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Z DNIA 21 KWIETNIA 2015 ROKU
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Uchwała nr V/63 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 21 kwietnia 2015 roku
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 21 kwietnia 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 V/64 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Prawnych PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.W związku ze złożoną rezygnacją ze składu Komisji ds. Prawnych PZPN odwołuje się Panią
Martę Lech.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/65 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Prawnych PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Do składu Komisji ds. Prawnych PZPN powołuje się Pana Wojciecha Korpettę.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/66 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Do składu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN powołuje się Panią Monikę Grygorowicz.
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/67 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie aktualizacji preliminarza budżetowego PZPN na rok 2015
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 3) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Zarząd dokonuje aktualizacji preliminarza budżetowego PZPN na rok 2015 i przedstawia –
celem zatwierdzenia - Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczemu PZPN zaplanowanemu na
9 czerwca 2015 roku aktualizację preliminarza budżetowego PZPN na rok 2015, stanowiącą
załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/68 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie rekomendacji projektu preliminarza budżetowego PZPN na rok 2016
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 3) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.

II.

Zarząd rekomenduje na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze PZPN zaplanowane
na 9 czerwca 2015 roku projekt preliminarza budżetowego PZPN na rok 2016
przygotowany przez Komisję Finansową PZPN, stanowiący załącznik do niniejszej
Uchwały.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/69 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na
sezon 2015/2016 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 ust. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

I.

Zatwierdza się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy
REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO EKSTRAKLASY
NA SEZON 2015/2016 I NASTĘPNE

UCZESTNICY ROZGRYWEK

Art. 1. Kluby
1.1.

W Rozgrywkach Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy („Rozgrywki Ekstraklasy”) bierze

udział 16 klubów w jednej grupie, które zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników
Rozgrywek Ekstraklasy i I ligi sezonu poprzedniego („Klub” lub „Kluby”).

Art. 2. Licencje i wymogi prawne
2.1.

W Rozgrywkach Ekstraklasy nie mogą występować Kluby, które decyzją właściwych

organów PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w tych rozgrywkach w danym sezonie lub
nie spełniają wymogów, określonych w art. 15 ustawy o sporcie.
2.2.

Zasady przyznawania licencji Klubom występującym w Rozgrywkach Ekstraklasy reguluje

odrębna uchwała Zarządu PZPN.
2.3.

W sytuacji gdy drużyna Klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma licencji na

występowanie w Rozgrywkach Ekstraklasy albo nie przystąpi do tych rozgrywek w danym
sezonie, wówczas zastosowanie mają postanowienia odrębnych uchwał PZPN.

PROWADZENIE ROZGRYWEK
Art. 3. Organy prowadzące rozgrywki
3.1.

Rozgrywki Ekstraklasy prowadzi Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.

3.2.

Rozgrywki Ekstraklasy są prowadzone w terminach ustalonych przez Departament

Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
3.3.

Organem dyscyplinarnym, właściwym do orzekania w stosunku do klubów, zawodników,

sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich w zakresie
przewinień dyscyplinarnych popełnionych w Rozgrywkach Ekstraklasy z zastrzeżeniem
odrębnych postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN jest Komisja Ligi Ekstraklasy S.A.

SYSTEM ROZGRYWEK
Art. 4. Runda zasadnicza i finałowa
4.1.

Rozgrywki Ekstraklasy zostaną rozegrane w dwóch rundach: zasadniczej i finałowej.

4.2.

Runda zasadnicza:

4.2.1. Każdy Klub rozgrywa z pozostałymi Klubami dwa mecze, u siebie jako gospodarz oraz u
przeciwnika jako gość;
4.2.2. Za każdy rozegrany mecz przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego
wyniku: 3 punkty za zwycięstwo; 1 punkt za mecz nierozstrzygnięty (remis); 0 punktów za mecz
przegrany;
4.2.3. Po rozegraniu rundy zasadniczej Kluby zostaną podzielone na dwie grupy: A i B, w której
będą występować następujące Kluby:
4.2.3.1: grupa A: Kluby z miejsc 1-8 po rundzie zasadniczej,
4.2.3.2: grupa B: Kluby z miejsc 9-16 po rundzie zasadniczej.
4.2.4. O kolejności Klubów po zakończeniu rundy zasadniczej decydują zasady określone w art.
5.1 i 5.2;
4.2.5. Klubom po zakończeniu rundy zasadniczej przed przystąpieniem do rundy finałowej
zostanie uwzględniona połowa zdobytych punktów w rundzie zasadniczej (przykładowo 18
punktów w rundzie zasadniczej = 9 punktów przed rundą finałową). W przypadku uzyskania
nieparzystej liczby punktów w rundzie zasadniczej, Klubom zostanie uwzględniona połowa
zdobytych punktów w rundzie zasadniczej z zaokrągleniem w górę o 0,5 punktu (przykładowo 19
punktów w rundzie zasadniczej = 9,5 punktu + 0,5 punktu = 10 punktów przed rundą finałową).
4.3.

Runda finałowa:

4.3.1. Każdy Klub w swojej grupie rozgrywa z pozostałymi Klubami w swojej grupie jeden mecz
według poniższego schematu, odpowiadającemu miejscu Klubu po zakończeniu rundy
zasadniczej:

Grupa A:
31 kolejka: 1-6; 2-5; 3-8; 4-7
32 kolejka: 8-1; 5-4; 6-2; 7-3
33 kolejka: 1-5; 4-8; 2-7; 3-6
34 kolejka: 4-1; 2-3; 6-7; 8-5
35 kolejka: 1-2; 3-4; 5-6; 7-8
36 kolejka: 7-1; 3-5; 8-2; 4-6
37 kolejka: 1-3; 5-7; 2-4; 6-8

Grupa B:
31 kolejka: 9-14; 10-13; 11-16; 12-15
32 kolejka: 16-9; 13-12; 14-10; 15-11
33 kolejka: 9-13; 12-16; 10-15; 11-14
34 kolejka: 12-9; 10-11; 14-15; 16-13
35 kolejka: 9-10; 11-12; 13-14; 15-16
36 kolejka: 15-9; 11-13; 16-10; 12-14
37 kolejka: 9-11; 13-15; 10-12; 14-16

4.3.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, podyktowanych względami bezpieczeństwa,
Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. może ustalić inną kolejność rozgrywania
kolejek w poszczególnych grupach, o których mowa w punkcie 4.3.1;
4.3.3. Za każdy rozegrany mecz przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego
wyniku: 3 punkty za zwycięstwo; 1 punkt za mecz nierozstrzygnięty (remis); 0 punktów za mecz
przegrany;
4.3.4. Klubom po zakończeniu rundy finałowej zostanie uwzględniona liczba punktów zdobytych
w rundzie finałowej oraz połowa punktów zdobytych w rundzie zasadniczej zgodnie z zasadami
określonymi w art. 4.2.5
Art. 5. Kolejność w tabeli
5.1.

W Rozgrywkach Ekstraklasy kolejność Klubów w tabeli po rundzie zasadniczej ustala się

według liczby zdobytych punktów.
5.2.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów po rundzie zasadniczej przez dwa lub

więcej Klubów, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:
5.2.1

przy dwóch zespołach:

a. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami,

b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
meczach między tymi Klubami,
c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe
liczone są „podwójnie,” korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
meczach między tymi Klubami,
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach w rundzie
zasadniczej,
e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w rundzie
zasadniczej,
f. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play po rundzie zasadniczej danego
sezonu.
g. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki Rozgrywek
Ekstraklasy S.A.
5.2.2. przy więcej niż dwóch Klubach:
a. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami,
b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
meczach między tymi Klubami,
c. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w meczach między tymi Klubami,
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach w rundzie
zasadniczej,
e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w rundzie
zasadniczej,
f. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play po rundzie zasadniczej danego
sezonu,
g. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki Rozgrywek
Ekstraklasy S.A.
5.3.

W Rozgrywkach Ekstraklasy kolejność Klubów w tabeli po rundzie finałowej ustala się

według liczby zdobytych punktów, zgodnie z zasadami określonymi w art. 4.3.4., z
zastrzeżeniem, iż najniżej sklasyfikowany Klub w grupie A na zakończenie sezonu nie może
zająć miejsca niższego niż 8, zaś najwyżej sklasyfikowany Klub w grupie B na zakończenie
sezonu nie może zająć miejsca wyższego niż 9.
5.4.

W przypadku uzyskania w tej samej grupie równej liczby punktów przez dwa lub więcej

Klubów, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:
5.4.1

przy dwóch Klubach:

a. liczba zdobytych punktów w rundzie zasadniczej,
b. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami, rozegranych w rundzie
zasadniczej,

c. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
meczach między tymi Klubami w rundzie zasadniczej,
d. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe
liczone są „podwójnie,” korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
meczach między tymi Klubami w rundzie zasadniczej,
e. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach z całego cyklu
Rozgrywek Ekstraklasy,
f. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach z całego cyklu
Rozgrywek Ekstraklasy,
g. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play w całym sezonie Rozgrywek
Ekstraklasy,
h. przy dalszej równości, w przypadku, gdy dwoma Klubami o jednakowej liczbie punktów są
Kluby zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli Rozgrywek Ekstraklasy, Kluby rywalizujące o
miejsce w rozgrywkach UEFA, a także Kluby których kolejność decyduje o spadku, zarządza się
mecz barażowy na neutralnym, wyznaczonym przez Departament Logistyki Rozgrywek
Ekstraklasy S.A., boisku. W przypadku remisowego wyniku meczu w regulaminowym czasie
zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut, a w przypadku dalszej równości sędzia meczu
zarządza wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów.
5.4.2. przy więcej niż dwóch Klubach:
a. liczba zdobytych punktów w rundzie zasadniczej,
b. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami, rozegranych w rundzie
zasadniczej;
c. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
meczach między tymi Klubami, w rundzie zasadniczej;
d. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w meczach między tymi Klubami w
rundzie zasadniczej;
e. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach z całego cyklu
Rozgrywek Ekstraklasy;
f. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach z całego cyklu
Rozgrywek Ekstraklasy;
g. przy dalszej równości, wyższe miejsce w klasyfikacji Fair Play w całym sezonie Rozgrywek
Ekstraklasy;
h. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki Rozgrywek
Ekstraklasy S.A.
5.5.

Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek Ekstraklasy w trakcie

rundy zasadniczej w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa Kluby zastosowanie
mają:

5.5.1. w przypadku rozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż)
kolejno punkty 5.2.1 a), b), c), d), e) niniejszego regulaminu,
5.5.2. w przypadku nierozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż)
kolejno punkty 5.2.1 d), e) niniejszego regulaminu.
5.6.

Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek Ekstraklasy w trakcie

rundy finałowej w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa Kluby zastosowanie
mają kolejno punkty 5.4.1 a), b), c), d), e), f) niniejszego regulaminu.
5.7.

Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek Ekstraklasy w trakcie

rundy zasadniczej w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa Kluby
zastosowanie mają:
5.7.1. w przypadku rozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż)
kolejno punkty 5.2.2 a), b), c), d), e) niniejszego regulaminu,
5.7.2. w przypadku nierozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż)
kolejno punkty 5.2.2 d), e) niniejszego regulaminu.
5.8.

Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek Ekstraklasy w trakcie

rundy finałowej w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa Kluby
zastosowanie mają kolejno punkty 5.4.2 a), b), c), d), e), f) niniejszego regulaminu.
5.9.

Weryfikację rozgrywek przeprowadza Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy

S.A..
5.10.

Organem właściwym do weryfikacji zawodów jako walkower jest Komisja Ligi Ekstraklasy

S.A.
Art.6. Tytuły i nagrody. Udział w rozgrywkach UEFA.
6.1.

Klub, który zdobędzie I miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy otrzymuje tytuł Mistrza Polski

w piłce nożnej oraz złote medale (45 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA
Champions League.
6.2.

Klub, który zdobędzie II miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy otrzymuje tytuł Wicemistrza

Polski w piłce nożnej oraz srebrne medale (45 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA
Europa League.
6.3.

Klub, który zdobędzie III miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy otrzymuje brązowe medale

(45 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA Europa League.
6.4.

Klub, który zdobędzie IV miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy reprezentuje Polskę w

rozgrywkach UEFA Europa League w sytuacji, gdy Mistrz Polski, Wicemistrz Polski lub Klub,
który zdobędzie III miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy jest jednocześnie zdobywcą Pucharu
Polski.
6.5.

W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich Klubów w rozgrywkach UEFA i

nieokreślonych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy UEFA.

6.6.

Klub, który zdobędzie I miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy otrzymuje Trofeum,

ufundowane przez Ekstraklasę S.A., które jest wręczane Klubowi i pozostaje w Klubie przez
okres jednego sezonu. Klub jest zobowiązany do należytego przechowania Trofeum i odpowiada
za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia. Klub musi zwrócić trofeum w stanie nienaruszonym
do biura Ekstraklasy S.A. najpóźniej na 30 dni przed ostatnią kolejką Rozgrywek Ekstraklasy.
6.7.

Klub, który zdobędzie I miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy, jest upoważniony do

wystąpienia do Ekstraklasy S.A. o sporządzenie – na koszt Ekstraklasy – kopii Trofeum. Kopia
musi wskazywać, iż jest repliką i, co do zasady, nie może przekraczać 4/5 wielkości oryginału.
6.8.

