oznacza to iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie mecz
w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych innych od wskazanych
i zaakceptowanych przez PZPN.
b) Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępnia go
bezpłatnie PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji
podczas każdego meczu na wskazania niekomercyjne.
W przypadku braku transmisji telewizyjnej z meczu:
a) Umieszczenie tablicy centralnej Pucharu Polski w pierwszym rzędzie band reklamowych
o wymiarach 12x1 m.
b) Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na środku boiska.
c) Umieszczenie 10 tablic reklamowych zastrzeżonych do dyspozycji PZPN tj.
w szczególności dla sponsorów i partnerów Pucharu Polski, w pierwszym rzędzie band
reklamowych o wymiarach 6m x 1m każda (zgodnie z wzorem przedstawionym
w załączniku nr 3).
d) Jeśli klub korzysta z systemu reklam elektronicznych (LED / video) PZPN przysługuje
uprawnienie do 30 minut realnego czasu ekspozycji podczas każdego meczu.
1.4 IV i V Runda – 1/4 i 1/2 Finału Pucharu Polski
a) Umieszczenie koła środkowego Pucharu Polski na środku boiska.
b) Udostępnienie PZPN wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska (zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 3.
Oznacza to iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie mecz
w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych innych od wskazanych
i zaakceptowanych przez PZPN.
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam.
Za uprzednią zgodą PZPN klub może wykorzystać wskazaną przez PZPN powierzchnię
reklamową do celów związanych z promocją niekomercyjnych podmiotów, wydarzeń,
akcji itp.
c) Obowiązek zachowania drugiego rzędu band reklamowych wolnych od jakichkolwiek
reklam.

Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia reklam,
d) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Sponsora Głównego
rozgrywek o Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka
koszulek meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z
wzorem przedstawionym w załączniku nr 6).
e) Obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie
konferencji prasowych.
f) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek
Klub będący gospodarzem na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
oznaczeń innych rozgrywek.
g) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych
wg. wzoru wskazanego przez PZPN.
h) Zakaz umieszczenia dodatkowych reklam sponsorów klubowych w narożnikach boisk
w pierwszym rzędzie reklam oraz innych reklam sponsorów (cam carpet, koziołki
w okolicach bramek etc.) bez uprzedniej zgody PZPN.
i) Obowiązek umieszczania logotypów sponsorów i partnerów Pucharu Polski na
materiałach drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach.
j) Obowiązek umieszczenia logotypu Puchar Polski i logotypu PZPN na materiałach
drukowanych tj. biletach, zaproszeniach i plakatach informujących o meczach Pucharu
Polski zgodnie ze wzorami otrzymanymi od PZPN na podstawie zamówienia wysłanego
do PZPN faksem, bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl do 15 lipca
2015 r. na druku zamówienia, według wzoru z załącznika nr 4.
k) Oddelegowanie przez gospodarza meczu dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania
koła środkowego.
l) Wykonywanie poleceń uprawnionego, delegowanego na dane zawody, przedstawiciela
Polskiego Związku Piłki Nożnej, odpowiedzialnego za przestrzeganie praw
marketingowych.
m) Zachowanie wyłączności branżowej Sponsorów Pucharu Polski na wszelkich
powierzchniach reklamowych na stadionach, zwłaszcza na bandach reklamowych wokół
boiska.
Klub będący gospodarzem meczu na własny koszt dokonuje demontażu lub zasłonięcia
reklam wskazanych przez PZPN.
n) Wykorzystanie przesłanych przez PZPN koszulek dla eskorty dziecięcej oraz dzieci
desygnowanych do obsługi koła środkowego.
W przypadku transmisji telewizyjnej z meczu:
a) Jeśli klub posiada system reklam elektronicznych (LED / video) i udostępnia go
bezpłatnie PZPN, klubowi przysługuje uprawnienie do 8 minut realnego czasu ekspozycji
podczas każdego meczu na wskazania niekomercyjne.
1.5 Finał Pucharu Polski
a) Umieszczenie naszywek z logotypem Pucharu Polski i/lub Sponsora Głównego
rozgrywek o Puchar Polski na górnej zewnętrznej części prawego i lewego rękawka
koszulek meczowych klubów – wymiar pojedynczego logotypu 7cm x 7cm (zgodnie z
wzorem przedstawionym w załączniku nr 6).
b) Zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek na strojach meczowych.
c) Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowywane
przez telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych
wg. wzoru wskazanego przez PZPN.

2. Koło środkowe Pucharu Polski może zawierać logotyp Pucharu Polski lub logotyp Sponsora
Głównego rozgrywek o Puchar Polski lub logotyp kompozytowy Pucharu Polski i Sponsora
Głównego Pucharu Polski.
3. Naszywki 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, bądź podpisany skan mail-em na adres
marketing@pzpn.pl do 15 lipca 2015 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 nadawcę posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek o Puchar
Polski dostarczy klubom PZPN lub podmiot przez niego wskazany. Na pozostałe mecze kluby
powinny wykonać ścianki na własny koszt według wzoru otrzymanego od PZPN.
4. Tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płytach boisk zostaną dostarczone na
stadion, na którym będzie odbywał się mecz, transmitowany przez nadawcę posiadającego
prawa telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski, najpóźniej w dniu meczu.
5. W przypadku realizacji ekspozycji reklamowych z wykorzystaniem systemu reklam
elektronicznych (LED / video) blok reklamowy musi zostać wysłany do PZPN w celu
uprzedniej akceptacji najpóźniej trzy dni robocze przed danym meczem. W przypadku braku
akceptacji PZPN klub nie jest uprawniony do ekspozycji danego bloku reklamowego.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/49 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN

Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/49 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na
sezon 2015/2016

Formularz zamówienia dla klubów uczestniczących
w 1/32 finału Pucharu Polski w sezonie 2015/2016
Wypełniony formularz zamówienia powinien zostać przesłany faksem do Polskiego Związku Piłki
Nożnej (+48 22 55 12 240), bądź podpisany skan mail-em na adres marketing@pzpn.pl
najpóźniej do 15 lipca 2015 roku.
Klub
Ulica, nr
Kod pocztowy, miasto
Adres e-mail
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, telefon, email)
Podstawowy zestaw materiałów reklamowych (naszywki-100 sztuk)
Flaga masztowa z logotypem Pucharu Polski
Płyta CD z zestawem plików graficznych (logotyp, naszywki, tablica środkowa, wzór plakatu i baneru
internetowego, wzór ścianki konferencyjnej, księga znaku)
Dodatkowe naszywki na strój meczowy na koszt klubu, cena za sztukę 3,50 PLN netto,
liczba zamawianych sztuk ……….
Płatność za naszywki na podstawie faktury VAT wystawionej przez Polski Związek Piłki Nożnej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Komunikacji i Marketingu Polskiego
Związku Piłki Nożnej (tel. +48 22 55 12 336) lub pod adresem e-mail marketing@pzpn.pl.
………………………………………
Data i podpis składającego zamówienie

Załącznik nr 5 do Uchwały nr III/49 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu PZPN

Załącznik nr 6 do Uchwały nr III/49 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na
sezon 2015/2016
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Uchwała nr III/50 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na sezon
2015/2016
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na sezon 2015/2016 w
następującym brzmieniu:

REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH
O MISTRZOSTWO I LIGI NA SEZON 2015/2016

Art. 1
W rozgrywkach o Mistrzostwo I ligi sezonu 2015/2016 bierze udział 18 drużyn w jednej grupie,
które zakwalifikowały się do nich na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Ekstraklasy, I i II
ligi sezonu 2014/2015
Art. 2
1. W rozgrywkach o Mistrzostwo I ligi uczestniczą drużyny, które decyzją właściwych organów
PZPN otrzymały licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach I ligi w sezonie 2015/2016.
2. W sytuacji gdy drużyna klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma licencji na
występowanie w I lidze albo nie przystąpi do rozgrywek w sezonie 2015/2016, wówczas
zastosowanie mają odrębne przepisy PZPN w tym zakresie.
3. Pierwsza Liga Piłkarska występująca w imieniu klubów I ligi, jest upoważniona do użycia
fotograficznego oraz audio i wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli
klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych
celów w ramach organizacji meczów o Mistrzostwo I ligi. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć
Pierwszą Ligę Piłkarską – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną
dokumentację. Pierwsza Liga Piłkarska jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego,
audio- i wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji.
Art. 3
1. Rozgrywki o Mistrzostwo I ligi prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
2. W razie ewentualnego utworzenia ligi zawodowej na szczeblu rozgrywek I ligi Zarząd PZPN
określi zasady prowadzenia rozgrywek, w szczególności przez Departament Rozgrywek
Krajowych.
3. Rozgrywki o Mistrzostwo I ligi są prowadzone w terminach ustalonych przez Zarząd PZPN na
wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.
4. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN.
W razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego
sędziego – obowiązują zasady zawarte w § 11 Przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w
piłkę nożną.

5. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami
wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu
stanowi rażące naruszenie przepisów związkowych. Właściwą do orzekania kary w I instancji jest
Komisja Dyscyplinarna PZPN.
6. Obsady delegatów meczowych dokonuje Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i
Infrastruktury PZPN.
Art. 4
1. Zawody o Mistrzostwo I ligi rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie
z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.
2. Uczestnicząc w rozgrywkach o Mistrzostwo I ligi kluby zobowiązane są:
a. przestrzegać Przepisy gry w piłkę nożną, inne regulaminy PZPN,
b. przestrzegać zasady fair play,
c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,
d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek
organizowanych przez PZPN,
e. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez PZPN zdjęcia
i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu oraz zdjęcia stadionu,
a także inne informacje wymagane przez PZPN do celów promocyjnych,
f. przekazać przed rozpoczęciem PZPN zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów
meczowych (koszulki, spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy),
g. dostarczać właściwym podmiotom informacje organizacyjne związane z meczem oraz
wypełniać pozostałe obowiązki wynikające z oficjalnych druków meczowych (Informacja
Klubu Gościa, Spotkanie Organizacyjne w Dniu Meczu, Lista Obecności, Informacja
Organizatora Zawodów). Oficjalne druki meczowe znajdują się w Załączniku nr 7 do
niniejszego Regulaminu i stanowią jego integralną część,
h. posiadać aktywne konto klubowe na portalu Łączy Nas Piłka przez cały czas trwania
sezonu.
3. W razie ewentualnego utworzenia ligi zawodowej - zawody o Mistrzostwo I ligi rozgrywane są
wyłącznie oficjalnymi piłkami Spółki I liga S.A. w kolorystyce ustalonej przez Zarząd Spółki I liga
S.A. Gospodarz zawodów musi zapewnić klubowi gości piłki treningowe do rozgrzewki przed
meczem. Piłki te muszą być takie same jak piłki, którymi rozgrywany będzie mecz.
4. PZPN, nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy
klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN
i/lub Spółki I liga S.A.

Art. 5
Kluby I ligi dokonają przedpłat w wysokości 5 tys. PLN na poczet kar za żółte kartki (w rundzie
jesiennej),




przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2015/2016 oraz
przed rozpoczęciem rundy wiosennej sezonu 2015/2016.
Art. 6

1. W rozgrywkach o Mistrzostwo I ligi piłki nożnej prowadzonych przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych konsekwencji
dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez właściwy
Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni do gry przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN w systemie Extranet.
2. W zakresie uprawniania zawodników do gry mają zastosowanie przepisy Uchwały nr III/39 z
dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w polskich
klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późn. zm.) oraz Uchwały nr
V/79 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu PZPN w sprawie szczegółowych zasad uprawniania
zawodników do klubów I i II ligi na sezon 2014/2015 i następne.
3. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za
ewidencję żółtych i czerwonych kartek.
4. Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, kluby muszą wystąpić o uprawnienie do
gry co najmniej 11 zawodników.
5. W sezonie 2015/2016 w meczach o Mistrzostwo I ligi kluby są zobowiązane do wystawiania
w czasie trwania całego meczu co najmniej jednego zawodnika młodzieżowca. Przyjmuje się, iż
zawodnikiem o statusie młodzieżowca jest zawodnik posiadający obywatelstwo polskie lub
szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN, który w roku kalendarzowym, w którym następuje
zakończenie sezonu rozgrywkowego ukończył 21 rok życia oraz zawodnik młodszy. Zawodnik
szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN oznacza zawodnika, który – bez względu na swoją
narodowość lub wiek – był lub może być zarejestrowany w klubie lub klubach zrzeszonych
w PZPN, z przerwami lub nie, przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy
pomiędzy 15 rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok
życia) i 21 rokiem życia (lub końcem sezonu podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia).W
protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką „M”. W
przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego i braku możliwości zastąpienia go innym
młodzieżowcem, drużyna kontynuuje grę w zmniejszonym składzie. W przypadku wykluczenia
(czerwonej kartki) dla młodzieżowca zespół występuje w zmniejszonym składzie bez
konieczności uzupełniania do wymaganego limitu młodzieżowców (nie ma obowiązku
zastępowania zawodnika seniora innym młodzieżowcem). Każda wymiana zawodnika na niemłodzieżowca i gra w pełnym 11-osobowym składzie bez wymaganej liczby młodzieżowców,
potraktowana zostanie jako wstawienie do gry nieuprawnionego zawodnika. Zawody te zostaną
zweryfikowane jako walkower na niekorzyść tej drużyny.
6. W sezonie 2015/2016 do każdego klubu I ligi może być potwierdzonych i uprawnionych do gry
dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w
każdym meczu, może występować równocześnie na boisku tylko 1 zawodnik-cudzoziemiec
spoza obszaru Unii Europejskiej,
7. Zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.
8. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza celem stwierdzenia
ich zdolności do gry.
9. Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską UEFA
PRO zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w sprawie licencji trenerskich. Naruszenie

niniejszego postanowienia powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w
odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich.
Art. 7
1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie stałych
numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący
w pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.) –
powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem
w protokole.
2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może
przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których
mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych,
spośród osób pełniących następujące funkcje:
a) Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o
których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,
b) Lekarz, posiadający licencję PZPN,
c)Trener bramkarzy,
d)Trener przygotowania fizycznego,
e)Drugi asystent trenera,
f)Kierownik drużyny,
g)Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,
h)Masażysta,
i)Drugi masażysta.
Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w
sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym.
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Klubu, Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN może wyrazić zgodę na przebywanie na ławce rezerwowych innej osoby niż wymienione
powyżej, w szczególności dyrektora sportowego danego klubu. Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, przy czym nie jest
zobowiązany do jego uwzględnienia.
Jeśli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego i delegata meczowego, może otrzymać
dodatkowe trzy miejsca dla swojego sztabu (np. dla trenera przygotowania fizycznego itp.).
Miejsca te muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości przynajmniej pięciu metrów za
lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni. Imiona i nazwiska tych osób muszą
znaleźć się w sprawozdaniu sędziego (w arkuszu dodatkowym).
Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych, w strefie technicznej jest zabronione
i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
3. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych.
4. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości 25-35 cm, wykonane w kolorze
kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich prawidłową widoczność.
5. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu
Rozgrywek Krajowych PZPN informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą:
adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do
niezwłocznego powiadamiania Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN o wszelkich zmianach
teleadresowych.

Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną deklarację, której
wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby przekazują, za pośrednictwem systemu
Extranet, informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodnika i bramkarza (koszulka,
spodenki, getry). Informacja ta powinna zawierać dane o komplecie podstawowym jak i
rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni grać w komplecie podstawowym. Drużyny
zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.
a.)
Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych.
W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować
o strojach, w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią.
b.)

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

c.)

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

Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną danego klubu.
W pozostałych kwestiach dotyczących ubioru mają zastosowanie postanowienia § 13 przepisów
w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
7. Zawodnicy wpisani do protokołu sędziowskiego z zawodów, muszą posiadać aktualne badania
lekarskie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy od daty badania.
8. Na 75 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego
uprzednio w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu,
którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.
Sędziemu należy dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych
badań lekarskich.
9. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi
wpisani do protokołu z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników
niż 11, jednak nie mniejszą niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników
jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole z zawodów.
10. Gospodarze zawodów zobowiązani są zapewnić 3 egzemplarze załączników do sprawozdań,
na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi
kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców bramek dla swego zespołu.
Kierownicy drużyn potwierdzają odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po
zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie).
11. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości co do tożsamości zawodnika biorącego udział
w zawodach, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami,
w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
12. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu
zawodów nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.

13. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w
systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania
kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany
wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po
zakończeniu spotkania.
14. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki o których mowa w ust. 8,
sędziowie są zobowiązani dostarczyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN po
zakończeniu rundy rozgrywkowej.
Art. 8
Drużyny biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo I ligi uprawnione są do wymiany trzech
zawodników przez cały okres trwania gry. Każda wymiana zawodnika może nastąpić tylko jeden
raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany i dopełnieniu formalności
wpisania do protokołu imion i nazwisk nowo wchodzących do gry.
Art. 9
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem
regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od
organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte)
w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie
rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne
okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy gdy pozwalają
na to warunki spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co do
zasady, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, który także ustala termin dokończenia
(rozegrania) zawodów. W drodze wyjątku decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu
podejmuje Delegat Meczowy/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy
przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub
inne okoliczności siły wyższej, jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia
rozegrania spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym, w miarę możliwości konsultując
uprzednio decyzję z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN.
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów,
obserwatora i delegata meczowego PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi
gospodarz spotkania.
4. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o rozegraniu
w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym
terminie z przyczyn określonych w ust.1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie
stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.
5. W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o dokończeniu
zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w
nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem
wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów,
b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,
c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w
danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:



którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem
czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,
którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach
występują w chwili dokańczania zawodów,
którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości
kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.




d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymał liczbę kartek
powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanych
zawodach.
Art. 10
Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno
jako gość.
Art. 11
1. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego
wyniku:
 3 punkty za zwycięstwo,


1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis),



0 punktów za spotkanie przegrane.

2. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:
a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w
rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku
Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;
c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5
Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną;
d) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia
nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień
Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną;
e) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie
usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;
f)

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

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

h) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece
lekarskiej, o których mowa w § 24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
PZPN roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
i)

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

j)

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

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

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

m) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego
powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu
gry;
n) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2
minut;
o) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład
zawodników, wraz z załącznikiem zgodnie z zasadami określonymi w Art. 7 ust. 8;
p) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;
q) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry
narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z
uwzględnieniem treści § 20 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN
roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
r)

drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i
kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym
orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN zgodnie z Uchwałą nr
VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku (z późn. zm.) Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki
nożnej Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i
Ekstraligi kobiet;

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

drużyny, w której w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła równocześnie na
boisku większa od dozwolonej liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii
Europejskiej;

3. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt s, od uznania winy klubu należy odstąpić
w sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego na
innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w przypadku
gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników
młodzieżowych składzie osobowym.
4. W przypadku naruszenia co najmniej jednego z przepisów wskazanych w ust. 2 przez obie
drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.
5. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.
6. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej
decyzji.
Art. 12
1. W rozgrywkach I ligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym
miejscu decydują:
2.1 przy dwóch zespołach:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na
wyjeździe liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu rozgrywek,
e) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
całego cyklu,
f)

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

2.1.1. W sytuacji, o której mowa w pkt f) Departament Rozgrywek Krajowych PZPN prowadzący
rozgrywki I ligi może zarządzić rozegranie meczów na boiskach zainteresowanych klubów,
wyznaczając gospodarza pierwszego meczu drogą losowania. W sytuacji rozgrywania dwóch
meczów barażowych w przypadku uzyskania równej liczby punktów, o zwycięstwie decyduje:
a) przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w
spotkaniach tych drużyn;

b )przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na
wyjeździe liczone są "podwójnie", korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn;
c) przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut;
d)jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę samą liczbę bramek, bramki strzelone na
wyjeździe liczone są podwójnie (awans drużyny gości) zgodnie z zasadami przyjętymi w
UEFA w rozgrywkach europejskich;
e) jeżeli w czasie dogrywki oba zespoły nie zdobędą żadnej bramki sędzia zawodów
zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów.
2.2 Przy więcej niż dwóch zespołach:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi zespołami,
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu rozgrywek,
d) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu.
Art. 13
1.Drużyny, które w sezonie 2015/2016 zajmą 1 i 2 miejsce w tabeli w rozgrywkach
o mistrzostwo I ligi będą uczestniczyć w rozgrywkach Ekstraklasy w następnym sezonie.
2.Drużyna, która w sezonie 2015/2016 zajmie 15 miejsce w tabeli końcowej rozgrywek
o mistrzostwo I ligi rozegra mecze barażowe z drużyną, która zajmie 4 miejsce w tabeli
rozgrywek II ligi w sezonie 2015/2016. Zwycięzca meczów barażowych będzie uczestniczyć
w rozgrywkach I ligi w następnym sezonie.
3.Gospodarza pierwszego meczu barażowego wyłoni losowanie przeprowadzone przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN
4.Drużyny, które w sezonie 2015/2016 zajmą 16, 17 i 18 miejsce w tabeli końcowej rozgrywek
o mistrzostwo I ligi będą uczestniczyć w rozgrywkach II ligi w następnym sezonie.
Art. 14
1. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub, niezależnie od sankcji określonej
w § 11 ust 2 pkt b, zostanie ukarany karą finansową w wysokości 3.000,00- zł (trzy tysiące
złotych).
2. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek
o dwie klasy niżej i ukarana karą finansową w wysokości 8.000,00- zł (osiem tysięcy złotych).

3. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych
spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i zdegradowana o dwie klasy
rozgrywkowe bez względu na liczbę zdobytych punktów, a ponadto ukarana karą finansową
w wysokości 8.000,00- zł (osiem tysięcy złotych).
4. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych
spotkań tej drużyny.
b) w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane
na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla
przeciwników.
Art. 15
1.

Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje
się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.

2.

Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich I ligi otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę)
zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:
 przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 300 zł,
 przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
 przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 600 zł,
 przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
 przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 1000 zł,
 przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
 przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) –
karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.

3.

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

4.

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

5.

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

6.

Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej
klasie rozgrywek, w której została wymierzona (I liga). Do wykonania kary wliczane są tylko
zawody mistrzowskie I ligi. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za
żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem
rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy

termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). W
przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez
zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały
przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar
odbywanych przez zawodnika.
7.

Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za
przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (I liga), wykonuje się w klasie
rozgrywek mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie
rozgrywek mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany
z zastrzeżeniem ust. 9, 10, 11.

8.

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

9.

Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów
w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie
sezonu rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego,
przy czym wykonanie kary może również nastąpić:
a)w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia
przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki
wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę,
b)w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu
rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.

10. Z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz
uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną
w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się
w kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym ust. 6 niniejszego artykułu stosuje się
odpowiednio.
11. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami
(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie
dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym. W takim
wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za
żółte kartki.
12. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach
pucharowych musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary
zawodnik nie może uczestniczyć w danych rozgrywkach pucharowych
13. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo
(zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
14. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy
między rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.
15. Klub pozyskujący zawodnika winien zwrócić się do organu prowadzącego rozgrywki w
których wcześniej występował zawodnik o udzielenie informacji o ewidencji ostrzeżeń

(żółtych kartek) i ewentualnych karach dyskwalifikacji nałożonych na zawodnika Klub
pozyskujący jest zobowiązany uwzględnić dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych
kartek)zawodnika w swojej ewidencji wg następujących zasad:
a) w przypadku pozyskania zawodnika, który w sezonie 2015/2016 występował w innej
drużynie, uczestniczącej w rozgrywkach I ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych
kartek) zawodnika winien być uwzględniony w ewidencji klubu.
b) w przypadku pozyskania zawodnika, który w sezonie 2015/2016 nie występował
w drużynie, uczestniczącej w rozgrywkach I ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń
(żółtych kartek) zawodnika nie jest uwzględniany w ewidencji klubu, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 9.
16. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.
17. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki
otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar.
Art. 16
1. Mecze o Mistrzostwo I ligi muszą być rozgrywane na stadionach spełniających wymogi
licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym dla klubów I ligi PZPN. Klub jest w pełni
odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego
obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne konsekwencje
regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie
odbyty mecz.
2. Mecze piłkarskie o Mistrzostwo I ligi nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach
zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu administracji
publicznej. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci meczowi PZPN mają
obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich
na danym boisku.
Art. 17
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek, o którym mowa
w Art 3, podani są na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.
2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem
zawodów, obowiązani są wskazać w systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz
miejsce rozegrania meczu danej kolejki
3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać
w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.
4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu Extranet, zgody przeciwnika
i Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.
Art. 18
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.

2. Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczów wyznaczonych w terminach sobota/niedziela,
za wyjątkiem meczów dwóch ostatnich kolejek rozgrywek, w piątki poprzedzające te terminy, bez
konieczności uzyskania wcześniejszej zgody przeciwnika. Wyjątkiem od tej zasady jest
rozgrywanie następujących po sobie kolejek rozgrywek w terminach środa i sobota/niedziela. W
takim przypadku, gdy mecze poprzedniej kolejki zostały rozegrane w środę, możliwość
rozegrania meczu w piątek, będzie uzależniona od wcześniejszego uzyskania zgody przeciwnika.
3. Ustala się że mecze I ligi odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych PZPN,
terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek pucharowych oraz terminów
ustalonych z nadawcą posiadającym prawa telewizyjne do rozgrywek I ligi w terminach
określonych w terminarzu i rozpoczynać się będą w godzinach ustalonych przez Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN.
4. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z nadawcą posiadającym prawa
telewizyjne do rozgrywek I ligi może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
W przypadku terminów wyznaczanych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN
dopuszcza się możliwość rozgrywania zawodów:
1) w czwartki i piątki poprzedzające termin „sobota/niedziela”;
2) poniedziałki przypadające po terminie „sobota/niedziela”;
3) wtorki poprzedzające termin „środa”,
4) czwartki przypadające po terminie „środa”.
5. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 terminy wyznaczone przez Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN są dla klubów wiążące.
7. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może
o Mistrzostwo I ligi na jeden termin o jednej godzinie.

wyznaczyć

rozegranie

zawodów

Art. 19
1. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski we wtorek, obligatoryjnie rozgrywają
zawody mistrzowskie w piątek lub sobotę przed określonymi wyżej zawodami. Na wniosek
nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek I ligi drużyny te mogą rozegrać zawody
mistrzowskie w czwartek lub piątek przed określonymi wyżej zawodami.
2. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w środę, rozgrywają zawody
mistrzowskie w sobotę lub niedzielę po tych zawodach.
3. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w czwartek, rozgrywają zawody
mistrzowskie w niedzielę po tych zawodach.
4. Wyznaczenie meczów w czwartek w ramach rozgrywek Pucharu Polski wymaga zgody
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.
Art. 20
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji
narodowej, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA,

co najmniej jednego zawodnika klubu, uprawnionego do gry w rozgrywkach I ligi, może stanowić
podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny termin.
2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku,
przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia.
3. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN.
Art. 21
Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach
odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do
stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska.
Art. 22
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie
stadionu zobowiązany jest do:
a)zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia
z zespołem ratowniczym,
b)zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
c)filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od
zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN,
d)zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów,
e)powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów,
f)zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),
g)zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich podawania w trakcie zawodów,
h)kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia
sanitarne, szatnie, bufety),
i)zapewnienia opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań
antydopingowych dla zawodników,
j)zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników
rezerwowych,
k)zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz
umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także
komunikacji,
l)niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie c), zapewnienia, na wniosek każdego
klubu I ligi, możliwości filmowania całego przebiegu zawodów na własne potrzeby
szkoleniowe,
m)zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów,
dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet.
2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:
a)monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach,
b)przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej
wokół boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie
przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat meczowy)
w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać
mecz,

c)stosowania tzw. „zakazu stadionowego” wobec osób naruszających regulaminy
stadionowe i informowanie o tych osobach Departamentu Organizacji Imprez,
Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na
teren całego kraju,
d)przestrzegania zakazu wnoszenia i używania przez kibiców elektronicznego sprzętu
nagłaśniającego.
3. Niezależnie od powyższego, w związku z faktem, iż mecze o mistrzostwo I ligi będą
rejestrowane i transmitowane, zobowiązuje się kluby do:
a)zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do
rozgrywek I ligi odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący dla klubów
przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z nadawcą),
umożliwiających należyte przeprowadzenie transmisji i dokonanie nagrania
audiowizualnego meczów (w tym warunków dotyczących obsługi technicznej meczów,
z uwzględnieniem profesjonalnie przygotowanych miejsc dla komentatorów
sportowych, nagłośnienia i odpowiedniego oświetlenia obiektu lub miejsca, w którym
odbywają się mecze, przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, oraz
ochrony obiektu lub miejsca, w którym odbywają się mecze podczas produkcji
telewizyjnej),
b)zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do
rozgrywek I ligi odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący dla klubów
przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu z nadawcą) do
zorganizowania studia w ramach realizacji transmisji z meczów tj. w szczególności
udostepnienia przestrzeni, niezbędnej do zorganizowania studia na terenie stadionów,
na których rozgrywane będą mecze.
4. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania wytycznych dot.
uprawnień podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów I ligi oraz
standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz warunki technicznoprodukcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający licencję
głównego nadawcy podczas Rozgrywek I ligi obowiązujących w sezonie 2015/2016.
5. Zegary na stadionach odmierzające czas meczu mogą być użyte pod warunkiem, że zegar ten
zatrzyma się na 45 i 90 minucie.
6. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN,
a w wyjątkowych przypadkach z delegatem meczowym PZPN.
Art. 23
1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucającą cień
na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek o Mistrzostwo I ligi,
udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku
może, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata meczowego PZPN, skutkować
odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym
PZPN.
2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ma prawo występować do właściwych organów
PZPN z wnioskami o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych.

Art. 24
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, przy
równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin po
zawodach.
2. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej w
wysokości 1.000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej
PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w
terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
Art. 25
1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają
odrębne przepisy PZPN oraz umowy zawarte z nadawcami, a także wytyczne, o których mowa w
art. 22 ust. 3.
2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o
Mistrzostwo I ligi bez uzyskania zgody PZPN.
Klub, będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach
wewnątrz stadionu z zachowaniem następujących zasad:
a. w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może
pokazywać powtórek,
b. w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może
pokazywać jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub
sprzecznych z zasadami fair-play.
3. W dowolnym momencie sezonu 2015/2016 PZPN przysługuje prawo do zmiany nazwy
Rozgrywek o Mistrzostwo I ligi poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek
lub produktu przez niego wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu oraz
prawo do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek o Mistrzostwo I ligi lub
produktu przez niego wskazanego w tekście Regulaminu.
4. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu
i nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo I-ej ligi przysługują prawa komercyjne, w tym
w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe
dotyczące rozgrywek. PZPN i Kluby są współwłaścicielami praw telewizyjnych do rozgrywek,
a dysponowanie tymi prawami odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy PZPN
i klubami (reprezentowanymi przy tej czynności przez podmiot zarządzający rozgrywkami lub
przez PZPN – na podstawie udzielonych przez kluby pełnomocnictw), a podmiotem nabywającym
te prawa.
5. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania wytycznych dot.
uprawnień sponsorów Rozgrywek I ligi, uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów
w zakresie praw marketingowych.
6. W sezonie 2015/2016 obowiązuje identyfikacja wizualna rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi,
której podstawowym elementem jest logotyp (Załącznik nr 2).

7. W związku z identyfikacją wizualną kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do:
 Umieszczenia tablicy centralnej I ligi o wymiarach 6m x 1m w pierwszym rzędzie reklam
(zgodnie z Załącznikiem nr 3).
 Umieszczenia naszywki z logotypem I ligi o wymiarach 7cm x 7cm na prawym rękawku
koszulek meczowych klubów (zgodnie z Załącznikiem nr 4).
 Wykorzystania ścianki I ligi podczas konferencji prasowych, a także wywiadów
udzielanych w trakcie meczów (zgodnie z Załącznikiem nr 5).
6.

Ustala się, iż PZPN dostarczy wszystkim klubom uczestniczącym w rozgrywkach
o Mistrzostwo I-ej ligi 60 szt. naszywek z logotypem I ligi oraz tablicę centralną – baner
o wymiarach 6m x 1m minimum na tydzień przed rozpoczęciem zawodów.

7.

Ścianka do sali konferencyjnej zostanie dostarczona do każdego klubu indywidualnie.

8.

Koszt wykonania powyższych materiałów ponosi PZPN, a następnie dokona potrącenia ze
środków pochodzących ze sprzedaży praw telewizyjnych do transmisji meczów I ligi.

9.

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

10. PZPN rekomenduje również umieszczenie logotypu I ligi (o wymiarze nie mniejszym niż 2cm
x 2cm z zachowaniem pola ochronnego logotypu) na biletach i zaproszeniach na wszystkie
mecze o Mistrzostwo I-ej ligi. Przygotowane projekty należy wysłać na adres mailowy:
logotyp@pzpn.pl celem weryfikacji i akceptacji.
11. Kluby we własnym zakresie mogą umieścić na koszulkach naszywki z logotypem I ligi, np.
termo transferem, po akceptacji projektu koszulki przez uprawniony organ PZPN.
Przygotowany projekt należy wysłać na adres mailowy: logotyp@pzpn.pl.
Art. 26
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
Art. 27
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 27 marca 2015 roku.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/50 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na
sezon 2015/2016
Data, miejsce
_____________________________
Klub:
_____________________________

Do: Departament Rozgrywek Krajowych PZPN

Niniejszym informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to:
_______________________________________________________

Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał
zawartość tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie – o 10.00 oraz
15.00.
Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie
informacje Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN dot. rozgrywek I ligi.
Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej
będzie traktował jako wiążące.