Podczas oficjalnej uroczystości wręczenia Trofeum na stadionie wręczane jest wyłącznie

Trofeum, ufundowane przez Ekstraklasę S.A. Nie dopuszcza się możliwości wręczania innych
nagród. Zawodnicy Klubu odbierają Trofeum w oficjalnych strojach meczowych.

Art. 7. Spadek
7.1.

Kluby, która zajmą w Rozgrywkach Ekstraklasy 15 i 16 miejsce w tabeli, spadają do I ligi,

w której rozgrywać będą mecze w następnym sezonie.
7.2. Kluby, które zajmą 1 i 2 miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi rozgrywać będą mecze w
następnym sezonie w Rozgrywkach Ekstraklasy.

Art. 8. Rezygnacja z uczestnictwa w Rozgrywkach
8.1. Klub, który przed rozpoczęciem lub w czasie trwania danego sezonu Rozgrywek Ekstraklasy
zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięty w następnym cyklu rozgrywek o dwie
klasy niżej.
8.2.

Klub, który w trakcie danego sezonu Rozgrywek Ekstraklasy nie rozegra z własnej winy

trzech wyznaczonych meczów, zostaje sklasyfikowany na ostatnim miejscu w tabeli odpowiednio
po rundzie zasadniczej i/lub rundzie finałowej, automatycznie wyeliminowany z Rozgrywek
Ekstraklasy i niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowany o dwie klasy niżej, bez względu
na liczbę zdobytych punktów. Powyższe zdanie stosuje się również w przypadku zawieszenia
licencji prawomocną decyzją właściwego organu PZPN.

UPRAWNIENIA I EWIDENCJA
Art. 9. Zasady uprawnień
9.1.

Każdy Klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz

za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w Rozgrywkach Ekstraklasy,
muszą być uprawnieni przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. z zachowaniem
wymogów określonych w obowiązujących przepisach PZPN i Ekstraklasy S.A.
9.2.

Aby móc wziąć udział w Rozgrywkach Ekstraklasy, zawodnicy muszą być uprawnieni

przez Ekstraklasę S.A. w wymaganych terminach i muszą spełniać wszystkie warunki zawarte w

odpowiednich przepisach. Tylko zawodnicy uprawnieni do Rozgrywek Ekstraklasy mogą odbyć
ciążące na nich kary dyscyplinarne.
9.3.

W sezonie 2015/2016 do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych

dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w
każdym meczu mistrzowskim w rozgrywkach Ekstraklasy może występować równocześnie na
boisku 3 zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej1. Zawody zostaną
zweryfikowane przez Komisję Ligi Ekstraklasy S.A. jako przegrane 0:3 na niekorzyść Klubu, w
składzie którego występowało równocześnie więcej niż 3 zawodników – cudzoziemców spoza
obszaru Unii Europejskiej.
9.4.

W sezonie 2016/2017 i następnych

do każdego klubu może być potwierdzonych i

uprawnionych dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy
czym w każdym meczu mistrzowskim w rozgrywkach Ekstraklasy może występować
równocześnie na boisku 2 zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej2.
Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Ligi Ekstraklasy S.A. jako przegrane 0:3 na
niekorzyść Klubu, w składzie którego występowało równocześnie więcej niż 2 zawodników –
cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej.
9.5.

Każdy Klub jest odpowiedzialny za prawidłowe sporządzenie i dostarczenie listy A i B do

Ekstraklasy S.A. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. odmawia uprawnienia
zawodników, którzy zostali potwierdzeni przez okręgowy związek piłki nożnej, chyba, że
okręgowy związek piłki nożnej na mocy odrębnej uchwały zarządu swojego związku piłki nożnej
jest uprawniony do potwierdzania zawodników na mocy stosownego upoważnienia. W takim
przypadku Klub, zgłaszający zawodników do uprawnienia zobowiązany jest do przedstawienia
kopii takiej uchwały macierzystego związku piłki nożnej.
9.6.

Klub ponosi wszelkie konsekwencje regulaminowe za wystawienie zawodnika, który nie

znajduje się na liście A i B albo nie uprawnionego do wystąpienia z innych powodów.
9.7.

Decyzje o uprawnieniu zawodników podejmuje Departament Logistyki Rozgrywek

Ekstraklasy S.A., w przypadkach spornych po zasięgnięciu opinii Komisji Ligi Ekstraklasy S.A.
9.8.

Każdy Klub może mieć nie więcej niż 25 zawodników na liście A w trakcie trwania danego

sezonu Rozgrywek Ekstraklasy. Jako minimum, miejsca 18-22 na liście A (pięć miejsc), są
zarezerwowane wyłącznie dla zawodników szkolonych w federacji, zaś miejsca 23-25 na liście A
(trzy miejsca) są zarezerwowane wyłącznie dla zawodników szkolonych w Klubie. Na miejscach
1-17 mogą być zgłaszani dowolni zawodnicy.
9.9.

W zakresie dotyczącym listy A zawodnik szkolony w Klubie oznacza zawodnika, który –

bez względu na swoją narodowość lub wiek – jest zarejestrowany w obecnym Klubie przez okres,
z przerwami lub nie, trzech pełnych sezonów (tj. okres począwszy od pierwszego oficjalnego
meczu odpowiednich krajowych rozgrywek) lub przez 36 miesięcy pomiędzy 15 rokiem życia (lub

1
2

Ograniczenia nie dotyczą również obywateli Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii.
Ograniczenia nie dotyczą również obywateli Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii.

rozpoczęciem sezonu podczas którego zawodnik kończy 15 rok życia) i 21 rokiem życia (lub
końcem sezonu podczas którego zawodnik kończy 21 rok życia).
9.10.

W zakresie dotyczącym listy A zawodnik szkolony w Klubie należącym do federacji

oznacza zawodnika, który – bez względu na swoją narodowość lub wiek – jest zarejestrowany w
Klubie lub innym klubie należącym do tej samej federacji co klub obecny przez okres, z
przerwami lub nie 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).
9.11.

W sezonie 2015/2016 na liście B będą mogli być umieszczani zawodnicy urodzeni 1

stycznia 1994 roku i później posiadający polskie obywatelstwo lub szkoleni w Klubie. Liczba
zawodników zgłaszanych na liście B jest nieograniczona, z uwzględnieniem postanowień art.
14.11. W następnych sezonach przepis ten stosuje się odpowiednio, tj. w sezonie 2016/2017
datę ustala się na 1 stycznia 1995 itd.
9.12.

W sezonie 2015/2016 na liście B na miejscach 1-5 będą mogli być umieszczani

zawodnicy urodzeni 1 stycznia 1994 roku i później, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa i
nie byli szkoleni w Klubie. W następnych sezonach przepis ten stosuje się odpowiednio, tj. w
sezonie 2016/2017 datę ustala się na 1 stycznia 1995 itd.
9.13.

W zakresie dotyczącym listy B zawodnik szkolony w Klubie oznacza zawodnika, który –

bez względu na swoją narodowość lub wiek – jest zarejestrowany w obecnym Klubie przez okres,
z przerwami lub nie, dwóch pełnych sezonów (tj. okres począwszy od pierwszego oficjalnego
meczu odpowiednich krajowych rozgrywek) lub przez 24 miesiące 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).
9.14.

Wypożyczenie zawodnika do innego Klubu przerywa okres rejestracji w macierzystym

Klubie i nie zalicza się do wymaganego okresu niezbędnego do uznania zawodnika za
szkolonego w klubie, jednakże w przypadku wypożyczenia zawodnika do innego polskiego klubu
zalicza się do okresu niezbędnego do uznania zawodnika za szkolonego w klubie należącym do
tej samej federacji.
9.15.

Ustala się, następujące możliwości uprawnienia zawodników na listę A do Rozgrywek

Ekstraklasy w sytuacji, gdy na liście A zgłoszonych jest już komplet 25 zawodników:
a. w przypadku przewlekłej (tj. uniemożliwiającej grę co najmniej do rozpoczęcia kolejnego
okresu transferowego) kontuzji zawodnika z listy A i uprawnienia – na ten okres – może być
uprawniony zawodnik transferowany do Klubu (dot. okresu transferowego), zawodnik nie
związanego kontraktem (dot. okresu transferowego oraz okresów określonych w przepisach
PZPN) lub zawodnik z rezerw (w każdym momencie, o ile był zawodnikiem Klubu przed
rozpoczęciem ostatniego okna transferowego lub był uprawniony do gry w Klubie w czasie
ostatniego okna transferowego dla zawodników występujących w klubach Ekstraklasy). W takiej

sytuacji zawodnik kontuzjowany traci uprawnienie do gry do czasu rozpoczęcia kolejnego okresu
transferowego;
b. w przypadku rozwiązania kontraktu z zawodnikiem, który został zgłoszony na liście A po
zakończeniu okresu przewidzianego na dokonywanie transferów - może być uprawniony
zawodnik, który był zawodnikiem danego klubu w trakcie okresu na dokonywanie transferów i nie
jest zgłoszony do Rozgrywek Ekstraklasy pod warunkiem, że spełnia wymogi przewidziane dla
zawodnika, z którym rozwiązano kontrakt (odpowiednio – zawodnik bez ograniczeń, zawodnik
szkolony w federacji, zawodnik szkolony w Klubie). Uprawnienie takiego zawodnika,
zastępującego na liście A zawodnika, z którym rozwiązano kontrakt, odbywa się na zasadach
ogólnych. W takiej sytuacji zawodnik, z którym rozwiązano kontrakt i skreślono z listy A, traci
uprawnienie do gry w Klubie.
9.16.

Zezwala się na przeniesienie zawodnika z listy A na listę B w trakcie sezonu, jeżeli w

trakcie trwania sezonu zawodnik nabył uprawnienia, umożliwiające wpisanie go na listę B.
9.17.

Niezależnie od powyższego, jeśli Klub posiada dwóch niezdolnych do gry z powodu

długotrwałej kontuzji lub długotrwałej choroby bramkarzy zgłoszonych do rozgrywek, może
tymczasowo zamienić bramkarza na dotychczas nie uprawnionego w każdym momencie sezonu,
uzupełniając w ten sposób listę A. Jeśli wymieniany bramkarz był zawodnikiem szkolonym w
federacji, nowy bramkarz nie musi być szkolony w federacji. Klub musi dostarczyć do Ekstraklasy
S.A. zaświadczenie medyczne o kontuzji lub chorobie. Gdy kontuzjowany lub chory bramkarz
stanie się z powrotem zdolny do gry może z powrotem zająć swoje miejsce na liście A na miejscu
swojego zastępcy.
9.18,

Szczegółowe techniczne zasady uprawnień do Rozgrywek Ekstraklasy określa odrębna

uchwała Zarządu PZPN.
9.19.

Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.

Zawodnicy biorący udział w Rozgrywkach Ekstraklasy muszą być zbadani przez lekarza, celem
stwierdzenia ich zdolności do gry.
9.20.

Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są potrącane z urzędu przez

Ekstraklasę S.A. w ustalony odrębnie sposób ze środków przysługujących Klubom.
TERMINY ZAWODÓW
Art. 10. Wyznaczanie terminów zawodów
10.1.

Mecze muszą być rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Departament

Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych, terminów
wynikających z przepisów FIFA, terminów wynikających z przepisów UEFA oraz terminów
ustalonych z podmiotem posiadającym licencję nadawcy.
10.2.

Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. w porozumieniu z podmiotem

posiadającym licencję nadawcy może wyznaczyć rozegranie meczu na inny dzień lub godzinę.

10.2.

Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. niezwłocznie po ustaleniu terminu

meczu z podmiotem posiadającym licencję nadawcy, informuje gospodarzy meczów,
przeciwnika, PZPN o miejscu i godzinie rozegrania meczów.
10.3.

Po ustaleniu terminu meczów gospodarze meczów obowiązani są niezwłocznie i nie

później niż na 7 (siedem) dni przed meczem podać przeciwnikowi oraz Departamentowi Logistyki
Rozgrywek Ekstraklasy S.A. informację o kolorach strojów, w jakich wystąpi ich drużyna.
Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. zastrzega sobie prawo do wskazania kolorów
strojów, w jakich mają wystąpić drużyny.
10.4.

Departament Logistyki Rozgrywek może wyznaczyć rozegranie meczu Klubu na termin,

dzielący od poprzedniego meczu Klubu o dwa lub więcej kolejne pełne dni. W uzasadnionych
przypadkach, w szczególności wynikających z obligatoryjnych terminów rozgrywek UEFA lub
spowodowanych działaniami siły wyższej Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
może wyznaczyć rozegranie meczu w terminie uwzględniającym krótszą przerwę między
zawodami z preferencją dla uczestnika rozgrywek UEFA Champions League.
10.5.

Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. może wyznaczyć rozegranie meczów

o Mistrzostwo Ekstraklasy na jeden termin i o jednej godzinie.
10.6.

Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament

Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. podlega karze 500.000 PLN. Niezależnie od powyższego
Komisja Ligi Ekstraklasy S.A. może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZPN. Klub zobowiązany jest także do zapłaty na rzecz Ekstraklasy S.A. kar w
wysokości odpowiadającej karom umownym, wynikającym z umów wiążących Ekstraklasę S.A.

Art. 11. Terminy rozgrywek UEFA lub Pucharu Polski
11.1.

Kluby, które występują w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski we wtorek co do zasady

rozgrywają mecze mistrzowskie nie później niż w sobotę przed określonymi wyżej meczami oraz
nie wcześniej niż w piątek po tych meczach.
11.2.

Kluby, które występują w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski w środę co do zasady

rozgrywają mecze mistrzowskie nie później niż w niedzielę przed określonymi wyżej meczami
oraz nie wcześniej niż w sobotę po tych meczach.
11.3.

Kluby, które występują w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski w czwartek co do zasady

rozgrywają mecze mistrzowskie nie później niż w poniedziałek przed określonymi wyżej meczami
oraz nie wcześniej niż w niedzielę po tych meczach.
11.4.

Z zastrzeżeniem powyższych zasad na wniosek podmiotu posiadającego licencję

nadawcy Kluby mogą rozegrać mecze mistrzowskie w terminie wyznaczonym przez Departament
Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
11.5.

Terminy spotkań, rozgrywanych od 1/16 finału Pucharu Polski, wymagają uprzednich

konsultacji z Departamentem Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. Wyznaczenie meczu w

czwartek w ramach rozgrywek o Puchar Polski przez PZPN wymaga uprzedniej zgody
Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
Art. 12. Powołania do reprezentacji A
12.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach powołanie więcej niż trzech zawodników do
reprezentacji narodowych w oficjalnych terminach FIFA może być powodem do przełożenia
meczu na inny termin (dotyczy wyłącznie powołań do

reprezentacji A). Decyzję dotyczącą

przełożenia meczu podejmuje Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
Art. 13. Przełożenie zawodów
13.1.

Mecze mogą być przełożone na inny termin na wniosek Klubu lub z urzędu wyłącznie

przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. po uzyskaniu stanowiska podmiotu
posiadającego licencję nadawcy. Nowy termin meczu nie może przypadać na okres po
zakończeniu Rozgrywek Ekstraklasy.

SPRAWY DYSCYPLINARNE
Art. 14. Żółte kartki
14.1.

Zawodnik, który w czasie meczów Rozgrywek Ekstraklasy otrzyma napomnienie (żółtą

kartkę) zostanie automatycznie ukarany:
a. przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
b. przy ósmym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
c. przy dwunastym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
d. przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - karą
dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.
14.2.

Jeżeli w czasie jednego meczu Rozgrywek Ekstraklasy co najmniej pięciu zawodników

jednej drużyny Klubu otrzyma napomnienie (żółta kartka) lub zostanie wykluczonych z gry
(czerwona kartka), Klub zostanie automatycznie ukarany karą finansową w wysokości 1500
złotych.
Art. 15. Wykonanie kar dyscyplinarnych związanych z grą.
15.1.

Napomnienia zalicza się odrębnie dla Rozgrywek Ekstraklasy oraz innych klas

rozgrywkowych.
15.2.

Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w innych

rozgrywkach podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach, za wyjątkiem kar
dyskwalifikacji czasowej w wymiarze powyżej trzech miesięcy lub na stałe orzeczonych przez
właściwy organ dyscyplinarny Ekstraklasy S.A. lub PZPN.

15.3.

Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w Rozgrywkach

Ekstraklasy podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach, za wyjątkiem kar dyskwalifikacji
czasowej w wymiarze powyżej trzech miesięcy lub na stałe orzeczonych przez właściwy organ
dyscyplinarny Ekstraklasy S.A. lub PZPN.
15.4.

W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z Klubu uczestniczącego w

Rozgrywkach Ekstraklasy lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu
występującego w innej klasie rozgrywkowej i konieczności odbycia kary wynikającej z liczby
napomnień (żółtych kartek), udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw
klubowych zawodnik zobowiązany jest do odbycia kary w Rozgrywkach Ekstraklasy bez względu
na fakt występowania uprzednio w Rozgrywkach Ekstraklasy lub innej klasie rozgrywkowej.

Art. 16. Protesty
16.1.

Protest odnośnie przebiegu meczu wnosi się do Komisji Ligi Ekstraklasy S.A. w ciągu 48

godzin po zakończeniu meczu, pisemnie, za pośrednictwem Departamentu Logistyki Rozgrywek
Ekstraklasy S.A., przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi wpłynąć do
Biura Ekstraklasy S.A. we wskazanym powyżej terminie. Jeżeli termin do złożenia protestu
upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy (niedziela, święta) dopuszcza się możliwość złożenia
protestu do godziny 12.00 pierwszego dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy.
16.2.

Do protestu winno być dołączone pokwitowanie dokonania na konto Ekstraklasy S.A.

wpłaty kaucji protestowej w wysokości 2.000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja
podlega zwrotowi.
16.3.

Protest dotyczący stanu boiska musi być złożony sędziemu na piśmie przed meczem.

Jeśli stan boiska zmieni się w trakcie gry uniemożliwiając kontynuowanie meczu kapitan drużyny
musi bezzwłocznie zgłosić to sędziemu w obecności kapitana drużyny przeciwnej.
16.4.

Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego za

wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 16.5 poniżej.
16.5.

Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska mogą zostać uwzględnione,

jeżeli przy udzielaniu żółtych i czerwonych kartek rażąco naruszono przepisy gry w piłkę nożną,
co zostało potwierdzone przez właściwy organ sędziowski PZPN. W szczególności dotyczy to
sytuacji, gdy sędzia udzielił napomnienia (żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka)
niewłaściwego zawodnika.

Art. 17. Naruszenie etyki sportowej
17.1.

Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca

cień na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie Rozgrywek Ekstraklasy,
udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku
– może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata meczowego podjęcie
przez Komisję Ligi Ekstraklasy S.A. decyzji o pozbawieniu Klubu zdobytych punktów i bramek w

konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu
na neutralnym boisku.

Art. 18. Doping
18.1.

Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Ligi Ekstraklasy S.A. jako przegrane 0:3

na niekorzyść Klubu, w składzie którego występowało co najmniej dwóch zawodników, u których
stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub, którzy odmówili poddania się takim
badaniom.
Art. 19. Naruszenia postanowień Regulaminu
19.1.
prawo

Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, Komisja Ligi Ekstraklasy S.A. ma
podejmować

decyzje

dyscyplinarne

i

orzec

kary

przewidziane

Regulaminie

Dyscyplinarnym PZPN.
OBOWIĄZKI KLUBÓW
Art. 20. Przepisy i szczegółowe obowiązki
20.1.

Rozgrywki Ekstraklasy rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie

z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz Ekstraklasy S.A.
20.2.

Uczestnicząc w Rozgrywkach Ekstraklasy Kluby zobowiązane są:

a. przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną oraz innych regulaminów PZPN/Ekstraklasy S.A.,
b. przestrzegać zasad fair play,
c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,
d. postępować zgodnie z właściwymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek
organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.,
e. zapewnić, że zawodnicy oraz trenerzy trzech Klubów, które w danym sezonie zajmą trzy
pierwsze miejsca będą obecni na oficjalnych uroczystościach wręczenia nagród w miejscu i o
czasie ustalonym przez Ekstraklasę S.A., i że oficjalne uroczystości, w tym wręczenie trofeum
oraz medali zostaną przeprowadzone w sposób ustalony przez Ekstraklasę S.A.,
f. przekazać przed rozpoczęciem Rozgrywek Ekstraklasy w terminie wskazanym przez
Ekstraklasę S.A. zdjęcia i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii Klubu
oraz zdjęcia stadionu, z którego korzysta Klub, a także inne informacje wymagane przez
Ekstraklasę S.A. do celów promocyjnych,
g. przekazać przed rozpoczęciem Rozgrywek Ekstraklasy w terminie i formacie wskazanym przez
Ekstraklasę S.A. zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów meczowych (koszulki,
spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy).

h. nie udostępniać publicznie bez zgody Ekstraklasy S.A. treści oficjalnych dokumentów
meczowych, w szczególności sprawozdań sędziowskich lub raportów delegatów meczowych
PZPN.
20.3.

Rozgrywki Ekstraklasy rozgrywane są wyłącznie oficjalnymi piłkami Ekstraklasy S.A. w

kolorystyce ustalonej przez Departament Marketingu Ekstraklasy S.A. Gospodarz meczu musi
zapewnić Klubowi gości piłki treningowe do rozgrzewki przed meczem. Piłki te muszą być takie
same jak piłki, którymi rozgrywany będzie mecz.
20.4.

Ekstraklasa S.A. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z

umów pomiędzy Klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania
przepisów PZPN i/lub Ekstraklasy S.A.
Art. 21. Obowiązek utrzymania porządku i bezpieczeństwa
21.1.

Za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na obiekcie przed, w czasie i po meczu

odpowiedzialny jest Klub będący gospodarzem. Klub organizujący mecz obowiązany jest do
stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska. Klub może być wezwany do
wyjaśnienia wszystkich incydentów na stadionie, a także może być ukarany dyscyplinarnie.
Art. 22. Organizacja meczów
22.1.

Mecze organizują Kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na

pierwszym miejscu). Każdy Klub wyjeżdża na mecz na koszt własny.
22.2.

Klub organizujący mecz oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie

stadionu zobowiązany jest w szczególności do:
a. rejestrowania całego przebiegu meczu za pomocą kamery wideo w technologii cyfrowej lub
analogowej,
b. powołania odpowiedniej liczby służb porządkowych, informacyjnych (stewardów) oraz
kierownika ds. bezpieczeństwa,
c. zapewnienia obsługi przez spikera posiadającego odpowiednią licencję,
d. zapewnienia widzom możliwość korzystania z punktów gastronomicznych, toalet, punktów
depozytowych przez cały okres pobytu widzów na stadionie.
e. zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych
u zawodników,
f. zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,
g. zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji przez podmiot
posiadający

licencję

głównego

nadawcy,

z

uwzględnieniem

warunków

techniczno

–

produkcyjnych określonych w odrębnym porozumieniu Ekstraklasy S.A. z podmiotem
posiadającym licencję głównego nadawcy,
h. zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli mediów oraz umożliwienie im korzystania
ze środków łączności,

i. zapewnienia, na wniosek Klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi
Klubu przyjezdnego całego przebiegu meczów na własne potrzeby szkoleniowe.
j. zapewnienia przedstawicielowi Klubu będącego gościem w dniu i miejscu rozgrywania
zawodów dostępu do komputera i drukarki celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet.
22.3.

Niezależnie od powyższego, zobowiązuje się Kluby do:

a. monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po meczach,
b. przestrzegania zakazu stosowania wuwuzeli i temu podobnych trąbek, wskaźników
laserowych, zakazu wywieszania flag i haseł o treści zabronionej oraz dążenia do
wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni,
c. nieużywania dronów, innych niż na użycie których wyraził zgodę Departament Logistyki
Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
d. stosowania zakazu klubowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i
przestrzegania tego zakazu na zasadach wzajemności przez wszystkie kluby i informowanie o
tych osobach Ekstraklasę S.A. oraz wskazanych przez Ekstraklasę S.A. podmiotów.
e. dostarczania właściwym podmiotom informacji organizacyjnych związanych z meczem oraz
wypełnienia pozostałych obowiązków wynikających z oficjalnych druków meczowych.
22.4.

Wszelkie dodatkowe imprezy lub uroczystości, planowane przed meczem, w jego

przerwie lub po meczu, jak również użycie emblematów, haseł i transparentów przed meczem, w
jego przerwie lub po meczu, wymagają każdorazowo zgody Departamentu Logistyki Rozgrywek
Ekstraklasy S.A. Szczegółowe zasady dotyczące dodatkowych imprez lub uroczystości określa
Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
22.5.

Zegary na stadionach odmierzające czas meczu mogą być użyte pod warunkiem, że

zegar ten zatrzyma się na 45 i 90 minucie.
22.6.

Klub, będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisję na dużych

ekranach wewnątrz stadionu lub na urządzenia mobilne dla kibiców wewnątrz stadionu za
pomocą technologii WiFi, pod warunkiem, iż w trakcie trwania meczu, w przerwie i bezpośrednio
po jego zakończeniu nie będą pokazywane materiały filmowe lub powtórki, mogące być uznane
za kontrowersyjne lub które mogłyby podburzyć publiczność, zawodników lub osoby zasiadające
na ławkach rezerwowych, w szczególności popełnione faule, spalone, możliwe błędy sędziowskie
lub jakiegokolwiek zachowania niezgodne z zasadami fair-play lub naruszenia porządku lub
bezpieczeństwa lub mogące naruszyć godność osób lub instytucji. Transmisja nie może zakłócić
przebiegu meczu.
22.7.

Klub, będący gospodarzem meczu może wykorzystać duży ekran wewnątrz stadionu z

zachowaniem następujących zasad:
a. przed meczem, w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu może
wyświetlać wyniki innych meczów;
b. przed meczem, w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu może
wyświetlać materiały reklamowe;

c. przed meczem, w przerwie i po jego zakończeniu może wyświetlać inne materiały pod
warunkiem, iż nie będą pokazywane materiały, mogące być uznane za kontrowersyjne lub które
mogłyby podburzyć publiczność, zawodników lub osoby zasiadające na ławkach rezerwowych, w
szczególności popełnione faule, spalone, możliwe błędy sędziowskie lub jakiegokolwiek
zachowania niezgodne z zasadami fair-play lub naruszenia porządku lub bezpieczeństwa lub
mogące naruszyć godność osób lub instytucji.
Pokaz nie może zakłócić przebiegu meczu.
22.8.