W imieniu Klubu:
______________________________

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/50 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki
Nożnej
w
sprawie
przyjęcia
Regulaminu
Rozgrywek
Piłkarskich
o Mistrzostwo I ligi na sezon 2015/2016

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/50 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na
sezon 2015/2016

Załącznik nr 4 do Uchwały nr III/50 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki
Nożnej
w
sprawie
przyjęcia
Regulaminu
Rozgrywek
Piłkarskich
o Mistrzostwo I ligi na sezon 2015/2016

Załącznik nr 5 do Uchwały nr III/50 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na
sezon 2015/2016

Poglądowa ścianka do sal konferencyjnych na meczach o Mistrzostwo I ligi

Załącznik nr 6 do Uchwały nr III/50 z dnia 27 marca 2015 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I ligi na
sezon 2015/2016

Formularz zamówienia dla klubów uczestniczących
w rozgrywkach I ligi w sezonie 2015/2016
Wypełniony formularz zamówienia powinien zostać przesłany faksem do Polskiego Związku Piłki
Nożnej
(+48 22 55 12 240) do …. lipca 2015 roku.
Klub
Ulica, nr
Kod pocztowy, miasto
Adres e-mail
Osoba odpowiedzialna
(imię, nazwisko, telefon, email)

Podstawowy zestaw materiałów reklamowych (naszywki I ligi-50 sztuk)
Płyta CD z zestawem plików graficznych (logotyp 1 ligi, naszywki, tablica centralna, wzór
ścianki na salę konferencyjną, księga znaku PZPN, Manual I ligi). Proszę podać nazwę
materiału:………………………..
Dodatkowe naszywki na strój meczowy na koszt klubu, cena za sztukę 3,50 PLN netto,
liczba zamawianych sztuk ……….
Płatność za naszywki na podstawie faktury VAT wystawionej przez Polski Związek Piłki Nożnej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Departamentem Mediów i Marketingu (Rafał Paśniewski,
tel. …………… lub pod adresem e-mail logotyp@pzpn.pl.
…………………………………………………….
Data i podpis składającego zamówienie

51
Uchwała nr III/51 z dnia 27 marca 2015roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II ligi na sezon 2015/2016
Na podstawie art. 36 §1 pkt 9 i 12 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II-ej ligi na sezon 2015/2016 w
następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO II LIGI
NA SEZON 2015/2016

Art. 1
1. Rozgrywki o Mistrzostwo II ligi prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
2. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. W
razie nie przybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego
sędziego – obowiązują zasady zawarte w § 11 przepisów w sprawie organizacji rozgrywek
w piłkę nożną.
3. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami
wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli
klubu stanowi rażące naruszenie przepisów związkowych. Właściwym do orzekania kary jest
Komisja Dyscyplinarna PZPN.
Art. 2
1.
Zawody o Mistrzostwo II ligi rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną,
zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.
2. Uczestnicząc w rozgrywkach o Mistrzostwo II ligi kluby zobowiązane są:
a. przestrzegać Przepisy gry w piłkę nożną, inne regulaminy PZPN,
b. przestrzegać zasady fair play,
c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,
d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek
organizowanych przez PZPN,
e. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez PZPN zdjęcia
i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu oraz zdjęcia stadionu,
a także inne informacje wymagane przez PZPN do celów promocyjnych,
f. przekazać przed rozpoczęciem PZPN zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów
meczowych (koszulki, spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy),
h. dostarczać właściwym podmiotom informacje organizacyjne związane z meczem oraz
wypełniać pozostałe obowiązki wynikające z oficjalnych druków meczowych (Informacja
Klubu Gościa, Spotkanie Organizacyjne w Dniu Meczu, Lista Obecności, Informacja

Organizatora Zawodów). Oficjalne druki meczowe znajdują się w Załączniku nr 4 do
niniejszego Regulaminu i stanowią jego integralną część,
i. posiadać aktywne konto klubowe na portalu Łączy Nas Piłka przez cały czas trwania
sezonu.
Art. 3
Rozgrywki o Mistrzostwo II ligi są prowadzone w terminach zatwierdzonych przez Zarząd PZPN.
Art. 4
1.

Rozgrywki o Mistrzostwo II ligi są prowadzone w jednej grupie rozgrywkowej liczącej 18
zespołów

2.

W rozgrywkach II ligi uczestniczą drużyny, które decyzją właściwych organów PZPN
otrzymały licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach II ligi w sezonie 2015/2016.

3.

W sytuacji gdy drużyna klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma licencji na
występowanie w II lidze albo nie przystąpi do rozgrywek w sezonie 2015/2016, wówczas
zastosowanie mają odrębne przepisy PZPN w tym zakresie.
Art. 5

Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2015/2016 kluby II ligi zobowiązane są do
dokonania przedpłaty w wysokości 5.000- zł na poczet przyszłych kar za żółte kartki

1.

Art. 6
W rozgrywkach o Mistrzostwo II ligi, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych
konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez
właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni przez Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN w systemie Extranet.

2.

W zakresie uprawniania zawodników do gry mają zastosowanie przepisy Uchwały nr III/39
z dnia 14 lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w
polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późn. zm.) oraz
Uchwały nr V/79 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu PZPN w sprawie szczegółowych zasad
uprawniania zawodników do klubów I i II ligi na sezon 2014/2015 i następne.

3.

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

4.

Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, kluby muszą wystąpić o uprawnienie
do gry co najmniej 11 zawodników.

5.

W sezonie 2015/2016 w meczach o Mistrzostwo II ligi kluby są zobowiązane do
wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej dwóch zawodników
młodzieżowych. Przyjmuje się, iż zawodnikiem o statusie młodzieżowca jest zawodnik
posiadający obywatelstwo polskie lub szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN, który w roku
kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego ukończył 21 rok
życia oraz zawodnik młodszy. Zawodnik szkolony w klubie zrzeszonym w PZPN oznacza
zawodnika, który – bez względu na swoją narodowość lub wiek – był lub może być
zarejestrowany w klubie lub klubach zrzeszonych w PZPN, z przerwami lub nie, przez

okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia (lub
rozpoczęciem sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 rokiem życia
(lub końcem sezonu podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia).
W protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literką
„M”. W przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego i braku możliwości zastąpienia go
innym młodzieżowcem, drużyna kontynuuje grę w zmniejszonym składzie. W przypadku
wykluczenia (czerwonej kartki) dla młodzieżowca zespół występuje w zmniejszonym
składzie bez konieczności uzupełniania do wymaganego limitu młodzieżowców (nie ma
obowiązku zastępowania zawodnika seniora innym młodzieżowcem). Każda wymiana
zawodnika na nie-młodzieżowca i gra w pełnym 11-osobowym składzie bez wymaganej
liczby młodzieżowców, potraktowana zostanie jako wstawienie do gry nieuprawnionego
zawodnika. Zawody te zostaną zweryfikowane jako walkower na niekorzyść tej drużyny.
6. W sezonie 2015/2016 do każdego klubu II ligi może być potwierdzonych i uprawnionych
do gry dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy
czym w każdym meczu, może występować równocześnie na boisku tylko 1 zawodnikcudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej,
7. Zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy
dyskwalifikacji.
8. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza celem
stwierdzenia ich zdolności do gry.
9. Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską
UEFA PRO zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w sprawie licencji trenerskich.
Naruszenie niniejszego postanowienia powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych,
określonych w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich.

Art. 7
1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenia stałych
numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący w
pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.) –
powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z
zapisem w protokole.
2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może
przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o
których mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli
klubowych, spośród osób pełniących następujące funkcje:
a)Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o
których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,
b) Lekarz, posiadający licencję PZPN,
c)Trener bramkarzy,
d)Trener przygotowania fizycznego,
e)Drugi asystent trenera,

f)Kierownik drużyny,
g)Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,
h)Masażysta,
i)Drugi masażysta.
Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć
się w sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym.
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Klubu, Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN może wyrazić zgodę na przebywanie na ławce rezerwowych innej osoby
niż wymienione powyżej, w szczególności dyrektora sportowego danego klubu. Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, przy czym
nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia.
Jeśli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego i delegata meczowego, może
otrzymać dodatkowe trzy miejsca dla swojego sztabu (np. dla trenera przygotowania
fizycznego itp.). Miejsca te muszą znaleźć się poza strefą techniczną w odległości
przynajmniej pięciu metrów za lub z boku ławek rezerwowych, ale z dostępem do szatni.
Imiona i nazwiska tych osób muszą znaleźć się w sprawozdaniu sędziego (w arkuszu
dodatkowym).
Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych, w strefie technicznej jest zabronione
i stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.

3.

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

4.

Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości w granicach 25-35 cm, wykonane
w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich prawidłową widoczność.

5.

Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu
Rozgrywek Krajowych PZPN informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą:
adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do
niezwłocznego powiadamiania Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN o wszelkich
zmianach teleadresowych.
Wraz z ww. informacjami kluby obligatoryjnie składają wypełnioną i podpisaną deklarację,
której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

6.

Kluby, na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego przekazują, za pośrednictwem
systemu extranet, informację na temat kolorów kompletnego ubioru zawodnika
i bramkarza (koszulka, spodenki, getry). Informacja ta powinna zawierać dane o komplecie
podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów powinni grać w komplecie
podstawowym. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde
spotkanie.
a.) Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych.
W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on
poinformować o strojach w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią.

b.) Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy
sportowe podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna
gospodarzy jest zobowiązana ubrać kostiumy o odmiennych barwach.
c.) Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn.
Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien
dostarczyć czystą koszulkę odmiennej barwy. Na polecenie sędziego bramkarze
muszą zmienić koszulki o odmiennych barwach od kolorów kostiumów
zawodników.
Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu.
W pozostałych kwestiach dotyczących ubioru mają zastosowanie postanowienia § 13
Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną.
7.

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

8.

Na 75 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego
w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu,
którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.
Sędziemu należy dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodników
aktualnych badań lekarskich.

9.

Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi
wpisani do protokołu z zawodów.

10. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością zawodników niż 11, jednak nie mniejszą niż
7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są
wpisani do składu w protokole z zawodów.
11. Kluby będące gospodarzami zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze załączników
do sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych
żółtymi i czerwonymi kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców
bramek dla swego zespołu. Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych załączników
własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą
zastrzeżenia, czy też nie).
12. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w
zawodach, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami, w
czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
13. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po
zakończeniu zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.

14. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w
systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania
kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest
zobowiązany wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet
niezwłocznie po zakończeniu spotkania.
15. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki o których mowa w ust. 8,
sędzia jest zobowiązany dostarczyć do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN po
zakończeniu rundy rozgrywkowej.
Art. 8
Drużyny biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo II ligi uprawnione są do wymiany czterech
zawodników przez cały okres trwania gry, przy czym czwarta w kolejności zmiana dopuszcza
wyłącznie wymianę zawodnika na zawodnika młodzieżowego. Każda wymiana zawodnika może
nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu. Wejście zawodnika rezerwowego na boisko, może mieć
miejsce przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze. Zmiany zawodników należy zgłaszać u
sędziego technicznego, wręczając mu kartkę z nazwiskiem i numerem zawodnika schodzącego i
wchodzącego, minutę w której następuje zmiana oraz nazwę drużyny.
Art. 9
1.

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

2.

Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do
zasady, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, który także ustala termin dokończenia
(rozegrania) zawodów. W drodze wyjątku decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania)
meczu podejmuje Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku,
gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska
atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją
warunki dla dokończenia rozegrania spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym, w
miarę możliwości konsultując uprzednio decyzję z Departamentem Rozgrywek Krajowych
PZPN.

3.

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

4.

W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o rozegraniu
w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym

terminie z przyczyn określonych w ust.1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym
terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.
5.

W przypadku podjęcia przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN decyzji o
dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody
dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem
wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów,
b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,
c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w
danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:




którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem
czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,
którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego
barwach występują w chwili dokańczania zawodów,
którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu
ilości kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.

6. Zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymał liczbę kartek
powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanych
zawodach.
Art. 10
Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno
jako gość.

Art. 11
1.

2.

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


3 punkty za zwycięstwo



1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis)



0 punktów za spotkanie przegrane

Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:
a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w
rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku
Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;

c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5
Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną;
d) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia
nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień
Polskiego Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną;
e) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie
usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;
f)

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

g) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub
uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;
h) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece
lekarskiej, o których mowa w § 24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
i)

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

j)

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

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

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

m) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego
powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu
gry;
n) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2
minut;
o) drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład
zawodników, wraz z załącznikiem zgodnie z zasadami określonymi w Art. 7 ust. 8;
p) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;
q) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry
narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z
uwzględnieniem treści § 20 Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w
piłkę nożną;

r) drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i
kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym
orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN zgodnie z Uchwałą nr
VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku (z późn. zm.) Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki
nożnej Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i
Ekstraligi kobiet;
s) drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza
od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych;
t)

drużyny, w której w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła równocześnie na
boisku większa od dozwolonej liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii
Europejskiej.

3.

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

4.

W przypadku naruszenia co najmniej jednego z przepisów wskazanych w ust. 2 przez obie
drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.

5.

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

6.

Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej
decyzji.
Art. 12

1.

W rozgrywkach II ligi kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych
punktów.

2.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym
miejscu decydują:

2.1 przy dwóch zespołach:
a.

liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na
wyjeździe liczone są "podwójnie," korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu rozgrywek,

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

W przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące
trzecie i czwarte miejsce lub zespoły których kolejność decyduje o spadku do III ligi,
stosuje się zasady określone w punktach a, b, c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności,
zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym boisku, wskazanym przez Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN.

2.1.1. W sytuacji, o której mowa w pkt f) Departament Rozgrywek Krajowych PZPN prowadzający
rozgrywki II ligi może zarządzić rozegranie meczów na boiskach zainteresowanych klubów,
wyznaczając gospodarza pierwszego meczu drogą losowania. W sytuacji rozgrywania dwóch
meczów barażowych w przypadku uzyskania równej liczby punktów, o zwycięstwie decyduje:
a.

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

b.

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

c.

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

d.

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

e.

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

2.2. przy więcej niż dwóch zespołach:
a.

liczba zdobytych punktów w spotkaniach 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.

Art. 13

1. Drużyny, które zajmą 1, 2 i 3 miejsce w końcowej tabeli II ligi w sezonie 2015/2016 będą
uczestniczyć w rozgrywkach I ligi w następnym sezonie.
2. Drużyna, która w sezonie 2015/2016 zajmie 4 miejsce w tabeli końcowej rozgrywek o
mistrzostwo II ligi rozegra mecze barażowe z drużyną, która zajmie 15 miejsce w tabeli
rozgrywek I ligi w sezonie 2015/2016. Zwycięzca meczów barażowych będzie uczestniczyć w
rozgrywkach I ligi w następnym sezonie.
Gospodarza pierwszego meczu barażowego wyłoni losowanie przeprowadzone przez
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
3. Drużyny, które po zakończeniu rozgrywek II ligi w sezonie 2015/2016 zajmą miejsca 15-18 w
końcowej tabeli, będą uczestniczyć w rozgrywkach właściwej terytorialnie grupy III ligi w
następnym sezonie.
4. Po zakończeniu rozgrywek III ligi w sezonie 2015/2016, do II ligi awansują 4 kluby, wyłonione
w wyniku meczów barażowych, spośród mistrzów poszczególnych grup III ligi. Zasady
przeprowadzenia meczów barażowych opracuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.

Art. 14
1.W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub, niezależnie od sankcji określonej
w § 11 ust 2 pkt b, zostanie ukarany karą finansową w wysokości 2.000,00- zł (dwa tysiące
złotych).
2.Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o dwie
klasy niżej i ukarana karą finansową w wysokości 5.000,00- zł (pięć tysięcy złotych).
3.Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych
spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i zdegradowana o dwie klasy niżej
bez względu na liczbę zdobytych punktów, a ponadto ukarana karą finansową w wysokości
5.000,00- zł (pięć tysięcy złotych).
4.Weryfikację

spotkań

drużyn

wycofanych

przeprowadza

się

następująco:

a) w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań
tej drużyny.
b) w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na
boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla
przeciwników.

Art. 15

1.

Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje
się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. W przypadku wątpliwości należy
stosować postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

2.

Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich II ligi otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę)
zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:

3.

4.



przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 100 zł,



przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,



przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł,



przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,



przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 300 zł,



przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,



przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) –
karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.

Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub
wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze
pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż
500 zł.
Kluby - jeżeli posiadają drużyny seniorów w różnych klasach rozgrywkowych - obowiązane
są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych, szczegółową
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla
każdej klasy rozgrywkowej tzn. zawodnikowi liczy się żółte kartki oddzielnie w II lidze i
oddzielnie w innych klasach rozgrywkowych.

5.

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

6.

Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej
klasie rozgrywek, w której została wymierzona (II liga). Do wykonania kary wliczane są tylko
zawody mistrzowskie II ligi. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za
żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem
rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy
termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn). W
przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez
zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały
przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar
odbywanych przez zawodnika.

7.

Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za
przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (II liga), wykonuje się w klasie
rozgrywek mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie
rozgrywek mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z
zastrzeżeniem ust. 8, 9, 10.

8.

Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w
których klub aktualnie występuje.
Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w
rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu
rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy
czym wykonanie kary może również nastąpić:

9.

a)w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia
przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki
wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę,
b)w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu
rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.
10. Z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz
uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w
sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w
kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym ust. 6 niniejszego artykułu stosuje się
odpowiednio.
11. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami
(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie
dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym. W takim
wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za
żółte kartki.
12. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach
pucharowych musi być wykonana w tych rozgrywkach. Do czasu wykonania tej kary
zawodnik nie może uczestniczyć w danych rozgrywkach pucharowych.
13. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo
(zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
14. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy
między rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.
15. Klub pozyskujący zawodnika winien zwrócić się do organu prowadzącego rozgrywki w
których wcześniej występował zawodnik o udzielenie informacji o ewidencji ostrzeżeń
(żółtych kartek) i ewentualnych karach dyskwalifikacji nałożonych na zawodnika Klub
pozyskujący jest zobowiązany uwzględnić dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych
kartek)zawodnika w swojej ewidencji wg następujących zasad:
a) w przypadku pozyskania zawodnika, który w sezonie 2015/2016 występował w innej

drużynie, uczestniczącej w rozgrywkach II ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych
kartek) zawodnika winien być uwzględniony w ewidencji klubu.
b) w przypadku pozyskania zawodnika, który w sezonie 2015/2016 nie występował
w drużynie, uczestniczącej w rozgrywkach II ligi, to dotychczasowy bilans ostrzeżeń
(żółtych kartek) zawodnika nie jest uwzględniany w ewidencji klubu, z zastrzeżeniem
postanowień ust. 9.
16. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów, działaczy.
17. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek żółte i czerwone kartki
otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar.
Art. 16
1. Zawody o Mistrzostwo II ligi mogą być rozgrywane na stadionach spełniających wymogi
licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym dla klubów II ligi PZPN. Klub jest w pełni
odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił
tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne konsekwencje
regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie
odbyte zawody.
2. Mecze piłkarskie o Mistrzostwo II ligi nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach
zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu władzy
administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci PZPN mają
obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów
piłkarskich na danym boisku.
Art. 17
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na
koszt własny.
2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem
zawodów, obowiązani są wskazać w systemie extranet dokładny termin (data i godzina) oraz
miejsce rozegrania meczu danej kolejki.
3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi
przypadać w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.
4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu extranet, zgody przeciwnika i
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.

1.
2.

Art. 18
Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczów wyznaczonych w terminach
sobota/niedziela, za wyjątkiem meczów dwóch ostatnich kolejek rozgrywek, w piątki
poprzedzające te terminy, bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody przeciwnika.

Wyjątkiem od tej zasady jest rozgrywanie następujących po sobie kolejek rozgrywek w
terminach środa i sobota/niedziela. W takim przypadku, gdy mecze poprzedniej kolejki
zostały rozegrane w środę, możliwość rozegrania meczu w piątek, będzie uzależniona od
wcześniejszego uzyskania zgody przeciwnika.
3.

Ustala się, że mecze II ligi odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych
PZPN, terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek pucharowych oraz
terminów ustalonych ze stacją posiadającą prawa telewizyjne w terminach określonych w
terminarzu.

4.

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

5.

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

6.

W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 terminy wyznaczone przez Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN są dla klubów wiążące.

7.

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o
Mistrzostwo II ligi na jeden termin o jednej godzinie.
Art. 19

1. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski we wtorek, obligatoryjnie rozgrywają
zawody mistrzowskie w sobotę lub piątek przed określonymi wyżej zawodami. Na wniosek
stacji posiadającej prawa telewizyjne drużyny te mogą rozegrać zawody mistrzowskie w
czwartek lub piątek przed określonymi wyżej zawodami.
2. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w środę, rozgrywają zawody
mistrzowskie w sobotę lub niedzielę po tych zawodach.
3. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w czwartek, rozgrywają zawody
mistrzowskie w niedzielę po tych zawodach.
4. Wyznaczenie meczów w czwartek w ramach rozgrywek Pucharu Polski wymaga zgody
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.
Art. 20
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji
narodowej, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA,
co najmniej jednego zawodnika klubu uprawnionego do gry w rozgrywkach II ligi, może stanowić
podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny termin.
2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku,
przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia.
3. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN.

Art. 21
Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach
odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do
stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska.

Art. 22
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie
stadionu zobowiązany jest do:
a) zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia z
zespołem ratowniczym,
b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
c) filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od
zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN,
d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów,
e) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów,
f) pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),
g) zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich podawania w trakcie zawodów,
h) kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia
sanitarne, szatnie, bufety),
i) zapewnienia opieki sanitarnej,
antydopingowych dla zawodników

medycznej

i

stworzenia

warunków

do

badań

j) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników
rezerwowych,
k) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej
stacji posiadającej prawa telewizyjne,
l) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz
umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości
także komunikacji,
m) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie c), zapewnienia, na wniosek
każdego klubu właściwej grupy II ligi, możliwości filmowania całego przebiegu zawodów
na własne potrzeby szkoleniowe,
n) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów,
dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet.
2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich PZPN, zobowiązuje się kluby do:

a) monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach,
b) przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół
boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie
przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat) w
porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać
mecz,
c) stosowania tzw. „zakazu stadionowego” wobec osób naruszających regulaminy
stadionowe i informowania o tych osobach Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich PZPN, celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na teren całego kraju,
d) przestrzegania zakazu wnoszenia i używania przez kibiców elektronicznego sprzętu
nagłaśniającego.
3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN a w
wyjątkowych przypadkach z delegatem PZPN.
4. Zegary na stadionach odmierzające czas meczu mogą być użyte pod warunkiem, że zegar
ten zatrzyma się na 45 i 90 minucie.
5. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN,
a w wyjątkowych przypadkach z delegatem meczowym PZPN.

Art. 23
1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucającą
cień na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek o Mistrzostwo I ligi,
udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego
wyniku może, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata PZPN, skutkować
odpowiedzialnością dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym
PZPN.
2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ma prawo występować do właściwych organów
PZPN z wnioskami o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych.
Art. 24
1.

Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, przy
równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin
po zawodach.

2.

Do protestu winien być dołączony dowód wpłaty na konto Polskiego Związku Piłki Nożnej
kaucji protestowej w wysokości 1000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja
podlega zwrotowi.

3.

Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej
PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego
PZPN w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po
wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji
Odwoławczej PZPN.

Art. 25
1. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają
odrębne przepisy PZPN.
2. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o
Mistrzostwo II ligi bez uzyskania zgody PZPN.
Klub, będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych
ekranach wewnątrz stadionu z zachowaniem następujących zasad:
a. w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może
pokazywać powtórek,
b. w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może
pokazywać jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub
sprzecznych z zasadami fair-play.
3. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o
Mistrzostwo II-ej ligi przysługują prawa komercyjne, w tym w szczególności prawa telewizyjne
i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe dotyczące rozgrywek.
4. Upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania wytycznych dot.
uprawnień sponsorów Rozgrywek II ligi, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania
transmisji z meczów, uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów w zakresie praw
marketingowych.
5. W sezonie 2015/2016 PZPN obowiązuje identyfikacja wizualna rozgrywek o Mistrzostwo II-ej
ligi, której podstawowym elementem jest logotyp (Załącznik nr 2).
6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do umieszczenia tablicy centralnej II ligi
o wymiarach 6m x 1m w pierwszym rzędzie reklam (zgodnie z Załącznikiem nr 3).
7. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo II-ej ligi tablicę centralną – banner o wymiarach
6m x 1m.
8. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo II-ej ligi 50 szt. naszywek na koszulki.
Art. 26
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.

Art. 27
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 27 marca 2015 roku.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/51 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II ligi
na sezon 2015/2016
Data, miejsce
_____________________________
Klub:
_____________________________

Do: Departament Rozgrywek Krajowych PZPN
Niniejszym informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to:
_______________________________________________________
Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał
zawartość tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie – o 10.00 oraz
15.00.
Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN dot. rozgrywek II ligi.
Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie
traktował jako wiążące.
W imieniu Klubu:
______________________________

Załącznik nr 2 do Uchwały nr III/51 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II ligi
na sezon 2015/2016

Załącznik nr 3 do Uchwały nr III/51 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo II ligi
na sezon 2015/2016

52
Uchwała nr III/52 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2015/2016
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
Przyjmuje się Regulamin Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2015/2016 w następującym
brzmieniu:

Regulamin Centralnej Ligi Juniorów na sezon 2015/2016

Art. 1
1. W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów (CLJ) sezonu 2015/2016 biorą udział 32 drużyny w 2
grupach po 16 zespołów wg następującego podziału terytorialnego:
Grupa 1 – Zachodnia
 Kujawsko-Pomorski ZPN
 Pomorski ZPN
 Wielkopolski ZPN
 Zachodniopomorski ZPN
 Dolnośląski ZPN
 Lubuski ZPN
 Opolski ZPN
 Śląski ZPN
Grupa 2 – Wschodnia


Łódzki ZPN



Mazowiecki ZPN



Podlaski ZPN



Warmińsko-Mazurski ZPN



Lubelski ZPN



Małopolski ZPN



Podkarpacki ZPN



Świętokrzyski ZPN

2. W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów mogą brać udział zawodnicy urodzeni w 1997 roku
lub młodsi potwierdzeni do klubu przez macierzysty związek piłki nożnej oraz uprawnieni do gry w
systemie extranet przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.

3. Współzawodnictwo w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów w sezonie 2015/2016 odbywać się
będzie wg następującej formuły:
a. prawo do gry w poszczególnych grupach mają po dwie drużyny z każdego Związku Piłki
Nożnej, wskazane przez dany ZPN;
b. każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno
jako gość;
c. po rozegraniu wszystkich meczów po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do
półfinałów;
d. drużyny które zajęły miejsca 13-16 w tabeli w każdej z grup otrzymują status drużyny
spadkowej i nie mogą uczestniczyć w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów w kolejnym sezonie,
mają jednakże prawo uczestniczyć w rozgrywkach prowadzonych przez dany ZPN;
e. po zakończeniu sezonu 2015/2016 do dwóch grup CLJ awansuje 8 drużyn (po 4 drużyny do
każdej z grup), wyłonionych w wyniku meczów barażowych z udziałem

mistrzów Lig

Wojewódzkich w kategorii Junior Starszy. Losowanie par barażowych przeprowadzi Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN;
f. W sytuacji, kiedy klub uprawniony do udziału w meczach barażowych o awans do rozgrywek
Centralnej Ligi Juniorów zrezygnuje z udziału, w jego miejsce wystąpi klub zajmujący kolejne
miejsce w tabeli Ligi Wojewódzkiej w kategorii Junior Starszy.
Art. 2
1. Rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
2. Rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów prowadzone są w terminach ustalonych przez Zarząd
PZPN na wniosek Departamentu Rozgrywek Krajowych.
3. W celu sprawnego prowadzenia rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów organ prowadzący
rozgrywki oraz kluby w nich uczestniczące zobligowane są do korzystania z funkcjonalności
systemu Extranet PZPN. Dotyczy to w szczególności:
a. definiowania rozgrywek;
b. uprawniania zawodników do gry na podstawie wystąpień klubów dokonywanych za
pośrednictwem systemu extranet;
c. wprowadzania przez kluby do systemu terminów meczów i składów meczowych;
d. dokonywania obsad sędziowskich;
e. weryfikacji meczów.
Art. 3
1. W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów
PZPN.
2. Do prowadzenia zawodów w Centralnej Lidze Juniorów wyznacza się sędziów mających
uprawnienia co najmniej do III ligi lub sędzie szczebla centralnego. Kolegium Sędziów PZPN
może delegować na te mecze obserwatorów. W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności
prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego obowiązują zasady zawarte w § 11

Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w
piłkę nożną.
3. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać lub dostać do wglądu następujące dokumenty:
a) weryfikację boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna, nie
obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno
prowadzić meczu,
b) protokoły wypełnione przez oba zespoły w systemie extranet, podpisane przez kapitanów i
kierowników drużyn,
c) karty zdrowia. Sędzia musi sprawdzić przed meczem ważność kart zdrowia wszystkich
zawodników biorących udział w zawodach. W przypadku braku ważnego badania – sędzia nie
dopuszcza takiego zawodnika do gry i fakt ten odnotowuje w sprawozdaniu z zawodów,
d) aktualną licencję trenerską.
4. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby medycznej na
zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej
pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu
pomocy).
5. koszty delegowania sędziów do prowadzenia zawodów w centralnej lidze juniorów ponosi
PZPN.
6. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami
wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu
stanowi

rażące

naruszenie

przepisów

związkowych.

Właściwą

do

orzekania

kary

w I instancji jest Komisja Dyscyplinarna PZPN.
Art. 4
1. Zawody Centralnej Ligi Juniorów rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną,
zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.
2. Uczestnicząc w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów kluby zobowiązane są:
a. przestrzegać przepisów gry w piłkę nożną oraz innych regulaminów PZPN,
b. przestrzegać zasad fair play,
c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,
d. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez Polski Związek
Piłki Nożnej zdjęcia i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu
oraz zdjęcia stadionu, a także inne informacje wymagane przez Polski Związek Piłki
Nożnej do celów promocyjnych,
e. przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie i formacie wskazanym przez Polski
Związek Piłki Nożnej zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów meczowych
(koszulki, spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy).
3. PZPN nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów pomiędzy
klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN.

4. Mecze Centralnej Ligi Juniorów muszą być rozgrywane na boiskach trawiastych lub na
boiskach ze sztuczną nawierzchnią zweryfikowanych do IV ligi lub wyższej klasy rozgrywkowej, o
wymiarach nie mniejszych niż 100x64 m.
5. Protokół weryfikacji boiska sporządza komisja powołana przez właściwy terytorialnie ZPN na
wniosek klubu - przed rozpoczęciem sezonu.
6. Protokół weryfikacji boiska powinien znajdować się w szatni sędziowskiej. Drugi egzemplarz
protokołu, przechowuje w swoich aktach właściwy terytorialnie Związek Piłki Nożnej.
7. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub - gospodarz zawodów
wpisany do terminarza na pierwszym miejscu.
8. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do IV ligi lub
wyższej klasy rozgrywkowej płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry

–

obowiązany jest udostępnić ją do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu
sędzia ma obowiązek opisać ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn
mogą ustalić nowy termin rozegrania meczu, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji
wyniku meczu bądź wyznaczenia nowego terminu należy do organu prowadzącego rozgrywki.
9. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź w
dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody
międzynarodowe. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska i z winy
którego zawody nie odbyły się – ponosi konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe określone
przepisami związkowymi.
Art. 5
1. W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów prowadzonych przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN, pod rygorem utraty punktów walkowerem oraz innych konsekwencji
dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy potwierdzeni przez właściwy
Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN w systemie Extranet.
2. W zakresie uprawniania zawodników mają zastosowanie przepisy Uchwały nr III/39 z dnia 14
lipca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w polskich klubach
piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej (z późn. zm.) oraz inne przepisy PZPN.
3. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za
ewidencję żółtych i czerwonych kartek.
4. Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, kluby muszą wystąpić o uprawnienie do
gry co najmniej 11 zawodników.
W trakcie całego sezonu kluby mogą wystąpić o uprawnienie do gry dowolnej liczby zawodników.
Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem
systemu Extranet. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż
za pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.