Na żądanie Ekstraklasy S.A., Klub będący organizatorem meczu zobowiązany jest

wyemitować na dużym ekranie oficjalny materiał video dostarczony przez Ekstraklasę S.A.,
dotyczący Rozgrywek lub oficjalnych działań Ekstraklasy S.A.

Art. 23. Stadiony
23.1.

Mecze Rozgrywek Ekstraklasy mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za

odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, spełniających wymogi licencyjne
określone w Podręczniku Licencyjnym PZPN. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie
stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego mecz nie
doszedł do skutku, ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi
wszystkie koszty związane z przyjazdem na nieodbyty mecz.
23.2.

Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków

oraz kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.
23.3.

Każdy Klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi

zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami:
a. każdy Klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszystkie zagrożenia
związane z jego uczestnictwem w Rozgrywkach Ekstraklasy;
b. dodatkowo Klub będący gospodarzem musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na zagrożenia
związane

z

organizowaniem

meczu,

która

musi

zawierać

odpowiedzialność

cywilną,

zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób,
przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności za które odpowiada
Klub;
c. jeśli gospodarz meczu nie jest właścicielem stadionu, na którym rozgrywa mecze, musi
przedstawić polisy ubezpieczeniowe (obejmujące odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie
nieruchomości) zawarte przez właściciela i/lub dzierżawcę/najemcę stadionu;
d. w każdym wypadku, Klub musi zapewnić, że Ekstraklasa S.A. jest zwolniona z
odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w
meczu.
23.4.

Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się na boiskach zamkniętych na mocy decyzji organu

dyscyplinarnego Ekstraklasa S.A., PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym
meczem sędziowie oraz delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia na przedmeczowym

spotkaniu organizacyjnym dokumentów zezwalających na przeprowadzenie meczów piłkarskich
na danym boisku.
23.5.

Mecze piłkarskie mogą odbywać się na boiskach wyposażonych w sztuczną

nawierzchnię, posiadających stosowny ważny certyfikat nie niższy niż FIFA Star 2. Od dnia 1
listopada danego roku do 31 marca następnego roku mecze piłkarskie mogą odbywać się
wyłącznie na boiskach wyposażonych w system podgrzewania murawy.
Art. 24. Inne obowiązki
24.1.

Kluby uczestniczące w Rozgrywkach Ekstraklasy zobowiązane są:

24.1.1. do zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:
a. oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Ekstraklasy S.A.,
b. oficjalnych przedstawicieli PZPN (obserwator/delegat meczowy), którym należy zapewnić
najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności,
c. oficjalnych przedstawicieli Klubu gościa (co najmniej 10 miejsc na trybunie VIP).
24.1.2. do przekazania przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej 5 (pięciu) wejściówek
i/lub identyfikatorów dla oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek upoważniających do
poruszania się we wszystkich strefach stadionu Klubu, będącego organizatorem meczu.
24.1.3. do przekazania odpowiedniej liczby biletów sponsorom Rozgrywek Ekstraklasy w
zakresie ustalonym umowami zawartymi w imieniu klubów przez Ekstraklasę S.A
SPRAWY SĘDZIOWSKIE
Art. 25. Wyznaczanie sędziów oraz ich obowiązki
25.1.

Właściwy organ sędziowski PZPN wyznacza sędziego głównego, sędziów-asystentów

oraz sędziego technicznego na każdy mecz.
25.2.

W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia meczu przez wyznaczonego

sędziego stosuje się zasady określone w Przepisach Gry w Piłkę Nożną – Postanowieniach
PZPN.
25.3.

Bezpośrednio po meczu sędzia wypełnia sprawozdanie i zamieszcza je w Extranecie

PZPN. Sprawozdanie musi być zamieszczone w Extranecie PZPN nie później niż w ciągu 24
godzin od zakończenia meczu. Na wniosek Ekstraklasy S.A. oryginał musi być wysłany do Biura
Ekstraklasy S.A. pocztą w przeciągu 24 godzin od złożenia wniosku. Sędzia jest zobowiązany do
zachowania kopii sprawozdania meczowego.
25.4.

W sprawozdaniu sędzia opisuje tak szczegółowo jak to możliwe wszelkie incydenty przed,

w trakcie i po meczu takie jak:
a. niedozwolone zachowanie zawodników upomniane żółtą bądź czerwoną kartką,
b. niesportowe zachowanie pracowników Klubów, kibiców i innych osób pełniących funkcje na
meczu z ramienia Klubów,

c. inne incydenty.
Art. 26. Sprawozdanie sędziowskie
26.1.

Przed meczem każdy Klub zobowiązany jest wypełnić sprawozdanie sędziego, gdzie

należy wpisać imiona, nazwiska zawodników, numery ich koszulek oraz daty urodzenia oraz
imiona, nazwiska osób siedzących na ławce rezerwowych i na dodatkowych miejscach.
Sprawozdanie sędziego musi być wypełnione prawidłowo i podpisane przez kapitana drużyny
oraz kierownika. Kluby muszą oddać sędziemu swoje fragmenty sprawozdania na 75 minut przed
rozpoczęciem meczu.
26.2.

Jeśli sprawozdanie jest niekompletne lub nie jest zwrócone w odpowiednim czasie,

sprawa zostanie przekazana Komisji Ligi Ekstraklasy S.A. do rozpatrzenia.
26.3.

Po wypełnieniu sprawozdania przez oba Kluby i oddaniu ich sędziemu, a przed

rozpoczęciem meczu, obowiązują następujące zasady:
a. jeśli któryś z zawodników wpisanych w pierwszej jedenastce nie może z jakichkolwiek
przyczyn uczestniczyć w meczu, może być zastąpiony przez jednego z rezerwowych. Takie
zastąpienie nie pomniejszy liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo być na
ławce rezerwowych i wejść na boisko w późniejszej fazie gry. Podczas meczu drużyna może
dokonać trzech zmian;
b. jeśli któryś z siedmiu rezerwowych wpisanych w sprawozdaniu sędziego nie może z
jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć w meczu, nie może być zastąpiony przez innego zawodnika,
czyli zmniejsza to liczbę rezerwowych;
c. jeśli bramkarz wpisany do sprawozdania sędziego nie może z jakichkolwiek przyczyn
uczestniczyć w meczu może być zastąpiony przez innego bramkarza, nie wymienionego
wcześniej w sprawozdaniu sędziego.

INNE POSTANOWIENIA
Art. 27. Prezentacja przedmeczowa
27.1.

Zawodnicy wychodzą na oficjalną prezentację wyłącznie w strojach meczowych

zaakceptowanych przez właściwy departament Ekstraklasy S.A. Dopuszcza się odrębny sposób
wyjścia zawodników na oficjalną prezentację wyłącznie w związku z oficjalnymi działaniami i
programami Ekstraklasy S.A., o czym właściwy departament Ekstraklasy S.A. stosownie
informuje Kluby.

Art. 28. Procedura powitania
28.1.

Zawodnicy obydwu drużyn witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po

zakończeniu

procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem meczu. Drużyna gości wita się najpierw z
sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami zespołu – gospodarza. Po
losowaniu stron sędziowie schodzą do przecięcia linii środkowej z linią boczną, do którego
podchodzą trenerzy i witają się ze sobą. Po zakończeniu procedury sędziowie odbiegają na
swoje pozycje.
Art. 29. Osoby upoważnione do zasiadania na ławkach rezerwowych. Strefa techniczna
29.1.

W rozgrywkach 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.

29.2.

Jeżeli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego może otrzymać dodatkowe trzy

miejsca dla swego sztabu, na których mogą zasiadać wyłącznie osoby wskazane w art. 29.1. pkt.
a) - i). 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
wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w sprawozdaniu
sędziego lub w arkuszu dodatkowym. Do weryfikacji tożsamości i uprawnień wskazanych osób
do pełnienia określonej funkcji upoważnieni są delegat meczowy i/lub sędzia techniczny
zawodów.
29.3.

Podczas meczu zawodnicy rezerwowi mogą opuścić strefę techniczną i się rozgrzewać.

Na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym sędzia powinien określić, w którym miejscu mogą
to robić i ilu zawodników jednej drużyny może się rozgrzewać jednocześnie. Co do zasady jest to
trzech rezerwowych jednej drużyny, jednakże jeśli sędzia oceni, że miejsce na to pozwala, może
to być siedmiu zawodników. W rozgrzewce może uczestniczyć także jeden z trenerów, o ile jest
wpisany do protokołu meczowego.
29.4.

Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych, w strefie technicznej jest

zabronione i stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.

Art. 30. Zmiany zawodników
30.1.

Kluby biorące udział w Rozgrywkach Ekstraklasy uprawnione są do wymiany trzech

zawodników przez cały okres trwania gry w danym meczu. 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. 31. Dokończenie zawodów
31.1.

Jeżeli mecz nie odbędzie się lub zostanie przerwany przez sędziego lub delegata

meczowego PZPN przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek
przyczyn niezależnych od organizatora meczu, obu Klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas
mecz ten należy dokończyć (gdy został już rozpoczęty) lub rozegrać od początku (gdy nie został
rozpoczęty) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy
przyczyną nie rozegrania lub przerwania meczu są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne
okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu, itp.) należy, gdy
pozwalają na to warunki, mecz dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym,
chyba że Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. postanowi inaczej.
31.2.

Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co do

zasady Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. W drodze wyjątku, decyzję w sprawie
dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje delegat meczowy PZPN na dany mecz w
porozumieniu z Departamentem Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. w przypadku, gdy
przyczyną nie rozegrania lub przerwania meczu są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne
okoliczności siły wyższej, jak określono w ust. 1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia
(rozegrania) meczu w dniu następnym przy świetle dziennym.
31.3.

Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania

sędziów, obserwatora i delegata meczowego PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny
gości ponosi gospodarz meczu.
31.4.

W przypadku podjęcia przez właściwe organy Ekstraklasy S.A. decyzji o rozegraniu w

nowym terminie meczu, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z
przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, dla meczów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się
wszystkie zasady określone przepisami PZPN i Ekstraklasy S.A.
31.5.

W przypadku podjęcia przez właściwe organy Ekstraklasy S.A. decyzji o dokończeniu

meczów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - mecze dokańczane w nowym
terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:
a. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie meczu, z zaliczeniem wyniku
uzyskanego do momentu przerwania meczu,
b. zespoły (drużyny) przystępują

do

dokończenia meczu

uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w meczu przerwanym,

w składach liczbowych

z

c. w meczach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym
Klubie w terminie dokańczania meczu, poza zawodnikami:
- którzy opuścili boisko w trakcie przerwanego meczu w związku z otrzymaniem czerwonej kartki
lub w wyniku zmiany,
- którzy nie byli w trakcie przerwanego meczu zawodnikiem Klubu, w którego barwach występują
w chwili dokańczania meczu,
- którzy odbywali w trakcie przerwanego meczu karę dyskwalifikacji z powodu liczby kartek
otrzymanych od początku danego sezonu Rozgrywek Ekstraklasy lub z innych przyczyn,
d. zawodnik, który od początku danego sezonu Rozgrywek Ekstraklasy do dnia dokańczania
meczu, 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 dokańczanym meczu.
Art. 32. Trenerzy
32.1.

Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską

UEFA PRO zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w sprawie licencji trenerskich.
32.2.

Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych

w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich.

Art. 33. Stroje
33.1.

Zawodnicy występujący w Rozgrywkach Ekstraklasy muszą mieć przydzielone stałe

numery od 1 do 99, obowiązujące na cały dany sezon Rozgrywek Ekstraklasy.
33.2.

Szczegółowe

zasady dotyczące

stroju

zawodników określa Regulamin

Strojów

Meczowych w Rozgrywkach Ekstraklasy S.A. zatwierdzony na dany sezon przez Zarząd
Ekstraklasy S.A.
33.3.

Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy

rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole
sędziowskim.
33.4.

Kluby zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów (podstawowy i rezerwowy)

na każdy mecz.

Art.34. Media
34.1.

Nie jest dozwolone przeprowadzanie wywiadów przed, w trakcie oraz po meczu na polu

gry. Przedstawiciel Ekstraklasy S.A. lub organizatora meczu może wyznaczyć miejsce do
przeprowadzania krótkich wywiadów. Takie wywiady mogą być przeprowadzane we wskazanym
miejscu przed meczem, po zakończeniu pierwszej połowy oraz po zakończeniu meczu. Żaden
przedstawiciel mediów nie może wchodzić na pole gry przed, w trakcie i po meczu, z wyjątkiem
operatorów ręcznych kamer filmujących obie jedenastki przed rozpoczęciem meczu i do dwóch

operatorów kamer po meczu. Nie zezwala się na obecność kamer w tunelach i szatniach
zawodników, za wyjątkiem podmiotów wskazanych przez Ekstraklasę S.A. Jedynie określona
liczba fotoreporterów, operatorów kamer i obsługi produkcji telewizyjnej może pracować w strefie
pomiędzy boiskiem a miejscami dla widzów – wszyscy muszą mieć oznakowanie zgodne z
wytycznymi Ekstraklasy S.A. oraz akredytacje do wstępu na boisko.
34.2.