Wraz z wystąpieniem o uprawnienie zawodnika do gry, klub zobowiązany jest przekazać, za
pośrednictwem systemu extranet, deklarację gry amatora lub kontrakt o profesjonalne uprawianie
piłki nożnej.
5. W meczach Centralnej Ligi Juniorów kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania
całego meczu co najmniej dwóch zawodników urodzonych w roku 1998 lub młodszych.
6. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie bądź szkoleni
w klubie zrzeszonym w PZPN przez okres trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy.
7. W protokole zawodów nazwiska zawodników młodszych winny być zaznaczone jako „Mł”. W
przypadku

kontuzji

zawodnika

młodszego

i

braku

możliwości

zastąpienia

go

innym

młodzieżowcem, drużyna kontynuuje grę w zmniejszonym składzie. W przypadku wykluczenia
(czerwonej kartki) dla młodzieżowca zespół występuje w zmniejszonym składzie bez
konieczności uzupełniania do wymaganego limitu zawodników młodszych. Gra w pełnym 11osobowym składzie bez wymaganej liczby zawodników młodszych, potraktowana zostanie jako
wystawienie do gry nieuprawnionego zawodnika. Zawody te zostaną zweryfikowane jako
walkower na niekorzyść tej drużyny.
8. Zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.
9. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza celem stwierdzenia
ich zdolności do gry.
Art. 6
1. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie stałych
numerów dla 18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę (wychodzący w
pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.) – powinni
być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w
protokole.
2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może
przebywać najwyżej 7 osób. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane do sprawozdania
meczowego.
3. Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie może przebywać na ławce rezerwowych.
4. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości między 25 a 35 cm, wykonane
w kolorze kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej
odległości.
5. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu
Rozgrywek Krajowych PZPN informację o aktualnych danych teleadresowych, zawierającą:
adres, nr telefoniczny, nr fax, adres e-mail. W trakcie rozgrywek kluby są zobowiązane do
niezwłocznego powiadamiania Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN

o wszelkich

zmianach teleadresowych.
6. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu
Rozgrywek Krajowych PZPN, za pośrednictwem systemu Extranet, informację na temat kolorów

kompletnego ubioru zawodnikai bramkarza (koszulka, spodenki, getry). Informacja ta powinna
zawierać dane o komplecie podstawowym jak i rezerwowym, przy czym gospodarze zawodów
powinni grać w komplecie podstawowym. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa
komplety strojów na każde spotkanie.
a. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych.
W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować
o strojach, w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią.
b. Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe
podobnych

kolorów,

wówczas

na

zarządzenie

sędziego, drużyna

gospodarzy jest

zobowiązana ubrać kostiumy o odmiennych barwach.
c. Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis
ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien dostarczyć czystą
koszulkę odmiennej barwy. Na polecenie sędziego bramkarze muszą zmienić koszulki
na takie o odmiennych barwach od kolorów kostiumów zawodników.
Nieprzestrzeganie tego przepisu powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. W
pozostałych kwestiach dotyczących ubioru mają zastosowanie postanowienia § 13 Uchwały nr
IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
7. Zawodnicy wpisani do protokołu sędziowskiego z zawodów, muszą posiadać aktualne badania
lekarskie. Badanie lekarskie jest ważne przez okres sześciu miesięcy, licząc od daty badania.
8. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego zawierającego skład zawodników, wypełnionego w
systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy
również dostarczyć odcinki kart zgłoszeń /karty elektroniczne/ i karty zdrowia zawodników.
9. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi
wpisani do protokołu z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą ilością zawodników
niż 11, jednak nie mniejszą niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników
jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole z zawodów.
10. Kluby będące gospodarzami zawodów obowiązane są zapewnić 3 egzemplarze załączników
do sprawozdań, na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i
czerwonymi kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców bramek dla
swego zespołu. Kierownicy drużyn kwitują odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym
podpisem po zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie).
11. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w
zawodach i nie może tego stwierdzić na podstawie karty zgłoszenia /karty elektronicznej/,
zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument tożsamości z
fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami, w czasie przerwy lub
bezpośrednio po zakończeniu zawodów.

12. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu
zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.
13. Sędziowie zobowiązani są zamieścić w systemie Extranet, za pośrednictwem wiadomości
tekstowej SMS, informację o wyniku meczu w terminie 15 minut po zakończeniu zawodów.
14. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdanie Sędziego z zawodów
w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania
kolejek ligowych w układzie sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany
wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po
zakończeniu spotkania. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki o
których mowa w ust. 8, sędzia jest zobowiązany przechowywać przez okres 12-miesięcy i
okazywać na żądanie organu prowadzącego rozgrywki.
Art. 7
Drużyny biorące udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów uprawnione są do wymiany
czterech zawodników przez cały okres trwania gry. Każda wymiana zawodnika może nastąpić
tylko jeden raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany i dopełnieniu
formalności wpisania do protokołu imion i nazwisk nowo wchodzących do gry.
Art. 8
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem
regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od
organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w
najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie
rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne
okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy, gdy pozwalają
na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co do
zasady, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, który także ustala termin dokończenia
(rozegrania) zawodów.
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu ponosi gospodarz spotkania.
4.

W

przypadku

podjęcia

przez

Departament

Rozgrywek

Krajowych

PZPN

decyzji

o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie
wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust.1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w
nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.
5.

W

przypadku

podjęcia

przez

Departament

Rozgrywek

Krajowych

PZPN

decyzji

o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody
dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:

a.

gra

zostaje

wznowiona

od

minuty,

w

której

nastąpiło

przerwanie

zawodów,

z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów,
b. zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,
c. w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry
w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:
- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem
czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,
- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach
występują w chwili dokańczania zawodów,
- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości
kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.
d. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymał liczbę
kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono
obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary
w dokańczanych zawodach.
Art. 9
1. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego
wyniku:
 3 punkty za zwycięstwo
 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis)
 0 punktów za spotkanie przegrane
2. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:
a.

drużyny

zawieszonej

w

prawach

członkowskich

lub

w

prawach

uczestnictwa

w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku
Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
b. drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;
c. drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały
nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę
nożną;
d. drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie
zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień Polskiego
Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną;
e. drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta
w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;
f. drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie
z przepisami;

g. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony
na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;
h. drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o
których mowa w § 24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie
organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
i. drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba
zawodników będzie mniejsza niż 7;
j. drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie
znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały
przerwane;
k. drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z
sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;
l. drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez
sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
m. drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego powodu
zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
n. drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut;
o. drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład
zawodników, wraz z załącznikiem zgodnie z zasadami określonymi w Art.6 ust. 8;
p. drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;
q. drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale
w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały
Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
r. drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim
i kolejnych meczach nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym
orzeczeniu kary finansowej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN;
s. drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od
wymaganej liczba zawodników młodszych.
3. W przypadku, o którym mowa w Art.9 ust. 2 pkt s, od uznania winy klubu należy odstąpić
w sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodszego na innego
zawodnika młodszego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu zmian) bądź w przypadku gdy drużyna
rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników młodszych
składzie osobowym.
4. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym
walkowerem.
5. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.

6. Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej
decyzji.
Art. 10
1. W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby
zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu
decydują:
2.1 przy dwóch zespołach:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe
liczone są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
spotkaniach tych drużyn,
d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu rozgrywek,
e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego
cyklu,
f) w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące 2 i 3
miejsce w rozgrywkach danej grupy, a także zespoły których kolejność decyduje o spadku
stosuje się zasady określone w punktach a,b,c, a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności zarządza
się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym przez PZPN, boisku, wyznaczając
gospodarza meczu drogą losowania.
W przypadku braku rozstrzygnięcia wyniku meczu barażowego w regulaminowym czasie gry:
a) zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut,
b) jeśli w czasie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki lub oba zespoły zdobędą tę
samą liczbę goli, zarządzone zostaną rzuty karne według obowiązujących przepisów.
2.2 Przy więcej niż dwóch zespołach:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach miedzy tymi zespołami,
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu
rozgrywek,
d) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu,

e) przy dalszej równości, o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje wynik losowania,
przeprowadzonego przez organ prowadzący rozgrywki.
3. W fazie pucharowej tj. 1/2 i Finał rozgrywa się po dwa mecze (mecz i rewanż).
Awans do dalszej rundy rozgrywek, uzyska zespół, który zgromadzi większą liczbę punktów, wg
zasad określonych w art. 9 ust. 1
W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie do kolejnej rundy bądź zdobyciu
mistrzostwa Centralnej Ligi Juniorów 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 przez UEFA w
rozgrywkach europejskich,
e) jeżeli w trakcie dogrywki żadna z drużyn nie zdobędzie bramki, zarządza się rzuty karne
według obowiązujących przepisów.
Art. 11
Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do
gry o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami:
1. Zawodnik może w tym samym terminie uczestniczyć w nie więcej niż dwóch zawodach
swego klubu w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie
rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową (przepis ten nie
dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza). Postanowienia pkt 3 stosuje się
odpowiednio).
2. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego
klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dot. bramkarzy).
3. Zawodnik w drużynie juniorów może grać bez względu na liczbę rozegranych spotkań
w drużynie seniorów.
Art. 12
1. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub, niezależnie od sankcji określonej
w Art.9 ust.2 pkt b, zostanie ukarany karą finansową w wysokości 1.000,00- zł (tysiąc złotych).

2. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek zrezygnuje
z dalszego uczestnictwa otrzyma status drużyny spadkowej i nie będzie mogła uczestniczyć
w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów w dwóch kolejnych sezonach.
3. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych
spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i nie będzie mogła uczestniczyć
w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów w dwóch kolejnych sezonach.
4. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a. w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych
spotkań tej drużyny,
b. w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane
na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla
przeciwników.
Art. 13
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców, stosuje
się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
2. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę)
zostanie automatycznie ukarany według następujących zasad:
a. przy czwartym napomnieniu - jeden mecz dyskwalifikacji,
b. przy ósmym napomnieniu - jeden mecz dyskwalifikacji,
c. przy dwunastym napomnieniu - kara dyskwalifikacji dwóch meczów,
d. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - kara
dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.
3. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych,
szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Ewidencję kartek należy prowadzić
oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej, w której uczestniczą drużyny danego klubu.
4. Zawodnik, który w czasie zawodów Centralnej Ligi Juniorów zostanie wykluczony przez
sędziego z gry - czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i
nie

może

brać

udziału

w

tych

rozgrywkach

do

czasu

rozpatrzenia

sprawy

i wydania decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.
5. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej klasie
rozgrywek, w której została wymierzona (Centralna Liga Juniorów). Do wykonania kary wliczane
są tylko zawody Centralnej Ligi Juniorów. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może
uczestniczyć w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania
kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki, w meczu którego termin był ustalony zgodnie z
terminarzem rozgrywek, a który nie odbył się z różnych przyczyn (np. został przełożony na
późniejszy termin lub został zweryfikowany jako walkower z powodu nie przybycia jednej z
drużyn). W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez
zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i

zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez
zawodnika.
6. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za
przewinienie popełnione w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, wykonuje się w klasie
rozgrywkowej, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywkowej, do
której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z zastrzeżeniem ust. 7, 8 i 9.
7. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe,
w których klub aktualnie występuje.
8. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów
w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu
rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym
wykonanie kary może również nastąpić:
a. w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia
przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki
wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę,
b. w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu
rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.
9. Z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz
uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w
sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się
w kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym ust. 6 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.
10. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami
(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie
dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym.
11. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo
(zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
12. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy
między rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.
13. Klub pozyskujący zawodnika z innego klubu, ma obowiązek sprawdzić w Polskim Związku
Piłki Nożnej, jakie kary ciążą na danym zawodniku. Jeżeli zawodnik takie posiada, klub
przyjmujący go winien, uwzględnić je w swojej ewidencji wg następujących zasad:
a. jeżeli zmiana barw klubowych następuje z klubu uczestniczącego w rozgrywkach
Centralnej Ligi Juniorów do innego klubu uczestniczącego w tych rozgrywkach, to
zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał
dotychczas,

b. natomiast, gdy zawodnik przechodzi z klubu nie uczestniczącego w rozgrywkach
Centralnej Ligi Juniorów do klubu występującego w tych rozgrywkach, to kartki żółte,
które otrzymał w poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie.
14. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.
15. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki
otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar.
Art. 14
1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera
posiadającego ważną dla tej klasy rozgrywkowej licencję trenerską, zgodnie z postanowieniami
Uchwały nr VI/115 z dnia 24 czerwca 2014 roku (z późn. zm.) Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów piłki nożnej
Ekstraklasy, I, II, III ligi, Centralnej Ligi Juniorów, Ekstraklasy Futsalu mężczyzn i Ekstraligi kobiet
2. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera
posiadającego licencję lub ważnej licencji będą stosowane przez Komisję Dyscyplinarną (kary
dyscyplinarne):
a. pierwszy mecz – kara pieniężna 1500 zł.
b. drugi mecz - kara pieniężna 3000 zł.
c. trzeci mecz i kolejne mecze - weryfikacja zawodów jako walkower /0:3/ na niekorzyść tej
drużyny.
Art. 15
1. Zawody w ramach Centralnej Ligi Juniorów mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za
odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, zgodnie z decyzją właściwych organów
PZPN. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub,
który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne
konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z
przyjazdem na nie odbyte zawody.
2. Mecze piłkarskie w ramach Centralnej Ligi Juniorów nie mogą odbywać się w żadnym
przypadku na boiskach zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub
organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie mają obowiązek sprawdzenia
dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.
3. W przypadku organizacji meczu na boisku wyposażonym w sztuczną gospodarz spotkania
zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie drużynę przeciwną w terminie określonym w art. 16.
Art. 16
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami. Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt
własny.

2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem
zawodów, obowiązani są wskazać w systemie extranet dokładny termin (data i godzina) oraz
miejsce rozegrania meczu danej kolejki.
3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać
w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.
4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu extranet, zgody przeciwnika i
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN.
Art. 17
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
2. Zawody nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godz. 12.00. Gospodarz może wyznaczyć
wcześniejszą godzinę rozegrania meczu, po uzyskaniu zgody przeciwnika.
3. Ustala się, że mecze Centralnej Ligi Juniorów odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów
obligatoryjnych PZPN, terminów wynikających z przepisów UEFA dotyczących rozgrywek
pucharowych oraz terminów ustalonych ze stacją posiadającą prawa telewizyjne w terminach
określonych w terminarzu i rozpoczynać się będą w godzinach ustalonych przez Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN.
4. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN w uzgodnieniu ze stacją posiadającą prawa
telewizyjne do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów może wyznaczyć obligatoryjny termin
rozegrania zawodów.
5. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Rozgrywek Krajowych
PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
6. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów Centralnej
Ligi Juniorów w jednym terminie i o jednej godzinie.
Art. 18
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji
narodowej, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA,
co najmniej jednego zawodnika klubu uprawnionego do gry w rozgrywkach CLJ, może stanowić
podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny termin.
2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku,
przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględniania.
3. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN.

Art. 19
Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach
odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do
stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska.
Art. 20
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni
i płycie stadionu zobowiązany jest do:
a. zapewnienia dla uczestników spotkania pomocy medycznej podczas całego czasu
trwania meczu,
b. zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
c. zapewnienia odpowiednich miejsc dla widzów,
d. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia
sanitarne, szatnie, bufety),
e. zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej,
f.

zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników
rezerwowych,

g. zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania
zawodów, dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu
Extranet.
2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do:
a. przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół
boiska oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie
przestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub delegat) w
porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać
mecz,
b. stosowania tzw. „zakazu stadionowego” wobec osób naruszających regulaminy
stadionowe i informowanie o tych osobach Departamentu Organizacji Imprez,
Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na
teren całego kraju,
c. przestrzegania zakazu wnoszenia i używania przez kibiców elektronicznego sprzętu
nagłaśniającego.
3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego
przerwie

wymagają
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uzgodnienia

z

Departamentem

Rozgrywek

Art.21
1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucającą cień
na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów,
udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku
może, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata PZPN, skutkować odpowiedzialnością
dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN ma prawo występować do właściwych organów
PZPN z wnioskami o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych.
Art. 22
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN, za pośrednictwem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, przy
równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin po
zawodach.
2. Do protestu winien być dołączony dowód wpłaty na konto PZPN kaucji protestowej
w wysokości 500 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej
PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w
terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
Art. 23
1. Drużyny biorą udział w Centralnej Lidze Juniorów na koszt własny.
2. Drużyny biorące udział w Centralnej Lidze Juniorów w sezonie 2015/2016 otrzymają
z PZPN dofinansowanie w wysokości uzależnionej od liczby przejechanych kilometrów na mecze
wyjazdowe (wg. najkrótszej trasy drogowej wskazanej przez serwis: www.maps.google.pl), nie
mniejszej niż 30.000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych) netto,
Zasady podziału środków dofinansowania określi Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
3. Kwota dofinansowania, o której mowa w pkt. 2 zostanie przekazana klubom, których drużyny
przystąpią do Centralnej Ligi Juniorów.
4. Klub, którego drużyna wycofa się lub zostanie wycofana z rozgrywek przed ich zakończeniem,
zobowiązana będzie do zwrotu całej kwoty dofinansowania.
5. Dofinansowanie klub musi przeznaczyć na sfinansowanie udziału drużyny w Centralnej Lidze
Juniorów w szczególności na koszty związane z organizacją meczów (przejazdy, wyżywienie
itp.), zakup sprzętu.
6. Ustala się następujące wysokości nagród dla drużyn biorących udział w turnieju finałowym:


200.000 PLN netto – Mistrz Polski (1 zespół)



100.000 PLN netto – Wicemistrz Polski (1 zespół)



50.000 PLN netto – pokonani w półfinałach (2 zespoły)

7.Nagrody o których mowa w ust. 6, klub ma obowiązek przeznaczyć na szkolenie dzieci i
młodzieży.