Wywiady w strefach wskazanych przez Ekstraklasę S.A. oraz konferencje prasowe,

muszą być przeprowadzane wyłącznie na tle ścianek sponsorskich.
34.3.

Nie później niż 15 minut po zakończeniu meczu odbywa się konferencja prasowa. Główni

trenerzy oraz przynajmniej po jednym z zawodników z każdej z drużyn są zobowiązani do wzięcia
udziału w konferencji. Gospodarz meczu jest odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie
infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia konferencji prasowej.
34.4.

Po zakończeniu meczu akredytowani przedstawiciele mediów upoważnieni są do

przeprowadzenia wywiadów w strefie mieszanej, która musi być wyznaczona pomiędzy szatniami
zawodników a wyjściem do autokaru. Strefa mieszana musi być dostępna wyłącznie dla
trenerów, zawodników oraz przedstawicieli mediów i musi umożliwiać sprawne przeprowadzanie
wywiadów.
34.5.

Akredytacje prasowe i fotograficzne na mecze Rozgrywek Ekstraklasy przyznawane są

przez biura prasowe Klubu – gospodarza meczu. Żaden z przedstawicieli prasy lub radia nie jest
upoważniony do przebywania w strefie pomiędzy polem gry a trybunami stadionu. Ograniczona i
odpowiednio oznakowana liczba fotoreporterów oraz obsługi TV może przebywać na płycie,
jednakże tylko i wyłącznie w strefie wyznaczonej przez Ekstraklasę S.A. Żadna z osób
przebywających na płycie boiska nie może zasłaniać jakichkolwiek materiałów reklamowych, a w
szczególności znajdować się przed pierwszym rzędem reklam. Fotoreporterzy mogą zmieniać
miejsce jedynie w przerwie meczu.
34.6.

Akredytacje dla redakcji internetowych mogą być przyznawane tylko pod warunkiem, iż

przedstawiciele takich redakcji nie będą przekazywać na żywo materiału dźwiękowego i/lub
wizualnego (dotyczy to także konferencji prasowej oraz wywiadów w strefie mieszanej), zaś ich
relacja ograniczy się wyłącznie do wersji tekstowej. Zdjęcia, zrobione przez akredytowanych
fotografów, mogą być publikowane na stronach www tylko jako nieruchome obrazy, zaś nigdy
jako filmy lub quasi-video streaming.
34.7.

Ekstraklasa S.A. jest uprawniona do kontrolowania dostępu przedstawicieli mediów na

stadiony podczas Rozgrywek Ekstraklasy i może zabronić wstępu nieakredytowanemu
reporterowi telewizyjnemu, radiowemu lub internetowemu, a także nieuprawnionym stacjom
telewizyjnym lub radiowym i innym nieakredytowanym przedstawicielom mediów.
34.8.

Zasady zachowania przedstawicieli mediów:

a. Pole gry: Rozstawienie sprzętu i przedstawicieli mediów musi być przeprowadzone w taki
sposób, aby nie zagrażało bezpieczeństwu zawodników i sędziów. Kamery powinny być

rozstawione 4 metry od linii bocznej od strony kamery prowadzącej oraz za bandami
reklamowymi. Na polu gry nie mogą znajdować się kamery, kable i obsługa produkcji telewizyjnej;
b. Sędziowie, zawodnicy i trenerzy: Przedstawiciele mediów i ich sprzęt nie mogą w żaden
sposób zakłócać widoczności ani możliwości ruchu sędziom, zawodnikom i trenerom;
c. Publiczność: Przedstawiciele mediów nie mogą w żaden sposób zakłócać widoczności
publiczności. Kamery telewizyjne i aparaty nie powinny nagrywać publiczności w sposób który
mógłby powodować niebezpieczne zachowania;
d. Wywiady: Media muszą respektować potrzeby zawodników i trenerów. Wywiady mogą być
przeprowadzane jedynie w strefach do tego wyznaczonych na tle ścianek sponsorskich;
e. Inne media: Wszyscy przedstawiciele mediów muszą respektować potrzeby przedstawicieli
innych redakcji;
f. Oznakowania: Przedstawiciele mediów muszą nosić stosowne znaczniki i nie mogą nosić
jakichkolwiek

emblematów,

szalików,

koszulek,

z

których

wynikałoby

sympatyzowanie

którejkolwiek z drużyn uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez PZPN/Ekstraklasę
SA.
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINÓW
Art. 35. Prawa i załączniki medialne, marketingowe, zasady regulujące pracę mediów na
stadionach oraz warunki techniczno-produkcyjne
35.1. Uprawnienia sponsorów Rozgrywek Ekstraklasy, uprawnienia Ekstraklasy S.A. oraz prawa
i obowiązki Klubów w zakresie praw marketingowych stanowią załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
35.2.

Regulamin Strojów Meczowych Ekstraklasy S.A. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego

regulaminu.
35.3.

Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów

Ekstraklasy oraz standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz warunki
techniczno-produkcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający
licencję głównego nadawcy podczas Rozgrywek Ekstraklasy stanowią załącznik nr 3 do
niniejszego regulaminu.
35.4.

Inne podmioty niż określone w załączniku nr 3 nie są upoważnione do przeprowadzania

jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu z meczów Rozgrywek
Ekstraklasy bez uzyskania zgody Ekstraklasy S.A.
35.5.

Upoważnia się Zarząd Ekstraklasy S.A. do zatwierdzania odrębnie na dany sezon

załączników, o których mowa w ust. 35.1 – 35.3.

35.6.

Upoważnia się Zarząd Ekstraklasy S.A. do zatwierdzania odrębnie na dany sezon

dodatkowych załączników, niezbędnych do prawidłowej realizacji porozumień lub umów,
wiążących Ekstraklasę S.A.

Art. 36. Regulamin Fair Play
36.1.

Ekstraklasa S.A. prowadzi klasyfikację Fair Play, opartą na meczach rozegranych w

ramach Rozgrywek Ekstraklasy. Punkty w klasyfikacji Fair Play są przyznawane przez delegatów
meczowych wyznaczonych na dany mecz.
36.2.

W nagrodę za zwycięstwo w klasyfikacji Fair Play, Klub może zostać zgłoszony do

rozgrywek UEFA Europa League, o ile federacja otrzyma dodatkowe miejsce w tych
rozgrywkach. Jeśli zwycięzca klasyfikacji Fair Play zakwalifikował się do rozgrywek pucharowych,
jego miejsce zajmuje Klub będący najwyżej w klasyfikacji Fair Play, który nie zakwalifikował się
do rozgrywek UEFA. Szczegółowe zasady przyznawania punktów w klasyfikacji Fair Play
określone są w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu (uchwała nr VI/164 z dnia 27 czerwca
2012 roku Zarządu PZPN w sprawie „Zasad przyznawania punktów Fair Play w rozgrywkach
organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A od sezonu 2012/2013”).

Art. 37. Oficjalne druki meczowe.

37.1.

Oficjalne druki meczowe Informacja Klubu Gościa, Spotkanie Organizacyjne w Dniu

Meczu, Lista Obecności, Informacja Organizatora Zawodów) określone są w załączniku nr 5 do
niniejszego regulaminu.
PRAWA ZASTRZEŻONE

Art. 38. Prawa medialne, intelektualne i inne
38.1.

Zasady dysponowania prawami medialnymi do Rozgrywek Ekstraklasy określają odrębne

przepisy PZPN oraz Ekstraklasy S.A.
38.2. Klub nie przestrzegający przepisów Ekstraklasy S.A. i/lub PZPN nie może uczestniczyć w
Rozgrywkach Ekstraklasy.
38.3. Ekstraklasa S.A. jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych dotyczących
Rozgrywek Ekstraklasy, takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy Ekstraklasy S.A.,
Rozgrywek Ekstraklasy, logo, znaków, pucharu itd. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ekstraklasy S.A. oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami
oraz wskazówkami Ekstraklasy S.A.
38.4. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów meczów Rozgrywek Ekstraklasy stanowią
własność Ekstraklasy S.A. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej

zgody Ekstraklasy S.A. oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Ekstraklasy
S.A.
38.5. Ekstraklasie S.A. w dowolnym momencie przysługuje prawo do zmiany nazwy Rozgrywek
Ekstraklasy poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek Ekstraklasy lub
produktu przez niego wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu oraz prawo
do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek Ekstraklasy lub produktu przez niego
wskazanego w tekście regulaminu.
Art. 39. Prawo użycia materiału fotograficznego oraz audio- i wizualnego
39.1.

Ekstraklasa S.A. jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego

materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli Klubów, jak też i nazw Klubów,
emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji
meczów Rozgrywek Ekstraklasy. Na żądanie, Kluby muszą wyposażyć Ekstraklasę S.A. – bez
dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. Ekstraklasa S.A. jest
upoważniona do sporządzenia fotograficznego, audio- i wizualnego materiału, który może być
udostępniony mediom celem publikacji.
PRZEPISY KOŃCOWE

Art. 40. Prawo interpretacji
40.1.

Prawo interpretacji

niniejszego

Regulaminu

przysługuje

Zarządowi

PZPN,

przy

uwzględnieniu stanowiska Ekstraklasy S.A.
Art. 41. Obowiązywanie
41.1. Niniejszy regulamin obowiązuje na sezon 2015/2016 oraz odpowiednio na kolejne sezony
rozgrywkowe, tj. 2016/2017 i następne.
Art. 42. Data zatwierdzenia
42.1

Na wniosek Zarządu Ekstraklasy S.A. regulamin niniejszy został zatwierdzony w dniu 21

kwietnia 2015 roku.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/70 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie szczegółowych zasad uzupełnienia składu
Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Centralnej Ligi
Juniorów w sytuacji braku uzyskania licencji lub rezygnacji z udziału w rozgrywkach
I. Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Ekstraklasa
§1
W sytuacji, gdy klub występujący aktualnie w rozgrywkach Ekstraklasy nie uzyska licencji na
występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według procedury przewidzianej w
Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, klub
ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach Ekstraklasy w bieżącym sezonie, zgodnie z liczbą
zdobytych punktów, jednakże zostanie przesunięty do I ligi. W takiej sytuacji miejsce w
Ekstraklasie zachowuje zespół, który w bieżącym sezonie został sklasyfikowany na 15 miejscu w
tabeli rozgrywek.
§2
W sytuacji, gdyby spośród klubów występujących w bieżącym sezonie w rozgrywkach
Ekstraklasy nie uzyskały licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według
procedury przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy lub zrezygnowały z
udziału w rozgrywkach dwa kluby, kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach Ekstraklasy w
bieżącym sezonie zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostaną przesunięte do I ligi. W
takiej sytuacji miejsce w Ekstraklasie zachowują zespoły, które w bieżącym sezonie zostały
sklasyfikowane na 15 i 16 miejscu w tabeli rozgrywek.
§3
W sytuacji, gdyby spośród klubów występujących w bieżącym sezonie w rozgrywkach
Ekstraklasy nie uzyskały licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według
procedury przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy lub zrezygnowały z
udziału w rozgrywkach trzy kluby – do Ekstraklasy, w następnym sezonie awansuje klub, który w
bieżącym sezonie został sklasyfikowany na 3 miejscu w tabeli rozgrywek I ligi i uzyska licencję na
występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według procedury przewidzianej w
Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy.
§4
W sytuacji, gdyby spośród klubów występujących w bieżącym sezonie w rozgrywkach
Ekstraklasy nie uzyskały licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według
procedury przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy lub zrezygnowały z
udziału w rozgrywkach cztery lub więcej klubów – do Ekstraklasy w następnym sezonie awansują
kluby, które w bieżącym sezonie zostały sklasyfikowane na 3, 4 lub kolejnych miejscach w tabeli
rozgrywek I ligi i uzyskają licencję na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według
procedury przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy
II Ekstraklasa – procedura dla klubów, które występowały w aktualnym sezonie w I lidze i
zajęły miejsca 1-2
§5
W sytuacji, gdy klub który zajął 1 bądź 2 miejsce w bieżącym sezonie w rozgrywkach o
mistrzostwo I ligi nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie
według procedury przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy lub
zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach aktualnego

sezonu na miejscu, które zajął w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi, ale nie otrzyma prawa gry w
rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie następnym.
Awans uzyskuje klub który w bieżącym sezonie został sklasyfikowany na 3 miejscu w tabeli
rozgrywek I ligi i uzyska licencję na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według
procedury przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy.
§6
W sytuacji, gdyby nie otrzymały licencji lub zrezygnowały z udziału w rozgrywkach kluby, które
zajęły 1 i 2 miejsce w bieżącym sezonie w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi, kluby te zostaną
sklasyfikowane w rozgrywkach aktualnego sezonu na miejscu, które zajęły w rozgrywkach o
mistrzostwo I ligi, ale nie otrzymają prawa gry w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie następnym.
Awans do Ekstraklasy uzyskują kluby, które w bieżącym sezonie zostały sklasyfikowane na 3 i 4
miejscu w tabeli rozgrywek I ligi i otrzymają licencję na występowanie w następnym sezonie w
Ekstraklasie według procedury przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy.
§7
W sytuacji o której mowa w § 6 gdyby licencji nie otrzymał lub zrezygnował z udziału w
rozgrywkach jeden z tych klubów bądź oba te kluby, awans do Ekstraklasy uzyskują kolejne
drużyny sklasyfikowane w tabeli rozgrywek I ligi pod warunkiem uzyskania licencji na
występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według procedury przewidzianej w
Podręczniku Licencyjnym dla klubów Ekstraklasy.
III. I liga
§8
W sytuacji, gdy klub występujący w danym sezonie w rozgrywkach I ligi nie otrzyma licencji
uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi w następnym sezonie, klub ten zostanie
sklasyfikowany w rozgrywkach I ligi w bieżącym sezonie, zgodnie z liczbą zdobytych punktów,
jednakże zostanie przesunięty do II ligi.
§9
W sytuacji gdy, przed rozegraniem meczów barażowych, klub występujący w danym sezonie w
rozgrywkach Ekstraklasy lub I ligi nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach I
ligi lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach w następnym sezonie, skład I ligi zostanie
uzupełniony o kluby uprawnione do udziału w meczach barażowych, o ile otrzymają licencję
uprawniającą do udziału w rozgrywkach I ligi.
§ 10
W sytuacji gdy, przed rozegraniem meczów barażowych, nie otrzymają licencji uprawniającej do
udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach 2 kluby lub więcej, skład I ligi
zostanie uzupełniony o kluby uprawnione do udziału w meczach barażowych oraz dodatkowo o
odpowiednią liczbę klubów zajmujących najwyżej sklasyfikowane miejsca spadkowe w tabeli
końcowej I ligi, o ile kluby te otrzymają licencje uprawniające do udziału w rozgrywkach I ligi.
§ 11
W sytuacji gdy, przed rozegraniem meczów barażowych, nie otrzymają licencji uprawniającej do
udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach 2 kluby lub więcej, a ponadto
wszystkie kluby zajmujące miejsca spadkowe w tabeli końcowej I ligi nie otrzymają licencji
uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach, skład I ligi
zostanie uzupełniony o kluby uprawnione do udziału w meczach barażowych, o ile kluby te
otrzymają licencję uprawniająca do udziału w rozgrywkach I ligi oraz dodatkowo o klub
sklasyfikowany na najwyższym miejscu w tabeli końcowej II ligi, z wyłączeniem miejsc 1-4, który
otrzyma licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach I ligi.

§ 12
W sytuacji gdy, po rozegraniu meczów barażowych, klub występujący w bieżącym sezonie w
rozgrywkach Ekstraklasy lub I ligi nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach I
ligi lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach w następnym sezonie, skład I ligi zostanie
uzupełniony o klub – przegrany w meczach barażowych, o ile otrzyma licencję uprawniającą do
udziału w rozgrywkach I ligi.
§ 13
W sytuacji gdy, po rozegraniu meczów barażowych, nie otrzymają licencji uprawniającej do
udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach 2 kluby lub więcej, skład I ligi
zostanie uzupełniony o klub – przegrany w meczach barażowych oraz dodatkowo o odpowiednią
liczbę klubów zajmujących najwyżej sklasyfikowane miejsca spadkowe w tabeli końcowej I ligi, o
ile kluby te otrzymają licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach I ligi.
§ 14
W sytuacji gdy, po rozegraniu meczów barażowych, nie otrzymają licencji uprawniającej do
udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach 2 kluby lub więcej, a ponadto
wszystkie kluby zajmujące miejsca spadkowe w tabeli końcowej I ligi nie otrzymają licencji
uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach, skład I ligi
zostanie uzupełniony o klub – przegrany w meczach barażowych, o ile otrzyma licencję
uprawniająca do udziału w rozgrywkach I ligi oraz dodatkowo o klub sklasyfikowany na
najwyższym miejscu w tabeli końcowej II ligi, z wyłączeniem miejsc 1-4, który otrzyma licencję
uprawniającą do udziału w rozgrywkach I ligi.
IV. Mecze barażowe o awans do I ligi
§ 15
Do udziału w meczach barażowych o awans do I ligi uprawnione są wyłącznie kluby zajmujące
15 miejsce w rozgrywkach I ligi oraz 4 miejsce w rozgrywkach II ligi.
§ 16
Warunkiem dopuszczenia drużyny do udziału w meczach barażowych o awans do rozgrywek I
ligi jest terminowe złożenie wniosku o przyznanie licencji, uprawniającej do występów w tej klasie
rozgrywkowej. Brak złożenia wniosku będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w meczach
barażowych.
§ 17
W sytuacji gdy, przed rozegraniem meczów barażowych, jeden z uczestników nie otrzyma licencji
uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnuje z udziału w meczach barażowych
lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach w następnym sezonie, skład I ligi zostanie uzupełniony o
klub - przeciwnika w meczach barażowych, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w
rozgrywkach I ligi.
§ 18
W sytuacji gdy, przed rozegraniem meczów barażowych, obaj uczestnicy nie otrzymają licencji
uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w meczach barażowych
lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach w następnym sezonie, skład I ligi zostanie uzupełniony o
klub sklasyfikowany na najwyższym miejscu spadkowym w tabeli końcowej I ligi, o ile otrzyma
licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach I ligi.
§ 19
W sytuacji gdy przed rozegraniem meczów barażowych obaj uczestnicy meczów barażowych nie
otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w
meczach barażowych lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach w następnym sezonie, a ponadto
wszystkie kluby zajmujące miejsca spadkowe w tabeli końcowej I ligi nie otrzymają licencji

uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach, skład I ligi
zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na najwyższym miejscu w tabeli końcowej II ligi, z
wyłączeniem miejsc 1-4, który otrzyma licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach I ligi.
§ 20
W sytuacji gdy, po rozegraniu meczów barażowych, ich zwycięzca nie otrzyma licencji
uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach w
następnym sezonie, skład I ligi zostanie uzupełniony o klub - przegrany w meczach barażowych,
o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach I ligi.
§ 21
W sytuacji gdy, po rozegraniu meczów barażowych, obaj uczestnicy nie otrzymają licencji
uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach w
następnym sezonie, skład I ligi zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na najwyższym
miejscu spadkowym w tabeli końcowej I ligi, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w
rozgrywkach I ligi.
§ 22
W sytuacji gdy po rozegraniu meczów barażowych obaj uczestnicy meczów barażowych nie
otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub zrezygnują z udziału w
rozgrywkach w następnym sezonie, a ponadto wszystkie kluby zajmujące miejsca spadkowe w
tabeli końcowej I ligi nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach I ligi lub
zrezygnują z udziału w rozgrywkach, skład I ligi zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na
najwyższym miejscu w tabeli końcowej II ligi, z wyłączeniem miejsc 1-4, który otrzyma licencję
uprawniającą do udziału w rozgrywkach I ligi.
§ 23
Rezygnacja z udziału w jednym z meczów barażowych oznacza rezygnację z udziału w meczach
barażowych.
V. II liga
§ 24
W sytuacji, gdy klub występujący w danym sezonie w rozgrywkach II ligi nie otrzyma licencji
uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi w następnym sezonie, klub ten zostanie
sklasyfikowany w rozgrywkach II ligi w bieżącym sezonie, zgodnie z liczbą zdobytych punktów,
jednakże zostanie przesunięty do właściwej terytorialnie grupy III ligi.
§ 25
W sytuacji, gdy klub występujący w danym sezonie w rozgrywkach I lub II ligi nie otrzyma licencji
uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach w
następnym sezonie, skład II ligi zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na najwyższym
miejscu spadkowym w tabeli końcowej II ligi, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w
rozgrywkach II ligi
§ 26
W sytuacji, gdy nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub
zrezygnują z udziału w rozgrywkach 2 lub więcej klubów występujących w danym sezonie w
rozgrywkach I lub II ligi, skład II ligi zostanie uzupełniony o odpowiednią liczbę klubów
zajmujących najwyżej sklasyfikowane miejsca spadkowe w tabeli końcowej II ligi, o ile kluby te
otrzymają licencje uprawniające do udziału w rozgrywkach II ligi.
§ 27
W sytuacji gdy nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują
z udziału w rozgrywkach 2 lub więcej klubów występujących w danym sezonie w rozgrywkach I
lub II ligi, a ponadto wszystkie kluby zajmujące miejsca spadkowe w tabeli końcowej II ligi nie

otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w
rozgrywkach, rozgrywki II ligi w następnym sezonie będą prowadzone w pomniejszonym
składzie.
VI. Mecze barażowe o awans do II ligi
§ 28
Do udziału w meczach barażowych o awans do II ligi uprawnieni są wyłącznie mistrzowie
poszczególnych grup III ligi.
§ 29
Warunkiem dopuszczenia drużyny do udziału w meczach barażowych o awans do II ligi jest
terminowe złożenie wniosku o przyznanie licencji, uprawniającej do występów w tej klasie
rozgrywkowej. Brak złożenia wniosku będzie traktowany jako rezygnacja z udziału w meczach
barażowych.
§ 30
W sytuacji, gdy przed rozegraniem meczów barażowych mistrz danej grupy III ligi nie otrzyma
licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnuje z udziału w meczach
barażowych, lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach II ligi, awans do rozgrywek II ligi uzyska
przeciwnik w meczach barażowych, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w
rozgrywkach II ligi.
§ 31
W sytuacji, gdy przed rozegraniem meczów barażowych obaj uczestnicy meczów barażowych nie
otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w
meczach barażowych, lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach II ligi, skład II ligi zostanie
uzupełniony o klub skalsyfikowany na najwyższym miejscu spadkowym w tabeli końcowej II ligi, o
ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w rozgrywkach II ligi.
§ 32
W sytuacji gdy, przed rozegraniem meczów barażowych, obaj uczestnicy meczów barażowych
nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w
meczach barażowych lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach II ligi, a ponadto wszystkie kluby
zajmujące miejsca spadkowe w tabeli końcowej II ligi nie otrzymają licencji uprawniającej do
udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach, rozgrywki II ligi w
następnym sezonie będą prowadzone w pomniejszonym składzie.
§ 33
W sytuacji, gdy po rozegraniu meczów barażowych ich zwycięzca nie otrzyma licencji
uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach II ligi,
awans do rozgrywek II ligi uzyska klub - przegrany w meczach barażowych, o ile otrzyma licencję
uprawniającą do udziału w rozgrywkach II ligi
§ 34
W sytuacji, gdy po rozegraniu meczów barażowych obaj uczestnicy meczów barażowych nie
otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w
rozgrywkach II ligi, skład II ligi zostanie uzupełniony o klub skalsyfikowany na najwyższym
miejscu spadkowym w tabeli końcowej II ligi, o ile otrzyma licencję uprawniającą do udziału w
rozgrywkach II ligi
§ 35
W sytuacji gdy, po rozegraniu meczów barażowych, obaj uczestnicy meczów barażowych nie
otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w
rozgrywkach II ligi, a ponadto wszystkie kluby zajmujące miejsca spadkowe w tabeli końcowej II

ligi nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach II ligi lub zrezygnują z udziału w
rozgrywkach, rozgrywki II ligi w następnym sezonie będą prowadzone w pomniejszonym
składzie.
§ 36
Rezygnacja z udziału w jednym z meczów barażowych oznacza rezygnację z udziału w meczach
barażowych.
VII. Centralna Liga Juniorów
§ 37
W sytuacji, gdy klub występujący w danym sezonie w rozgrywkach CLJ i uprawniony do udziału
w rozgrywkach CLJ w następnym sezonie zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, uprawnionym do
udziału w rozgrywkach danej grupy CLJ zostanie będzie klub sklasyfikowany na najwyższym
miejscu w tabeli końcowej danej grupy CLJ spośród drużyn o statusie drużyn spadkowych, który
nie zrezygnuje z udziału w rozgrywkach.
§ 38
W sytuacji, gdy 2 lub więcej klubów występujących w danym sezonie w rozgrywkach CLJ i
uprawnionych do udziału w rozgrywkach CLJ w następnym sezonie zrezygnuje z udziału w
rozgrywkach, uprawnionymi do udziału w rozgrywkach danej grupy CLJ będzie odpowiednia
liczba klubów sklasyfikowanych na najwyższych miejscach w tabeli końcowej danej grupy CLJ
spośród drużyn o statusie drużyn spadkowych, które nie zrezygnują z udziału w rozgrywkach.
§ 39
W sytuacji, gdy kluby występujące w danym sezonie w rozgrywkach CLJ i uprawnione do udziału
w rozgrywkach CLJ w następnym sezonie zrezygnują z udziału w rozgrywkach, a ponadto
wszystkie kluby o statusie drużyn spadkowych zrezygnują z udziału w rozgrywkach, rozgrywki
danej grupy CLJ w następnym sezonie będą prowadzone w pomniejszonym składzie.
VIII. Mecze barażowe o awans do rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów
§ 40
Do udziału w meczach barażowych o awans do rozgrywek CLJ uprawnieni są mistrzowie
poszczególnych Lig Wojewódzkich w kategorii Junior Starszy.
§ 41
W sytuacji, gdy klub uprawniony do udziału w meczach barażowych o awans do rozgrywek
Centralnej Ligi Juniorów zrezygnuje z udziału w meczach barażowych, w jego miejsce wystąpi
klub zajmujący kolejne miejsce w tabeli Ligi Wojewódzkiej w kategorii Junior Starszy.
§ 42
W sytuacji, gdy po rozegraniu meczów barażowych ich zwycięzca zrezygnuje z udziału w
rozgrywkach CLJ, awans do rozgrywek CLJ uzyska klub - przegrany w meczach barażowych.
§ 43
W sytuacji, gdy po rozegraniu meczów barażowych obaj ich uczestnicy zrezygnują z udziału w
rozgrywkach CLJ, skład danej grupy zostanie uzupełniony o klub sklasyfikowany na najwyższym
miejscu w tabeli końcowej danej grupy CLJ spośród drużyn o statusie drużyn spadkowych, który
nie zrezygnuje z udziału w rozgrywkach CLJ.
§ 44
W sytuacji gdy po rozegraniu meczów barażowych, obaj uczestnicy meczów barażowych
zrezygnują z udziału w rozgrywkach CLJ, a ponadto wszystkie kluby o statusie drużyn