Art. 24
1. PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki
Centralnej Ligi Juniorów przysługują prawa komercyjne, w tym w szczególności prawa
telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe dotyczące rozgrywek.
2. Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audiowizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw
klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji
meczów Centralnej Ligi Juniorów. Polski Związek Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia
fotograficznego, audio-wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane mediom celem
publikacji.
3. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają
odrębne przepisy PZPN.
4. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 3 nie są upoważnione do przeprowadzania
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań
Centralnej Ligi Juniorów bez uzyskania zgody PZPN.
5. PZPN zastrzega sobie wszelkie prawa medialne do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów.
6. Ustala się następujący zakres praw marketingowych zastrzeżonych dla PZPN:
a) umieszczenia logotypu Centralnej Ligi Juniorów na górnej, zewnętrznej części prawego
rękawka koszulek meczowych, wg wzoru opracowanego przez PZPN,
b) umieszczenia tablicy Centralnej Ligi Juniorów wymiarach 6m x 1m lub 12m x 1m w
pierwszym rzędzie reklam.
c) umieszczenia tablic w pierwszym rzędzie band reklamowych o łącznych wymiarach 6m x1m
lub 12m x 1m wg wzorów opracowanych przez PZPN,
d) obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich, wykonanych według wzoru wskazanego
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie
konferencji prasowych,
e) udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska podczas meczów 1/2 Finału i Finału rozgrywek.
Oznacza to iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na którym rozgrywany będzie mecz
w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych innych od wskazanych i
zaakceptowanych przez PZPN.
7. Klub, który naruszy postanowienia ust. 6 podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

8. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom
uczestniczącym w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów – banner o wymiarach 6m x 1m lub 12m
x 1m.
9. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom
uczestniczącym w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów ligi 60 szt. naszywek na koszulki.
10. Tablice do wywiadów zostaną wykonane i dostarczone klubom przez PZPN lub podmiot
przez niego wskazany. Zastrzeżenia o których mowa w ust 6 pkt. d będą mieć zastosowanie
wyłącznie w odniesieniu do wybranych zawodów. PZPN, na co najmniej 7 dni przed wybranymi
zawodami, powiadomi gospodarza meczu o obowiązku zastosowanie się do wskazanych
postanowień.
Art. 25
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
Art. 26
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 27 marca 2015 roku.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr III/53 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie ustalenia „Harmonogramu sprzedaży biletów na mecz eliminacyjny PolskaGruzja na Stadionie Narodowym w Warszawie w dniu 13 czerwca 2015 roku”
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.
Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży biletów na mecz eliminacyjny Polska-Gruzja na
Stadionie Narodowym w Warszawie w dniu 13 czerwca 2015 roku”, stanowiący załącznik do
niniejszej Uchwały.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej
piłki nożnej
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN uchwala się następujące przepisy regulujące
stosunki pomiędzy klubem piłkarskim a zawodnikiem profesjonalnym:
MINIMALNE WYMAGANIA DLA STANDARDOWYCH KONTRAKTÓW ZAWODNIKÓW W
SEKTORZE ZAWODOWEJ PIŁKI NOŻNEJ 1
Art. 1. – CEL
Celem niniejszej Uchwały jest ustanowienie minimalnych wymagań dla standardowych
kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej, grających w Polsce.
Art. 2. – ZASADY OGÓLNE
1. Wszelkie postanowienia Kontraktu sprzeczne z treścią niniejszej Uchwały lub z celami i
zasadami uprawiania piłki nożnej są nieważne. Jeżeli nieważnością dotknięta jest tylko
część Kontraktu, Kontrakt pozostaje w mocy co do pozostałej części, chyba że z
okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Kontrakt nie zostałby
zawarty.
2. Postanowienia Kontraktu oraz Regulaminu wewnątrzklubowego nie mogą być mniej
korzystne niż przepisy niniejszej Uchwały. Niniejsze przepisy zawierają minimalne
wymogi, jakim powinien odpowiadać Kontrakt.
3. Jeżeli przepisy Uchwały mówią o formie pisemnej (również pod rygorem nieważności)
rozumie się przez to także zeskanowany, podpisany dokument, przesłany pocztą
elektroniczną.
4.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale zastosowanie mają
przepisy FIFA i PZPN.

obowiązujące

Art. 3. - DEFINICJE
W rozumieniu niniejszych przepisów :
Zawodnik oznacza osobę fizyczną profesjonalnie uprawiającą piłkę nożną na podstawie
Kontraktu;
Kontrakt oznacza umowę zawartą pomiędzy Klubem a Zawodnikiem w sektorze zawodowej piłki
nożnej;
Kontrakt U18 oznacza Kontrakt pomiędzy Klubem a Zawodnikiem, który na dzień jego zawarcia
ukończył 15 rok życia, a nie ukończył 18 roku życia;
Niniejsza uchwała stanowi implementację przez Polski Związek Piłki Nożnej Porozumienia dotyczącego
minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej na
terenie Unii Europejskiej oraz pozostałym terytorium UEFA podpisanego w Brukseli dnia 19 kwietnia 2012
roku pomiędzy The Union des Associations Européennes de Football z siedzibą w Nyon (UEFA), The European
Professional Football Leagues z siedzibą w Nyon (EPFL), The European Club Association z siedzibą w Nyon
(ECA) oraz The Federation Internationale de Footballeurs Professionels Division Europe z siedzibą w Brukseli
oraz głównym miejsce prowadzenia działalności w Hoofddorp (FIFProDivision Europe)
1

Izba oznacza Izbę ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, będącą organem jurysdykcyjnym
PZPN;
Klub oznacza podmiot, będący członkiem PZPN, który posiada sekcję piłki nożnej uczestniczącą
we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZPN;
Klub odstępujący oznacza Klub, z którego Zawodnik zmienił lub zamierza zmienić
przynależność klubową na Klub pozyskujący;
Klub pozyskujący oznacza Klub, na który Zawodnik zmieni lub zamierza zmienić przynależność
klubową z Klubu odstępującego;
Opcja oznacza klauzulę zawartą w Kontrakcie, zgodną z postanowieniami Uchwały,
przewidującą możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Kontraktu na czas oznaczony;
Sezon rozgrywkowy oznacza okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku
następnego, chyba że decyzją Zarządu PZPN postanowiono inaczej;
Uchwała oznacza Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze
zawodowej piłki nożnej przyjęte uchwałą Zarządu PZPN.
ART. 4. – DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA KONTRAKTU
1. W określonym czasie Zawodnik może być związany z Klubem tylko jednym
obowiązującym Kontraktem, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego artykułu.
2. Zawodnik może zawrzeć Kontrakt z Klubem:
a. jeżeli nie jest związany Kontraktem z innym Klubem;
b. jeżeli dotychczasowy Kontrakt z Klubem odstępującym zawiera klauzulę
odstępnego, na podstawie której, w przypadku zapłaty oznaczonej kwoty
pieniężnej Kontrakt ulega automatycznemu rozwiązaniu, zaś Klub odstępujący
został powiadomiony pisemnie o zamiarze skorzystania z tej klauzuli i kwota
odstępnego została zapłacona;
c. jeżeli dotychczasowy Kontrakt Zawodnika wygaśnie w ciągu 6 miesięcy;
d. jeżeli Klub odstępujący zawrze z Klubem pozyskującym umowę transferu
czasowego – na czas trwania transferu czasowego;
3. Skuteczność Kontraktu jest zawieszona do chwili uprawnienia Zawodnika do Klubu, z
którym zawarł Kontrakt. Zasady uprawnienia Zawodnika do Klubu oraz wzajemne
rozliczenia między Klubami z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie i rozwój reguluje odrębna
uchwała PZPN.
4. W przypadku zawarcia przez Zawodnika Kontraktu z Klubem pozyskującym na czas
trwania transferu czasowego, Kontrakt Zawodnika z Klubem odstępującym ulega na ten
okres zawieszeniu. W okresie obowiązywania transferu czasowego wszelkie
zobowiązania kontraktowe wobec Zawodnika ciążą na Klubie pozyskującym, chyba że
umowa transferu czasowego stanowi inaczej.
5. W przypadku gdy umowa transferu czasowego daje Klubowi pozyskującemu prawo do
transferu definitywnego, bezpośrednio po zakończeniu okresu obowiązywania transferu
czasowego, Zawodnik może zawrzeć z Klubem pozyskującym Kontrakt na okres dłuższy

niż okres transferu czasowego, jednakże skuteczność tego Kontraktu po zakończeniu
okresu obowiązywania umowy transferu czasowego jest uzależniona od skorzystania
przez Klub pozyskujący z prawa do transferu definitywnego Zawodnika. W przypadku
skorzystania przez Klub pozyskujący z prawa do transferu definitywnego Zawodnika,
zawieszony Kontrakt Zawodnika z Klubem odstępującym automatycznie wygasa.
6. Wszelkie naruszenia postanowień niniejszego artykułu stanowią naruszenie dyscypliny
związkowej i podlegają karze dyscyplinarnej, orzekanej według właściwych przepisów
związkowych.
ART. 5. – OBOWIĄZKI STRON PRZED PODPISANIEM KONTRAKTU
Przed podpisaniem Kontraktu:
1. Klub powinien udostępnić Zawodnikowi przepisy Uchwały;
2. Klub powinien udostępnić Zawodnikowi obowiązujące Regulaminy wewnątrzklubowe, w
szczególności dotyczące wewnętrznych przepisów dyscyplinarnych. Zawodnik powinien
potwierdzić w formie pisemnej zapoznanie się z tymi dokumentami;
3. Klub powinien przeprowadzić badania lekarskie Zawodnika. Ważność Kontraktu nie może
być uzależniona od wyników późniejszych badań lekarskich.
4. Zawodnik powinien poinformować Klub o wszelkich umowach, których jest stroną, lub
które go dotyczą, a są związane z wykonywaniem przez niego obowiązków Zawodnika.
Brak uprzedniej informacji zwalnia Klub z obowiązku respektowania zobowiązań
Zawodnika wynikających z wyżej wymienionych umów, bez względu na wynikające z nich
konsekwencje cywilnoprawne dla Zawodnika.
Art. 6. - KONTRAKT
1. Kontrakt określa wszelkie prawa i obowiązki ustalone pomiędzy Klubem a Zawodnikiem
związane z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej przez Zawodnika, w tym:
a. wynagrodzenie indywidualne Zawodnika należne z tytułu profesjonalnego
uprawiania piłki nożnej na rzecz Klubu;
b. wynagrodzenie dodatkowe Zawodnika, w tym wynagrodzenie uzależnione od
wyniku sportowego osiągniętego przez Klub;
c. inne świadczenia Klubu na rzecz Zawodnika o charakterze niepieniężnym;
d. świadczenia Zawodnika na rzecz Klubu.
2. Pod rygorem nieważności Kontrakt musi zawierać:
a. datę rozpoczęcia (dzień/miesiąc/rok), jak również datę zakończenia
(dzień/miesiąc/rok) Kontraktu, przy czym Kontrakt nie może zostać zawarty na
okres krótszy niż do dnia zakończenia Sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5
lat, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Uchwały dotyczących
okresu obowiązywania Kontraktu zawieranego z Klubem pozyskującym
Zawodnika w przypadku transferu czasowego oraz maksymalnego okresu
obowiązywania Kontraktu U18;

b. wynagrodzenie indywidualne Zawodnika za cały okres obowiązywania Kontraktu,
odrębnie za każdy Sezon rozgrywkowy, podane w kwocie brutto, z jednoczesnym
określeniem waluty i terminu wypłaty tego wynagrodzenia oraz sposobu płatności;
jeżeli wynagrodzenie indywidualne Zawodnika nie obejmuje całości okresu
obowiązywania Kontraktu, Kontrakt jest ważny tylko w Sezonach rozgrywkowych,
w odniesieniu, do których to wynagrodzenie zostało wyraźnie określone.
3. Kontrakt musi ponadto zawierać:
a. dane dotyczące imienia i nazwiska, daty urodzenia, narodowości oraz stałego
adresu zamieszkania Zawodnika; w przypadku zawodnika niepełnoletniego
również dane dotyczące imienia i nazwiska, narodowości oraz stałego adresu
zamieszkania jego przedstawicieli ustawowych;
b. dane dotyczące firmy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub
innego rejestru/ewidencji prowadzonych na podstawie przepisów prawa
powszechnego, adresu Klubu oraz imienia i nazwiska osób reprezentujących
Klub wraz ze wskazaniem podstawy reprezentacji;
c. dane dotyczące imienia i nazwiska osób uczestniczących w negocjacjach lub
będących przy podpisaniu Kontraktu (np. tłumacz, doradca prawny Zawodnika,
pośrednik transakcyjny), oraz podpis tych osób;
d. określenie
wysokości
wynagrodzenia
pośrednika
transakcyjnego
reprezentującego Zawodnika, jeżeli to wynagrodzenie ma zostać zapłacone przez
Klub;
e. wskazanie innego poza językiem polskim, języka obcego stosowanego przy
czynnościach prawnych oraz wymianie informacji pomiędzy Klubem a
Zawodnikiem nie władającym językiem polskim, przy czym w takim wypadku
Kontrakt musi być dwujęzyczny i określać która wersja językowa Kontraktu jest
wiążąca na wypadek rozbieżności w treści;
f.

wskazanie prawa, któremu Kontrakt podlega oraz jurysdykcji zgodnej z
obowiązującymi przepisami FIFA i PZPN;

g. określenie zasady zachowania poufności Kontraktu;
h. wskazania adresów mailowych Stron, na które doręczana
korespondencja związana z Kontraktem, wywołująca skutki prawne.

może

być

4. Kontrakt powinien zawierać (zobowiązania Klubu):
a. wskazanie zasad ustalania wynagrodzenia dodatkowego Zawodnika, w tym
poprzez odesłanie do Regulaminów wewnątrzklubowych;
b. wszelkie świadczenia Klubu na rzecz Zawodnika o charakterze niepieniężnym;
c. zapewnienie Zawodnikowi warunków do podnoszenia kwalifikacji sportowych, w
szczególności poprzez umożliwienie mu uczestniczenia w treningach
zespołowych, chyba że odmienny sposób podnoszenia kwalifikacji sportowych
Zawodnika byłby podyktowany uzasadnionymi obiektywnymi przyczynami
sportowymi;

d. określenie czasu wykonywania obowiązków kontraktowych przez Zawodnika
uwzględniającego rozmiar jego zadań wynikających z Kontraktu;
e. określenie zasad korzystania przez Klub z wizerunku Zawodnika, przy czym w
przypadku uprzedniego zawarcia przez Zawodnika umowy przenoszącej prawa
do wykorzystania wizerunku Zawodnika na inny podmiot, okoliczność ta powinna
być w Kontrakcie wskazana;
f.

określenie sposobu uczestnictwa
kontynuujących edukację;

w

edukacji

szkolnej

dla

Zawodników

g. określenie okresu wypoczynku, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
indywidualnego Zawodnika, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 4
tygodnie w każdym 12 miesięcznym okresie obowiązywania Kontraktu, w tym
minimum 14 dni kalendarzowych w okresie ciągłym uzgodnionym przez Strony;
h. zobowiązanie Klubu do przestrzegania przepisów dotyczących praw człowieka, w
tym prawa do swobodnej wypowiedzi Zawodnika w zakresie nie wykraczającym
poza ochronę swojego słusznego interesu oraz zakazu dyskryminacji Zawodnika;
i.

zobowiązanie Klubu do zwalniania Zawodnika w przypadku powołania go do gry
w reprezentacji narodowej, w terminach FIFA;

j.

zobowiązanie Klubu do ubezpieczenia Zawodnika od następstw nieszczęśliwych
wypadków wynikłych z uprawiania sportu piłki nożnej zgodnie z przepisami prawa
powszechnego oraz przepisami FIFA;

k. informacje dotyczące zakresu świadczeń Klubu wobec Zawodnika z tytułu
ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, osobowego i majątkowego oraz
sposobu rozliczania obciążeń podatkowych;
l.

informacje dotyczące zasad i warunków prowadzenia i przechowywania oraz
dostępu Zawodnika do odpowiednich rejestrów dotyczących stanu zdrowia
Zawodnika związanego z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej, przy
uwzględnieniu zasad ochrony danych osobowych.