spadkowych w danej grupie zrezygnują z udziału w rozgrywkach, rozgrywki danej grupy CLJ w
następnym sezonie będą prowadzone w pomniejszonym składzie.
§ 45
Rezygnacja z udziału w jednym z meczów barażowych oznacza rezygnację z udziału w meczach
barażowych.
IX. III liga – procedura w przypadku braku uzyskania licencji przez klub, dla klubów
występujących aktualnie w III lidze
§46
W sytuacji, gdy klub występujący aktualnie w rozgrywkach o mistrzostwo III ligi nie uzyska licencji
na występowanie w następnym sezonie w III lidze, według procedury przewidzianej w stosownej
Uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów III ligi, klub ten zostanie sklasyfikowany w
aktualnych rozgrywkach na ostatnim miejscu tabeli grupy III ligi, w której występował w
zakończonym sezonie, bez względu na liczbę zdobytych punktów i zostanie przesunięty do klasy
niższej.
§ 47
W sytuacji, gdyby spośród klubów występujących w aktualnym sezonie w danej grupie rozgrywek
o mistrzostwo III ligi nie uzyskał licencji na występowanie w następnym sezonie w III lidze,
według procedury przewidzianej w stosownej Uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla
klubów III ligi, więcej niż jeden klub, kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach aktualnego
sezonu ex aequo na ostatnim miejscu w danej grupie III ligi bez względu na liczbę zdobytych
punktów i zostaną przesunięte do klasy niższej.
§ 48
W sytuacji, gdy po zakończeniu rozgrywek aktualnego sezonu nie uzyska licencji na
występowanie w następnym sezonie w danej grupie III ligi, według procedury przewidzianej w
stosownej Uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów III ligi, więcej klubów niż ilość
drużyn, które zgodnie z regulaminem rozgrywek spadają do IV ligi z danej grupy, wówczas
decyzję o sposobie uzupełnienia ilości drużyn podejmie Zarząd Związku Wojewódzkiego
prowadzącego rozgrywki III ligi w następnym sezonie.
X. III liga – procedura w przypadku braku uzyskania licencji przez klub, dla klubów, które
występowały w aktualnym sezonie w IV lidze i zajęły miejsca 1-2
§ 49
W sytuacji, gdy klub występujący w aktualnym sezonie, który zajął miejsce 1 lub 2 w rozgrywkach
o mistrzostwo IV ligi nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w III lidze według
procedury przewidzianej w stosownej Uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów III
ligi, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach aktualnego sezonu na miejscu, które zajął w
rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi, ale zostanie w tej samej klasie rozgrywkowej. Wówczas awans
do III ligi uzyskuje klub, który zajmie trzecie miejsce w tabeli końcowej w danych rozgrywkach o
mistrzostwo IV ligi i uzyska licencję na występowanie w następnym sezonie w III lidze według
procedury wskazanej powyżej.
§ 50
W sytuacji gdy licencji nie otrzymały oba kluby wskazane w § 49 wówczas ilość drużyn
występujących w III lidze zostanie uzupełniona o drużyny, które zajęły najwyższe miejsca
spadkowe i uzyskały licencję na występowanie w następnym sezonie w III lidze według procedury
przewidzianej w stosownej Uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów III ligi.

XI. III liga - procedura w przypadku rezygnacji klubu z udziału w rozgrywkach
§ 51
W sytuacji rezygnacji klubu z udziału w rozgrywkach III ligi, zastosowanie mają postanowienia
Uchwały nr 13/102 z dnia 7 września 2006 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie uzupełnienia składu poszczególnych klas rozgrywkowych w przypadku
wycofania się drużyn lub rezygnacji z wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy
wyższej
XII. IV liga i niższe klasy rozgrywkowe – procedura w przypadku braku uzyskania licencji
przez klub
§ 52
W sytuacji gdy przepisy właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki nożnej nie regulują procedury
uzupełniania składu IV ligi lub niższych klas rozgrywkowych w zakresie braku uzyskania licencji
przez klub, mają zastosowanie postanowienia niniejszej Uchwały.
XII. IV liga i niższe klasy rozgrywkowe – procedura w przypadku rezygnacji klubu z udziału
w rozgrywkach
§ 53
W sytuacji gdy przepisy właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki nożnej nie regulują procedury
uzupełniania składu IV ligi lub niższych klas rozgrywkowych w przypadku rezygnacji klubu z
udziału w rozgrywkach, mają zastosowanie postanowienia Uchwały nr 13/102 z dnia 7 września
2006 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia składu
poszczególnych klas rozgrywkowych w przypadku wycofania się drużyn lub rezygnacji z
wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy wyższej.

II. Traci moc Uchwała nr Uchwała nr VI/96 z dnia 19 kwietnia 2011 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej w sprawie szczegółowych zasad uzupełniania klas rozgrywkowych w
sytuacji braku uzyskania licencji przez klub
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała nr V/71 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr I/8 z dnia 22
stycznia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
dot. przekazania klubom I i II ligi wpływów z zakładów bukmacherskich
w sezonie 2014/2015
Na podstawie art.36 par. 1 pkt 2) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.W Uchwale nr I/8 z dnia 22 stycznia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przekazania klubom I i
II ligi wpływów z zakładów bukmacherskich w sezonie 2014/2015 wprowadza się następujące
zmiany:
1.W tytule Uchwały po sformułowaniu „I i II ligi” dodaje się sformułowanie „oraz Wojewódzkim
Związkom Piłki Nożnej - dla klubów pozostałych klas rozgrywkowych”.
2.Pkt I Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

I.1.Kwoty uzyskane przez PZPN od firm bukmacherskich, które zawarły ze Związkiem umowy na
wykorzystywanie wyników spotkań ligowych rozgrywek III i IV ligi, podlegają przekazaniu na
rzecz klubów III i IV ligi w następujących proporcjach:
- dla klubów III ligi- 17,5% uzyskanej kwoty,
- dla klubów IV ligi – 12,5 % uzyskanej kwoty.
2.Polski Związek Piłki Nożnej dokona przelewu kwot, o których mowa w pkt I. ppkt 1. w równych
częściach na konta poszczególnych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, po otrzymaniu od firm
bukmacherskich kwot wynikających z zawartych umów o wykorzystywaniu wyników spotkań
piłkarskich.
3.Zobowiązuje się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do rozdysponowania kwot otrzymanych od
PZPN w związku z realizacją pkt I. ppkt 1. i 2. niniejszej Uchwały dla celów związanych z
rozgrywkami III i IV ligi na terenie działania poszczególnych WZPN.
3. Pkt II Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
II.1.Kwoty pozostałe po przekazaniu sum, o których mowa w pkt I. ppkt 1. Wojewódzkim
Związkom Piłki Nożnej oraz kwoty uzyskane przez PZPN od firm bukmacherskich, które nie
zawarły ze Związkiem umów na wykorzystywanie wyników spotkań ligowych rozgrywek III i IV
ligi, podlegają przekazaniu na rzecz klubów I i II ligi w następujących proporcjach:
- dla klubów I ligi – 75% tych kwot,
- dla klubów II ligi – 25 % tych kwot.
2. Polski Związek Piłki Nożnej dokona przelewu kwot, o których mowa w pkt II. ppkt 1.na rzecz
klubów I i II ligi po otrzymaniu od firm bukmacherskich kwot wynikających z zawartych umów o
wykorzystywaniu wyników spotkań piłkarskich.
4.Wprowadza się nowy pkt III w następującym brzmieniu:
III. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz
Dyrektorowi Departamentu Finansowego PZPN.
5.Wprowadza się nowy pkt IV w następującym brzmieniu:
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 22
stycznia 2015 roku.
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t.j.U nr I/8 z dnia 22.01.2015 r.
zm.U nr V/71 z dnia 21.04.2015 r.
Uchwała nr I/8 z dnia 22 stycznia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przekazania klubom I i II ligi oraz Wojewódzkim Związkom Piłki Nożnej - dla
klubów pozostałych klas rozgrywkowych,
wpływów z zakładów bukmacherskich
w sezonie 2014/2015
Na podstawie art.36 par. 1 pkt 2) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.1.Kwoty uzyskane przez PZPN od firm bukmacherskich, które zawarły ze Związkiem
umowy na wykorzystywanie wyników spotkań ligowych rozgrywek III i IV ligi, podlegają
przekazaniu na rzecz klubów III i IV ligi w następujących proporcjach:
- dla klubów III ligi- 17,5% uzyskanej kwoty,
- dla klubów IV ligi – 12,5 % uzyskanej kwoty.

2.Polski Związek Piłki Nożnej dokona przelewu kwot, o których mowa w pkt I. ppkt 1. na
konta poszczególnych Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, po otrzymaniu od firm
bukmacherskich kwot wynikających z zawartych umów o wykorzystywaniu wyników
spotkań piłkarskich.
3.Zobowiązuje się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do rozdysponowania kwot
otrzymanych od PZPN w związku z realizacją pkt I. ppkt 1. i 2. niniejszej Uchwały dla celów
związanych z rozgrywkami III i IV ligi na terenie działania poszczególnych WZPN.
II.1.Kwoty pozostałe po przekazaniu sum, o których mowa w pkt I. ppkt 1. Wojewódzkim
Związkom Piłki Nożnej oraz kwoty uzyskane przez PZPN od firm bukmacherskich, które
nie zawarły ze Związkiem umów na wykorzystywanie wyników spotkań ligowych
rozgrywek III i IV ligi, podlegają przekazaniu na rzecz klubów I i II ligi w następujących
proporcjach:
- dla klubów I ligi – 75% tych kwot,
- dla klubów II ligi – 25 % tych kwot.
2. Polski Związek Piłki Nożnej dokona przelewu kwot, o których mowa w pkt II. ppkt 1.na
rzecz klubów I i II ligi po otrzymaniu od firm bukmacherskich kwot wynikających z
zawartych umów o wykorzystywaniu wyników spotkań piłkarskich.
III. Realizację niniejszej Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN oraz
Dyrektorowi Departamentu Finansowego PZPN.
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała nr V/72 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia
Regulaminu Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów „UEFA
REGIONS CUP” dziesiąta edycja 2015-2017
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się Regulamin Krajowych Rozgrywek Eliminacyjnych w ramach Pucharu Regionów
„UEFA REGIONS CUP” dziesiąta edycja 2013-2015 w następującym brzmieniu:
REGULAMIN
KRAJOWYCH ROZGRYWEK ELIMINACYJNYCH W RAMACH
PUCHARU REGIONÓW
„UEFA REGIONS CUP " DZIESIĄTA EDYCJA 2015 – 2017
ROZDZIAŁ I
Rozgrywki

piłkarskie

w

ramach

„UEFA REGIONS CUP "

stanowiące

platformę

międzynarodową dla najlepszych zawodników amatorów mają na celu:
1) zwiększenie

zainteresowania

futbolem

amatorskim

młodymi

zawodnikami

na

krajowym

i międzynarodowym poziomie.
2) nawiązywanie

kontaktów

pomiędzy

z

różnych

państw

i odmiennych kultur.
3) promowanie

wzajemnego

zrozumienia

i

doświadczenia

piłkarskiego

na

wartości

międzyludzkich,

kulturalnych

i sportowych.
4) zdobywanie

arenie

europejskiej

przez

zawodników

o statusie amatora.
5) wyłonienie Mistrza Polski Amatorów.
§1
1. Organizatorem Pucharu Regionów na szczeblu krajowym jest Polski Związek Piłki Nożnej.
2. Organizatorem odpowiedzialnym za właściwą organizację rozgrywek jest Komisja Piłkarstwa
Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN.
3. Zawody Pucharu Regionów na szczeblu krajowym mają za zadanie wyłonić Mistrza Polski
Amatorów, który zarazem reprezentował będzie PZPN w Pucharze Regionów UEFA. (UEFA
REGIONS CUP)
§2
Drużyny biorące udział w finale Pucharu Regionów otrzymają Puchary oraz medale ufundowane
przez PZPN. Drużyna, która zajmie I miejsce otrzyma medale złote, miejsce drugie - medale
srebrne, natomiast zdobywcy III i IV miejsca medale brązowe.
§3
1. Puchar Regionów UEFA organizowany jest co dwa lata.
2. Dziesiąta

edycja

Pucharu

Regionów

UEFA

będzie

rozgrywana

w

następujących

terminach:
a) Kwiecień 2015 r. – czerwiec 2015 r. - rozgrywki krajowe - runda eliminacyjna na szczeblu
Związków - eliminacje zostaną rozegrane w systemie grupowym (4 grupy po 4 zespoły) lub
podział na dwie pary, z których zwycięscy rozegrają mecz finałowy . Zwycięski zespół kwalifikuje
się do rundy finałowej turnieju UEFA REGIONS-CUP.
b) Lipiec 2015 r. – sierpień 2015 r. – rozgrywki krajowe - runda finałowa pomiędzy zwycięzcami
czterech grup eliminacyjnych.
c) Sierpień 2016 r. – grudzień 2016 r. - zwycięzca krajowych rozgrywek Pucharu Region będzie
reprezentował PZPN w międzynarodowym turnieju eliminacyjnym ósmej edycji Pucharu
Regionów UEFA.

d) Czerwiec - lipiec 2017 r. - ewentualny udział Mistrza Polski Amatorów w międzynarodowym
turnieju finałowym Pucharu Regionów UEFA.