5. Kontrakt powinien zawierać (zobowiązania Zawodnika):
a. zobowiązanie Zawodnika do reprezentowania Klubu w krajowych i
międzynarodowych zawodach piłkarskich na najwyższym możliwym poziomie
oraz do przestrzegania Przepisów gry w piłkę nożną;
b. zobowiązanie Zawodnika do aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym i
współzawodnictwie sportowym, zgodnie z instrukcjami sztabu szkoleniowego
Klubu;
c. zobowiązanie Zawodnika do prowadzenia zdrowego trybu życia i zachowywania
wysokiej sprawności fizycznej;
d. zobowiązanie Zawodnika do uczestniczenia w wydarzeniach sportowych i
społecznych, w tym marketingowych, reklamowych i promocyjnych wskazanych
przez Klub;

e. zobowiązanie Zawodnika do regularnego poddawania się badaniom lekarskim
zalecanym przez lekarza klubowego oraz do stosowania wyłącznie środków
farmakologicznych przypisanych przez lekarza klubowego lub z nim
uzgodnionych;
f.

zobowiązanie Zawodnika do przestrzegania przepisów antydopingowych;

g. zobowiązanie Zawodnika do niezwłocznego powiadomienia Klubu o wypadku lub
chorobie wraz z dostarczeniem stosownego zaświadczenia lekarskiego oraz do
stosowania się do poleceń sztabu medycznego Klubu w związku z niezdolnością
do wykonywania obowiązków kontraktowych;
h. zobowiązanie Zawodnika do dbania o mienie Klubu i przyjęcie przez Zawodnika
odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt sportowy;
i.

zobowiązanie Zawodnika do nie podejmowania działań mogących narazić dobre
imię Klubu, jego właścicieli, sponsorów oraz osób z nim bezpośrednio
związanych, a także organizatorów lub podmiotów prowadzących rozgrywki;

j.

zobowiązanie Zawodnika do przestrzegania w rozsądnych granicach poleceń
władz Klubu w zakresie dotyczącym aktywności pozapiłkarskiej (lokalizacja
miejsca zamieszkania w okresie obowiązywania Kontraktu, sposób spędzania
wolnego czasu, wyłączenie określonego rodzaju aktywności sportowej,
ograniczenie
dopuszczalności
prowadzenia
czasochłonnej
aktywności
pozasportowej);

k. zobowiązanie Zawodnika do przestrzegania zakazu udziału w zakładach
bukmacherskich dotyczących jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich.
6. Obligatoryjnym postanowieniem Kontraktu lub załącznikiem do Kontraktu jest podpisane
przez Zawodnika oświadczenie o następującej treści:
„Jako zawodnik profesjonalny i członek wielkiej piłkarskiej społeczności zobowiązuję się
do respektowania obowiązujących w piłce nożnej zasad oraz przestrzegania reguł fair
play. Wszystkie swoje umiejętności, talent i siłę woli poświęcę osiągnięciu najlepszych
wyników sportowych, szanując jednocześnie takie same dążenia przeciwników we
współzawodnictwie sportowym. Moim celem zawsze będzie zwycięstwo, ale tylko
odniesione w duchu szlachetnej i uczciwej rywalizacji sportowej. W przypadku
dopuszczenia się przeze mnie przekupstwa sportowego stwierdzonego prawomocnym
wyrokiem sądu karnego zobowiązuję się wpłacić na konto PZPN kwotę odpowiadającą
moim rocznym zarobkom otrzymanym od klubu na podstawie umowy kontraktowej w
sezonie, w którym stwierdzono popełnienie przekupstwa sportowego tytułem
zryczałtowanego odszkodowania za popełniony przeze mnie występek. Jednocześnie w
przypadku skierowania do Sądu aktu oskarżenia o czyn w postaci przekupstwa
sportowego, upoważniam Klub do potrącania z mojego wynagrodzenia kwoty w
wysokości 50% i przekazywanie tej kwoty na rachunek PZPN w celu zabezpieczenia
roszczeń PZPN z tytułu zryczałtowanego odszkodowania.
7. Kontrakt musi być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz
powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Klubu oraz
Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych. Wszelkie zmiany Kontraktu pod rygorem
nieważności muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu podpisanego przez
obie Strony.

8. Kontrakt musi być sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej z jego stron oraz dla podmiotu prowadzącego rozgrywki piłkarskie w celu
rejestracji zgodnie z właściwymi przepisami PZPN.

ART. 7. – PRZEDŁUŻENIE KONTRAKTU NA CZAS OZNACZONY
1.

Strony mogą przedłużyć okres obowiązywania Kontraktu na czas oznaczony za
porozumieniem stron.

2.

Kontrakt może zawierać Opcję jednostronnego przedłużenia Kontraktu na poniżej
wskazanych, dookreślonych jednoznacznie w Kontrakcie i spełnionych łącznie
warunkach:
a. okres przedłużenia nie będzie dłuższy niż okres obowiązywania Kontraktu, z
zachowaniem zasad określonych w art. 6 ust 2 lit a Uchwały, chyba że Zawodnik
w drodze odrębnego, pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik do
Kontraktu, złoży wniosek o dłuższy okres przedłużenia Kontraktu;
b. pisemne oświadczenie Klub o skorzystaniu z Opcji zostanie doręczone
Zawodnikowi najpóźniej w terminie 3 miesięcy przed zakończeniem pierwotnego
okresu obowiązywania Kontraktu, w przypadku Kontraktu zawartego na okres
powyżej 12 miesięcy albo najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed zakończeniem
pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu, w przypadku Kontraktu zawartego
na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy włącznie;
c. za okres przedłużonego Kontraktu w drodze Opcji, Zawodnik otrzyma
wynagrodzenie indywidualne należne z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki
nożnej w wysokości nie niższej niż 120% tego wynagrodzenia za ostatni rok
pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu oraz inne świadczenia pieniężne i
niepieniężne - na warunkach nie gorszych od obowiązujących za ostatni rok
pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu;
d. Zawodnik zrzeknie się uprawnienia do zawarcia przyszłego Kontraktu z innym
klubem piłkarskim na 6 miesięcy przed wygaśnięciem dotychczasowego
Kontraktu, w okresie poprzedzającym możliwość skorzystania przez Klub z Opcji
albo zobowiąże się do zapłaty kary umownej na rzecz Klubu, nie wyższej niż 50%
wynagrodzenia indywidualnego należnego Zawodnikowi z tytułu profesjonalnego
uprawiania piłki nożnej ustalonego zgodnie z ust. 2c powyżej, płatnej w przypadku
podpisania przez Zawodnika przyszłego Kontraktu z innym Klubem przed
złożeniem oświadczenia przez Klub wynikającego z Opcji. Wyklucza się
możliwości zastrzeżenia w Kontakcie odszkodowania przewyższającego
wysokość kary umownej.

3.

Opcja niezgodna z postanowieniami ust. 2 jest nieważna, a skorzystanie z Opcji z
naruszeniem postanowień ust. 2 jest bezskuteczne.

ART. 8. – STABILNOŚĆ KONTRAKTOWA
1.

Kontrakt może być w każdej chwili rozwiązany na podstawie porozumienia stron,
sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2.

Stronom Kontraktu nie przysługuje prawo do wypowiedzenia lub jednostronnego
rozwiązania Kontraktu, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszym
artykule.

3.

Zawodnikowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy
Klubu poprzez oświadczenie złożone Klubowi w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, wyłącznie w następujących przypadkach:
a. Klub opóźnia się z zapłatą na rzecz Zawodnika wynagrodzenia
indywidualnego należnego mu z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki
nożnej za okres co najmniej dwóch miesięcy, pod warunkiem, iż po
upływie tego okresu Zawodnik wyznaczy pisemnie Klubowi dodatkowy
termin zapłaty, nie krótszy niż 14 dni, z zastrzeżeniem, iż brak zapłaty
zaległości w pełnej wysokości spowoduje możliwość skorzystania z prawa
do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy Klubu;
b. Klub ze swojej winy zaniechał zgłoszenia Zawodnika do rozgrywek
ligowych, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu
zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty zamknięcia okresu
zmiany przynależności klubowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
PZPN;
c. Klub ze swojej winy zaniechał obowiązkowego ubezpieczenia Zawodnika
od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie i na skutek czego
Zawodnik nie otrzymał należnego mu świadczenia ubezpieczeniowego lub
jego równowartości od Klubu albo Klub nie przedstawił dowodu zawarcia
umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia
takiego żądania przez Zawodnika, pod warunkiem, iż oświadczenie o
rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od
daty wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń;
d. Klub nie zapewnia Zawodnikowi leczenia lub rehabilitacji po kontuzji
doznanej czasie gry w ramach współzawodnictwa sportowego lub
treningu lub odmawia pokrycia kosztów leczenia lub rehabilitacji
poniesionych przez Zawodnika, na które Zawodnik uprzednio otrzymał od
Klubu pisemną zgodę, w ramach której Klub zaakceptował szacowane
koszty leczenia lub rehabilitacji, pod warunkiem, iż oświadczenie o
rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od
daty wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń;
e. Klub został przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych
zdarzeń niż rywalizacja sportowa, na podstawie prawomocnego
orzeczenia wydanego przez właściwy organ dyscyplinarny PZPN, pod
warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone w
terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się orzeczenia
dyscyplinarnego.

4.

Klubowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy
Zawodnika poprzez oświadczenie złożone Zawodnikowi w formie pisemnej pod
rygorem nieważności, wyłącznie w następujących przypadkach:

a. Zawodnik został skazany prawomocnym wyrokiem wydanym przez sąd
powszechny za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu, pod warunkiem
iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone w terminie
jednego miesiąca od daty uzyskania potwierdzonej urzędowo informacji o
tym fakcie;
b. Zawodnik został ukarany karą dyskwalifikacji nie krótszą niż 3 miesiące,
orzeczoną przez właściwy organ dyscyplinarny, pod warunkiem iż
oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone terminie jednego
miesiąca od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego;
c. Wobec Zawodnika obowiązuje przez okres co najmniej 3 miesięcy środek
zapobiegawczy w postaci zakazu uczestnictwa w rozgrywkach
mistrzowskich i pucharowych, który został zastosowany na podstawie
orzeczenia właściwego organu dyscyplinarnego, które stało się
prawomocne;
d. Zawodnik co najmniej trzykrotnie w okresie następujących po sobie
sześciu miesięcy (niezależnie czy w roku kalendarzowym czy w Sezonie
rozgrywkowym) bez przedstawienia Klubowi pisemnego usprawiedliwienia
w terminie 7 dni od nieobecności, nie był obecny na zajęciach
treningowych, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu
zostanie złożone odpowiednio do dnia 10 stycznia lub 10 lipca w
zależności od tego, czy nieobecność Zawodnika miała miejsce w okresie
sześciu miesięcy zakończonym przed upływem jednej z wyżej
wymienionych dat;
e. Zawodnik brał udział w jakichkolwiek zakładach bukmacherskich
dotyczących jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich, pod warunkiem iż
oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone terminie jednego
miesiąca od daty uzyskania potwierdzonej informacji o tym fakcie.
5.

Klubowi przysługuje prawo do jednostronnego oświadczenia o rozwiązaniu
Kontraktu bez winy Zawodnika poprzez oświadczenie złożone Zawodnikowi w
formie pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie w następujących
przypadkach:
a. Zawodnik, za wyjątkiem bramkarza, wystąpił w mniej niż 10% oficjalnych
meczów rozegranych przez Klub w rozgrywkach mistrzowskich i
pucharowych w pierwszej drużynie seniorów w całym sezonie
poprzedzającym sezon, w którym Klub składa oświadczenie o
jednostronnym rozwiązaniu Kontraktu, pod warunkiem złożenia takiego
oświadczenia w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia okresu zmiany
przynależności klubowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN;
b. Zawodnik z powodu kontuzji lub choroby, stwierdzonej zaświadczeniem
lekarskim, nie wystąpił w oficjalnych meczach rozegranych przez Klub w
rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych przez okres dłuższy niż łącznie
180 dni w roku kalendarzowym lub w Sezonie rozgrywkowym, pod
warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone
odpowiednio do dnia 10 stycznia lub 10 lipca;

c. po spadku Klubu do niższej klasy rozgrywkowej na skutek rywalizacji
sportowej, pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu
zostanie złożone do dnia 10 lipca, a Klub nie będzie posiadać wobec
Zawodnika żadnych zaległości w wypłacie wynagrodzenia kontraktowego
oraz Klub wypłaci Zawodnikowi odszkodowanie w wysokości stanowiącej
równowartość
jednomiesięcznego
wynagrodzenia
indywidualnego
należnego Zawodnikowi z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej,
chyba że strony uzgodnią zmianę warunków Kontraktu.
6.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5 uważa się za złożone drugiej Stronie z
chwilą doręczenia pisma za potwierdzeniem odbioru lub w terminie 3 dni od daty
przesłania adresatowi na wskazany w Kontrakcie adres e-mail zeskanowanego
dokumentu opatrzonego podpisami upoważnionych osób.

7.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5 powinny być jednocześnie przedłożone
organowi prowadzącemu rozgrywki. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.

8.

Stronom przysługuje prawo złożenia wniosku o ustalenie bezskuteczności
oświadczeń, o których mowa w ust. 3-5 lub o ustalenie prawa do odszkodowania
za złożenie oświadczeń z naruszeniem przepisów Uchwały. Wnioski takie składa
się do Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia, w rozumieniu ust.
6.

9.

Oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5, wywołują skutki prawne w nich
wyrażone z dniem upływu terminu na złożenie wniosków, o których mowa w ust.
8. W przypadku złożenia takich wniosków we wskazanym w ust. 8 terminie, skutki
prawne oświadczeń, o których mowa w ust. 3-5 powstają z dniem wydania przez
Izbę orzeczenia w I instancji o oddaleniu wniosku. W przypadku uznania
zasadności wniosku na etapie postępowania odwoławczego, Izba może ustalić
jedynie prawo do odszkodowania. Jeżeli Izba oddali wniosek dopiero na etapie
postępowania odwoławczego, oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5, wywołują
skutki prawne dopiero z dniem wydania tego orzeczenia.

10.

Każdej ze Stron przysługuje prawo skierowania wniosku do Izby o rozwiązanie
Kontraktu z winy jednej ze Stron lub z przyczyn niezawinionych przez Strony, w
innych przypadkach niż wskazane w ust 3-5. Rozpoznając sprawę Izba w każdym
przypadku indywidualnie ocenia czy w danej sprawie doszło do rażącego
naruszenia przez Klub lub Zawodnika obowiązków kontraktowych. Rozwiązanie
kontraktu następuje z dniem prawomocnego rozstrzygnięcia Izby, chyba że
orzeczeniu wydanemu w pierwszej instancji zostanie nadany rygor
natychmiastowej wykonalności.

11.

Wniosek, o którym mowa w ust. 10 może być złożony w szczególności przez
Zawodnika:
a. którego Klub zobowiązuje do treningów indywidualnych w sytuacji, gdy
takie treningi nie są uzasadnione względami medycznymi lub
obiektywnymi względami szkoleniowymi;
b. powyżej 23 roku życia, gdy Zawodnik ten wziął udział w mniej niż 10%
oficjalnych meczów rozegranych przez Klub w rozgrywkach mistrzowskich

i pucharowych w pierwszej drużynie seniorów w całym sezonie; powyższe
uprawnienie nie przysługuje bramkarzowi.
12.

Każdej ze Stron Kontraktu przysługuje prawo złożenia do Izby wniosku o
ustalenie treści Kontraktu lub stwierdzenie jego nieważności w całości lub w
części. Prawomocne orzeczenie Izby jest wiążące dla Stron, chyba że orzeczeniu
wydanemu w pierwszej instancji zostanie nadany rygor natychmiastowej
wykonalności.

13.

W przypadku złożenia przez Zawodnika lub Klub wniosku do Izby o rozwiązanie
Kontraktu z winy drugiej strony lub z przyczyn niezawinionych i stwierdzenia
braku podstaw do takiego rozwiązania Kontraktu, Izba może rozwiązać Kontrakt
bez orzekania o winie, jeżeli żadna ze stron nie zgadza się na kontynuację
Kontraktu, a z całokształtu okoliczności faktycznych sprawy wynika, iż dalsze
obowiązywanie Kontraktu byłoby sprzeczne z celami i zasadami uprawiania
sportu profesjonalnego oraz celami i zasadami podejmowania działalności w
zakresie kultury fizycznej. Rozwiązanie Kontraktu jest jednak niedopuszczalne,
jeżeli wskutek rozwiązania ucierpiałoby dobro Zawodnika lub Klubu, albo
rozwiązanie Kontraktu naruszałoby zasady słuszności, dobrej wiary, dobrych
obyczajów oraz ducha sportu.

ART. 9. – SANKCJE PRAWNE ZA NIEUZSADNIONE NARUSZENIE STABILNOŚCI
KONTRAKTOWEJ PRZEZ ZAWODNIKA
1.

W przypadku, gdy rozwiązanie Kontraktu podpisanego przed ukończeniem przez
Zawodnika 28 roku życia nastąpi z winy Zawodnika w ciągu pierwszych trzech lat
jego obowiązywania, zostaną wobec Zawodnika zastosowane sankcje sportowe,
a Zawodnik zobowiązany będzie ponadto do zapłaty odszkodowania.

2.

Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy rozwiązanie
Kontraktu podpisanego po ukończeniu przez Zawodnika 28 roku życia nastąpi z
winy Zawodnika w ciągu pierwszych dwóch lat jego obowiązywania.

3.

W przypadku rozwiązania Kontraktu z winy Zawodnika w innych terminach niż
wskazane w ust. 1 i 2, nie będą miały zastosowania sankcje sportowe.

4.

W przypadku złożenia przez Zawodnika bezpodstawnego oświadczenia o
jednostronnym rozwiązaniu Kontraktu z winy Klubu, gdy fakt ten zostanie
stwierdzony orzeczeniem Izby, na wniosek Klubu, zostaną wobec Zawodnika
zastosowane sankcje sportowe, a Zawodnik zobowiązany będzie ponadto do
zapłaty odszkodowania.

5.

O sankcjach sportowych oraz o ustaleniu obowiązku zapłaty odszkodowania
orzeka Izba.

6.

Uwzględniając w szczególności skalę naruszenia przepisów, stosunek Zawodnika
do naruszenia przepisów, wysokość osiąganych dochodów z profesjonalnego
uprawiania piłki nożnej, właściwości i warunki osobiste Zawodnika oraz sposób
jego postępowania po naruszeniu przepisów, Izba może orzec wobec Zawodnika
sankcje sportowe w postaci:
a.

kary pieniężnej od kwoty 100 zł. do kwoty 100.000 zł.;

b. dyskwalifikacji w okresie od 3 do 12 miesięcy;
7.

Wykonanie sankcji sportowej wobec Zawodnika może zostać zawieszone na
okres próby nieprzekraczający trzech lat, jeżeli przemawiają za tym szczególne
względy. Wykonanie co najmniej 1/3 kary dyskwalifikacji może spowodować jej
darowanie lub złagodzenie, na skutek zmiany okoliczności.

8.

Wysokość odszkodowania jest określana przy uwzględnieniu okresu
obowiązywania Kontraktu, stopnia jego wykonania, kosztów i wydatków
związanych z pozyskaniem Zawodnika obejmujących kwotę transferową i
wynagrodzenie wypłacone pośrednikowi transakcyjnemu działającemu w imieniu
Zawodnika, które nie zostały zamortyzowane przez okres obowiązywania
Kontraktu. Odszkodowanie może zostać obniżone, jeżeli przemawia za tym
niewielki stopień naruszenia obowiązków przez Zawodnika lub jego sytuacja
osobista lub majątkowa.

ART. 10. – SANKCJE PRAWNE ZA NIEUZSADNIONE NARUSZENIE STABILNOŚCI
KONTRAKTOWEJ PRZEZ KLUB
1. W przypadku rozwiązania Kontraktu z winy Klubu, uwzględniając w szczególności sposób
naruszenia przepisów, stosunek Klubu do naruszenia przepisów oraz sposób
postępowania po naruszeniu przepisów, Izba może nałożyć na Klub sankcje sportowe w
postaci:
a. kary pieniężnej od kwoty 1.000 zł. do kwoty 500.000 zł.;
b. zakazu transferu do Klubu na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy;
c. ograniczenia możliwości uprawniania nowych Zawodników na czas nie dłuższy
niż 12 miesięcy.
2. W przypadku złożenia przez Klub bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym
rozwiązaniu Kontraktu, gdy fakt ten zostanie stwierdzony orzeczeniem Izby, na wniosek
Zawodnika, zostaną wobec Klubu zastosowane sankcje sportowe, o których mowa w ust.
1.
3. Wykonanie sankcji sportowej wobec Klubu może zostać zawieszone na okres próby
nieprzekraczający trzech lat, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy. Wykonanie
co najmniej 1/3 kary innej niż pieniężna może spowodować jej darowanie lub
złagodzenie, na skutek zmiany okoliczności.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Klubowi ponadto nie przysługuje prawo do
ekwiwalentu za wyszkolenie i rozwój za Zawodnika, z którym Kontrakt został rozwiązany,
ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
5. Klub jest zobowiązany także do zapłaty Zawodnikowi odszkodowania w wysokości
utraconego przez niego wynagrodzenia należnego za okres, na który został zawarty
Kontrakt, pomniejszonego o dochody uzyskane z uprawiania piłki nożnej w innym Klubie.
ART. 11. – ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKA W CZASIE NIEZDOLNOŚCI DO GRY
1. W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie Zawodnikowi w
rozgrywkach przez okres krótszy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub w Sezonie

rozgrywkowym, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, Zawodnikowi kontuzjowanemu lub
choremu przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości określonej w Kontrakcie.
2. W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie Zawodnikowi w
rozgrywkach przez okres dłuższy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub w Sezonie
rozgrywkowym, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, jeżeli Klub nie zamierza
skorzystać z prawa do jednostronnego rozwiązania Kontraktu, przysługuje mu prawo do
ograniczenia wypłaty wynagrodzenia przysługującego Zawodnikowi do kwoty 50%
wynagrodzenia indywidualnego należnego z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej
na rzecz Klubu, nie później niż do dnia uzyskania przez Zawodnika zdolności do gry.
3. W przypadku ukarania Zawodnika karą dyskwalifikacji nie krótszą niż 3 miesiące lub
stosowania wobec Zawodnika środka zapobiegawczego w postaci zakazu uczestnictwa w
rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli Klub
nie zamierza skorzystać z prawa do jednostronnego rozwiązania Kontraktu, przysługuje
mu prawo do ograniczenia wypłaty wynagrodzenia przysługującego Zawodnikowi do kwoty
50% wynagrodzenia indywidualnego należnego z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki
nożnej na rzecz Klubu, nie później niż do chwili ustania przyczyny uniemożliwiającej
Zawodnikowi występowanie w rozgrywkach.
ART. 12. – REGULAMINY WEWNĄTRZKLUBOWE
1. Klub może ustanowić wewnętrzne
dyscyplinarnymi za ich naruszenie.

przepisy

dyscyplinarne

wraz

z

sankcjami

2. W związku z naruszeniem przez Zawodnika przepisów, o których mowa w ust. 1, Klub
jako organ dyscyplinarny może nałożyć następujące sankcje:
a. ostrzeżenie;
b. upomnienie;
c. nagana;
d. kara pieniężna do wysokości nieprzekraczającej trzykrotności wynagrodzenia
indywidualnego Zawodnika;
e. kara odsunięcia Zawodnika od zajęć z pierwszym zespołem lub przesunięcia
Zawodnika do zespołu rezerw na czas określony nie dłuższy niż 3 miesiące.
3. W przypadku nałożenia kary pieniężnej Klub nie ma prawa potrącić tej kary z
wymagalnymi
zobowiązaniami
z
tytułu
wynagrodzenia
Zawodnika
przed
uprawomocnieniem się wydanego wobec Zawodnika orzeczenia dyscyplinarnego.
4. Postępowanie dyscyplinarne jest przeprowadzane zgodnie z przepisami Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN z zachowaniem prawa Zawodnika do obrony i zaskarżenia
wydanego orzeczenia do właściwego organu dyscyplinarnego prowadzącego rozgrywki.
Zawodnik ma prawo do skorzystania w toku postępowania dyscyplinarnego z pomocy
obrońcy.
5. W związku z naruszeniem przez Zawodnika zobowiązań wobec Klubu, Klub może
wnioskować do właściwego organu dyscyplinarnego prowadzącego rozgrywki i nałożenie
na Zawodnika kar dyscyplinarnych wykraczających poza sankcje określone w ust. 2.

6. Każda zmiana Regulaminu wewnątrzklubowego wymaga przedstawienia na piśmie treści
zmian Zawodnikom związanym Kontraktem z Klubem.
ART. 13. – KONTRAKT U18
1. Kontrakt U18 może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego
podpisania ukończył 15 rok życia, a nie ukończył 18 roku życia, na okres nie dłuższy niż 3
lata. Wszelkie postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania Kontraktu U18
są nieważne.
2. Każdy Kontrakt U18 z Zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia może być zawarty
wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych, których
podpisy powinny znajdować się na Kontrakcie U18, obok podpisu Zawodnika. Powyższa
zgoda może zostać także wyrażona w formie odrębnego oświadczenia przedstawicieli
ustawowych lub innych opiekunów prawnych z poświadczonymi notarialnie podpisami
tych osób.
3. W razie braku zgody, o której mowa w ust. 2, Zawodnik, który nie ukończył 18 roku życia,
może wystąpić do właściwego sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na podpisanie
Kontraktu U18.
4. Kontrakt U18, o którym mowa w ust. 1, jest jedyną umową regulującą stosunki prawne w
zakresie uprawiania sportu piłki nożnej zawieraną pomiędzy Klubem a Zawodnikiem,
który nie ukończył 18 roku życia. Inne umowy w tym zakresie są bezwzględnie nieważne.
5. Kontrakt U18 obowiązujący w dniu ukończenia przez Zawodnika 18 roku życia zachowuje
w pełni ważność do upływu okresu jego obowiązywania, bez względu na osiągnięcie
przez Zawodnika pełnoletności.
6. Każdy Kontrakt U18 z Zawodnikiem, który nie ukończył 18 roku życia, powinien, pod
rygorem nieważności, co najmniej:
1) formułować prawa i obowiązki stron Kontraktu U18, ze szczególnym
uwzględnieniem wieku Zawodnika i terminu obowiązywania Kontraktu U18,
2) określać zasadnicze, miesięczne wynagrodzenie Zawodnika przez cały okres
obowiązywania Kontraktu U18, w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie
brutto.
3) formułować obowiązek Klubu w zakresie zapewnienia Zawodnikowi
podlegającemu ustawowemu obowiązkowi nauki w okresie obowiązywania
kontraktu, którego miejsce stałego pobytu (w rozumieniu przepisów kodeksu
cywilnego) znajduje się ponad 25 km od siedziby klubu, miejsca zamieszkania w
trakcie roku szkolnego, w bliskim jej sąsiedztwie.
4) zawierać podpisy Zawodnika, jego
upełnomocnionych przedstawicieli Klubu.

przedstawicieli

ustawowych

oraz

7. Kontrakt U18 może określać zasady zwrotu kosztów podróży poniesionych przez
Zawodnika w związku z udziałem w meczach, a także zwrotu kosztów na wydatki na
sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie.

8. Oferta podpisania pierwszego Kontraktu U18 może zostać złożona Zawodnikowi
najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15 roku życia. Ofertę uznaje się
za prawidłowo doręczoną w dniu jej przedstawienia Zawodnikowi oraz jego
przedstawicielom ustawowym (za potwierdzeniem jej doręczenia na piśmie) lub z
upływem terminu do podjęcia przesyłki nadanej listem poleconym (zawierającego ofertę)
na ostatnio znane Klubowi adresy zamieszkania Zawodnika i znanych klubowi
przedstawicieli ustawowych.
9. Oferta, o której mowa w ust. 8, powinna zawierać, pod rygorem nieważności:
1) imię, nazwisko Zawodnika;
2) określenie okresu obowiązywania Kontraktu;
3) propozycję zasadniczego, miesięcznego wynagrodzenia Zawodnika przez cały
okres obowiązywania Kontraktu;
4) podpis upoważnionych przedstawicieli Klubu.
10. Zawodnik jest zobowiązany pisemnie, pod rygorem nieważności, ustosunkować się do
złożonej oferty, o której mowa w ust. 8, w terminie 14 dni od jej otrzymania lub uznania
przesyłki za doręczonej. W przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18,
Zawodnik zachowuje status amatora, ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami
prawnymi.
11. Stronom Kontraktu U18 nie przysługuje prawo do jego jednostronnego wypowiedzenia,
ani też odstąpienia od kontraktu. Stronom Kontraktu U18 nie przysługuje prawo do
jednostronnego rozwiązania Kontraktu na podstawie art. 8 ust. 3-5 Uchwały. Kontrakt
U18 może zostać rozwiązany przez Izbę w trybie określonym w art. 8. ust. 10 Uchwały.
Przeciwne postanowienia Kontraktu U18 są nieważne.
12. Kontrakt U18 może być rozwiązany w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia
stron wyrażonego – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej.
ART. 14. – NADZÓR I KONTROLA NAD ZAWIERANIEM KONTRAKTÓW. WŁAŚCIWOŚĆ
ORGANÓW PZPN.
1. Kontrakt powinien być dostarczony przez Klub do organu prowadzącego rozrywki w
terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia. Obowiązek powyższy dotyczy również
wszelkich zmian w Kontrakcie.
2. Uprawniony do rozgrywek może być wyłącznie Zawodnik, którego Kontrakt został
dostarczony przez Klub do organu prowadzącego rozgrywki.
3. Zawodnik oraz Klub są uprawnieni do wglądu w Kontrakt, który został dostarczony do
organu prowadzącego rozgrywki.
4. Zawodnik ma prawo złożenia do organu prowadzącego rozgrywki każdego dokumentu,
który dotyczy Kontraktu w Klubie.
5. Prawo wglądu do Kontraktu przysługuje organowi prowadzącemu rozgrywki, organowi
jurysdykcyjnemu, rozstrzygającemu spór pomiędzy Klubem a Zawodnikiem oraz
organowi licencyjnemu i dyscyplinarnemu.

6. Wszelkie sprawy sporne dotyczące ważności, istnienia lub rozwiązania Kontraktu są
rozstrzygane przez Izbę. Postępowanie przed Izbą jest dwuinstancyjne.
7. Wszelkie spory o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe, mogące być przedmiotem
ugody, wynikające z Kontraktu, strony poddają kompetencji Piłkarskiego Sądu
Polubownego PZPN, chyba że przepisy prawa powszechnego stanowią inną właściwość
sądową.
ART. 15. – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Traci moc uchwała nr II/12 Zarządu PZPN z dnia 19 maja 2002 roku – Zasady regulujące
stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3. Kontrakty o uprawianie piłki nożnej zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszych
przepisów zachowują swoja ważność do dnia ich rozwiązania lub wygaśnięcia.
4. Art. 8 - 11 Uchwały mają zastosowanie do kontraktów, o których mowa w ust. 3.
5. Kluby są zobowiązane do dostosowania swoich Regulaminów wewnętrzklubowych nie
później niż do rozpoczęcia rozgrywek w sezonie 2015/2016.
6. Zobowiązuje się Komisję Dialogu Społecznego do przygotowania na bazie Uchwały
projektu wzorcowego rekomendowanego Kontraktu do dnia 31 maja 2015 roku, celem
opublikowania na stronie internetowej www.pzpn.pl

Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr III/55 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie ustalenia terminu kolejnego posiedzenia Zarządu PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się, iż następne posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie się w dniu
2015 roku w Warszawie.

21 kwietnia

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr III/56 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmiany Uchwały nr XV/363 z dnia 29 października 2009 roku Zarządu PZPN dot.
przyjęcia stawek dobowych dla lekarzy wszystkich reprezentacji młodzieżowych męskich i
kobiecych
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.W Uchwale nr XV/363 z dnia 29 października 2009 roku Zarządu PZPN dot. przyjęcia stawek
dobowych dla lekarzy wszystkich reprezentacji młodzieżowych męskich i kobiecych
sformułowanie „250 zł” zastępuje się sformułowaniem „400 zł”.

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
t.j.U nr XV/363 z 29.10.2009 r.
zm.U nr III/56 z 27.03.2015 r.
Uchwała nr XV/363 z dnia 29 października 2009 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia stawek dobowych dla lekarzy
wszystkich reprezentacji młodzieżowych męskich i kobiecych
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się stawki dobowe w wysokości 400 zł/doba dla lekarzy wszystkich reprezentacji
młodzieżowych męskich i kobiecych.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN
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Uchwała nr III/57 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PKOl
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się, iż delegatami Polskiego Związku Piłki Nożnej na Walne Zgromadzenie
Sprawozdawcze PKOl w dniu 24 kwietnia 2015 roku będą:
1.Zbigniew Boniek
2.Zdzisław Łazarczyk
3.Anna Grzegółka
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
58
Uchwała nr III/58 z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XI/302
z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
dot. ustalenia zasad wynagradzania Członków Sztabu Pierwszej Reprezentacji Seniorów
w Piłkę Nożną Mężczyzn
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. W pkt I Uchwały sformułowanie „Kucharz – 800 zł dziennie” zastępuje się sformułowaniem
„Kucharz – 1000 zł dziennie”.
II.Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

tj.U nr XI/302 z 22.11.2013 r.
zm.U nr III/58 z 27.03.2015 r.
Uchwała nr XI/302 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Sztabu Pierwszej Reprezentacji
Seniorów w Piłkę Nożną Mężczyzn
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Ustala się następujące kwoty stawek wynagrodzenia dziennego Członków Sztabu Pierwszej
Reprezentacji Seniorów w Piłkę Nożną Mężczyzn:


Lekarz – 1500 zł dziennie,



Fizjoterapeuta – 1500 zł dziennie,



Masażysta – 1000 zł dziennie,



Kucharz – 1000 zł dziennie.

II.Kwoty, o których mowa w pkt I są w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej kwotami brutto, zaś w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą ulegają powiększeniu o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
III. Określone w pkt I
wizerunku.

kwoty wynagrodzeń obejmują również prawa reklamowe i prawa do

IV. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.
V. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Dyrektorowi
Departamentu Finansowego PZPN.
VI. Niniejsza Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr III/59 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie przez PZPN aneksu do umowy najmu
z dnia 9 maja 2013 roku zawartej ze Spółką PL 2012+
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Zarząd PZPN wyraża niniejszym zgodę na podpisanie przez Związek aneksu do umowy najmu
z dnia 9 maja 2013 roku, zawartej ze Spółką PL 2012 +, ustalającego warunki przedłużenia
okresu obowiązywania ww. umowy na lata 2017-2020 oraz na organizowanie wówczas przez
PZPN następujących meczów:
Mecze Eliminacyjne do Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 FIFA World Cup™
Mecze Eliminacyjne do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2020™

Mecze Finałowe Pucharu Polski
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