§4
W rozgrywkach krajowych mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy:
1) w dniu rozegrania przez zespół pierwszego meczu rundy eliminacyjnej dziesiątej edycji mają
ukończone 18 lat, a nie ukończyli lat 40.

2) nigdy nie podpisali kontraktu zawodowego z klubem występującym w jednej z trzech
najwyższych klasach rozgrywkowych.
3) nigdy nie brali udziału w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz zagranicznych ligach
zawodowych.
4) nigdy

nie

brali

udziału

w

mistrzostwach

UEFA

(z

wyjątkiem

rozgrywek

młodzieżowych oraz turniejach eliminacyjnych UEFA Regions Cup).
5) są zarejestrowani przez dwa ostatnie lata w klubach należących do ZPN, który
reprezentują.
6) listy zawodników zostaną zweryfikowane i potwierdzone przez Polski Związek Piłki Nożnej.
§5
1) Rozgrywki eliminacyjne na szczeblu krajowym zostaną przeprowadzone z udziałem
16 zespołów (w 4 grupach po 4 zespoły) w każdej wg następującego podziału:
a) grupa I obejmuje drużyny z terenu województw: łódzkiego, podlaskiego, mazowieckiego i
warmińsko-mazurskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Warmińsko-Mazurski Związek Piłki
Nożnej.
b) grupa II obejmuje drużyny w terenu województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego,
zachodniopomorskiego i pomorskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej.
c) grupa III obejmuje drużyny w terenu województw: śląskiego, lubuskiego, opolskiego
i dolnośląskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Opolski Związek Piłki Nożnej.
d)

grupa

IV

obejmuje

drużyny

z

terenu

województw:

małopolskiego,

lubelskiego,

podkarpackiego i świętokrzyskiego. Prowadzącym rozgrywki jest Podkarpacki Związek Piłki
Nożnej.

2)

forma

rozgrywek

ustalona

zostanie

między

zainteresowanymi

związkami

i

ujęta

w załączniku do regulaminu rozgrywek.
§6
Do 15 maja 2015 roku Związki Piłki Nożnej wymienione w § 5 ust 1 pkt a-d jako prowadzące
rozgrywki przeprowadzają spotkania z członkami swoich grup, na których dokonają losowania par
w eliminacjach, ustalą system rozgrywek terminy rozgrywanych zawodów oraz prześlą do Komisji
wymienionej w § 9 na adres jej Przewodniczącego informacje dotyczące uzgodnień, a
niezwłocznie po ostatnim terminie eliminacji (wyłonieniu zwycięzcy grupy) prześlą do Komisji
Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN informacje o ich przebiegu.

§7
Dokładny termin rozgrywek rundy finałowej i gospodarz turnieju zostaną ustalone bezpośrednio
po zakończeniu rundy eliminacyjnej.
§8
Udział poszczególnych ZPN w krajowych rozgrywkach Pucharu Regionów jest obowiązkowy.
§9
W imieniu Komisji Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN przebiegiem rozgrywek
kierować będzie komisja powołana przez ww. Komisję, zwana dalej Komisją Techniczno –
Dyscyplinarną .
§ 10
Koszty związane z organizacją turnieju finałowego w wysokości 70.000 złotych ponosi PZPN,
który ponadto przyzna kwotę po 20.000 złotych na rozgrywki w każdej grupie eliminacyjnej.
§ 11
Koszty

związane

z

przygotowaniem

drużyn

do

rozgrywek

eliminacyjnych

pokrywają

poszczególne Związki Piłki Nożnej.
§ 12
Zawody rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną zgodnie z niniejszym
Regulaminem.

ROZDZIAŁ II
§ 13
1. W rundzie eliminacyjnej zwycięskie zespoły winny zostać wyłonione w oparciu
o przyjęty przez dane ZPN system rozgrywek stanowiący załącznik do regulaminu rozgrywek.(§
5 pkt 2)
2.

Regulamin

rozgrywek

eliminacyjnych

przyjęty

przez

ZPN

winien

być

zgodny

z obowiązującymi przepisami PZPN w tym zakresie, w szczególności winien zawierać punkty
wymienione w §§ 14 - 17.
§ 14
1. Rozgrywki

rundy

finałowej

po

dokonaniu

losowania

zastaną

rozegrane

według

następującego harmonogramu:
I dzień zespoły 1 - 4 i 2 - 3.
II dzień zespoły 4 - 3 i 1 – 2.
III dzień - przerwa w turnieju
IV dzień zespoły 2 - 4 i 3 - 1.
2. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się punkty w zależności od uzyskania
wyniku:
3 pkt za zwycięstwo
1 pkt za remis
0 za porażkę.
3.W rozgrywkach finałowych kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.
4. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu decydują:
1) liczba punktów w spotkaniu pomiędzy tymi drużynami.
2) przy dalszej również korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych spotkaniach.
3) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach.

4) przy dalszej równości rezultat rzutów karnych wykonywanych zgodnie z zasadami określonymi
w ust 6.
5. W przypadku uzyskania równej liczby

punktów przez więcej niż dwa zespoły o zajętym

miejscu decydują:
1) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami.
2) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań.
3) przy dalszej równości większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach między
zainteresowanymi drużynami.
4) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek ze wszystkich spotkań.
5) przy dalszej równości większa ilość zdobytych bramek we wszystkich spotkaniach.
6) przy dalszej równości o kolejności zespołów decyduje losowanie.
6. Po spotkaniach w fazie grupowej i finałowej zakończonych wynikiem nierozstrzygniętym
sędzia zawodów zarządza wykonanie rzutów karnych według ogólnie przyjętych zasad (każda
drużyna wykonuje po 5 karnych, przy wyniku nierozstrzygniętym drużyny wykonują na przemian
po jednym karnym, aż do wyłonienia zwycięzcy). Prawo do wykonywania rzutów karnych mają
wszyscy zawodnicy, którzy przebywali na polu gry w chwili zakończenia zawodów, włączając
czas dogrywki. Wynik rzutów karnych decyduje o kolejności drużyn w przypadku określonym w §
14 ust. 4.
7. Drużyny biorące udział w zawodach mogą wymienić do 7 zawodników z zastrzeżeniem,
że w drugiej połowie można wymienić nie więcej niż 4 zawodników spośród rezerwowych
wpisanych do protokołu zawodów bez możliwości powrotu.
8. Kierownicy zespołów mają obowiązek wpisania do protokołu literki „S" przy nazwisku
zawodnika wymienionego w § 4 pkt 2.
§ 15
Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów w rundzie eliminacyjnej obowiązują następujące
zasady:
a)mecze rozgrywane w systemie mecz i rewanż - pierwszą instancją jest Komisja (Wydział) Gier
Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki, a drugą Komisja Piłkarstwa Amatorskiego i
Młodzieżowego PZPN. Protesty do pierwszej instancji należy składać w terminie 2 dni od
zawodów, a odwołania od decyzji do drugiej instancji - w terminie 4 dni od daty podjęcia decyzji
w pierwszej instancji.

b) mecze rozgrywane w formie turnieju - pierwszą instancją jest czteroosobowa
Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju powołana w pierwszym dniu turnieju w skład której
wchodzą przedstawiciele związków biorących udział w turnieju. Protesty do pierwszej instancji
należy złożyć niezwłocznie (nie dłużej niż dwie godziny od zakończenia zawodów a odwołania od
decyzji do drugiej instancji - w terminie 2 dni od daty zakończenia turnieju.
2) Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.
3) W rundzie finałowej jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinama turnieju do której
protesty należy złożyć niezwłocznie (nie dłużej niż dwie godziny od zakończenia zawodów).
4) Złożenie protestu i odwołania w rundzie eliminacyjnej jak i protestu w rundzie finałowej
poprzedzone być musi wpłaceniem kaucji w wysokości 100 złotych.
§ 16
Obsadę sędziowską zabezpieczają:
a) dla rozgrywek eliminacyjnych - Związki Piłki Nożnej prowadzące rozgrywki.
b) dla rozgrywek finałowych - arbitrów głównych wyznacza Kolegium Sędziów PZPN,
a asystentów - Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej, na którego terenie
organizowany będzie turniej.
§ 17
W sprawach nie uregulowanych „regulaminem rozgrywek" mają zastosowanie przepisy
zawarte w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę
nożną z oraz inne przepisy związkowe.
§ 18
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 19
Niniejszy Regulamin

został

pozytywnie

zaopiniowany

przez

Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN w dniu 16 kwietnia 2015 roku.

Komisję

Piłkarstwa

§ 20
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 21 kwietnia 2015 roku.

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
73
Uchwała nr V/73 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Powierza się Mazowieckiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację XXX Turnieju o Puchar
Syrenki U-17, zaplanowanego na 1-5 września 2015 roku.
II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN.
III.W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji
dot. lokalizacji ww. turnieju w przypadku niespełnienia przez organizatora warunków
przeprowadzenia imprezy.
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

74
Uchwała nr V/74 z dnia 21 kwietnia 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 13 maja 2015 roku
w Warszawie.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
75
Uchwała nr V/75 z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VI/116 z dnia
24 czerwca 2014 roku Zarządu PZPN dot. licencji trenerskich uprawniających do
prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz
niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i
dziecięcych

Na podstawie art. 36 par.1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się co następuje:
I.W Uchwale nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu PZPN dot. licencji trenerskich
uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i

kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i
dziecięcych wprowadza się następujące zmiany:
1)W par. 4 pkt c skreśla się sformułowanie „PZPN B”.
2)W par. 4 dodaje się nowy pkt g w następującym brzmieniu:
g. posiada minimum licencję trenera PZPN B w przypadku zespołów Klasy Okręgowej (w tym
przypadku uprawnienie wygasa z dniem 30.06.2015.), II ligi kobiet, II ligi Futsalu, Ligi Okręgowej
juniorów starszych i młodszych oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej,
młodzieżowej,
3) Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
t.j. U nr VI/116 z 24.06.2014r.
zm. U nr IX/153 z 11.09.2014r.
zm.U nr V/75 z 21.04.2015 r.

Uchwała nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I
ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki
nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych
Na podstawie art. 36 par.1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się co następuje:
§1
Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, zawieszania lub
pozbawiania licencji uprawniających do prowadzenia przez trenerów zespołów IV ligi mężczyzn, I
ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej
seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych.

§2
Prowadzenie zespołu IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych
lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych bez
posiadania ważnej licencji jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej.
§3
Licencją w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na prowadzenie
zespołu IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas
rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych, który uzyskał
uprawnienia zgodnie ze strukturą licencjonowania trenerów w PZPN stanowiącą załącznik nr. 1
do niniejszej uchwały, przy uwzględnieniu postanowień Konwencji Trenerskiej UEFA w sprawie
wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich oraz uchwały nr IV/74 Zarządu PZPN z dnia 23

kwietnia 2014 roku w sprawie organizacji kursów kształcenia trenerów piłki nożnej lub poprzednio
obowiązujących uchwał Zarządu PZPN w tym zakresie.
§4
Trenerem prowadzącym zespoły IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet
oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i
dziecięcych może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
a. posiada licencję trenera przyznaną w trybie niniejszej Uchwały lub Uchwały Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do
prowadzenia zespołów piłki nożnej Ekstraklasy, I, II, III ligi, CLJ, Ekstraklasy Futsalu
mężczyzn i Ekstraligi kobiet,
b. posiada licencję trenera UEFA PRO, UEFA A, PZPN A w przypadku zespołów IV ligi
mężczyzn,
c. posiada licencję trenera UEFA PRO, UEFA A, UEFA B, PZPN A w przypadku zespołów
Klasy Okręgowej, II ligi Futsalu mężczyzn i kobiet, II ligi kobiet, Ligi Wojewódzkiej
Juniorów Starszych i Młodszych, oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej,
kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej. Uwaga! od 01.07.2015 r. będzie obowiązywał w
przypadku zespołów Klasy Okręgowej wymóg posiadania minimum licencji UEFA
B,
d. posiada licencję trenera UEFA C / PZPN C w przypadku zespołów piłki nożnej dziecięcej
do 12 lat i zespołów seniorów klasy A, B i C,
e. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
f. korzysta z pełni praw publicznych,
g. posiada minimum licencję trenera PZPN B w przypadku zespołów Klasy
Okręgowej (w tym przypadku uprawnienie wygasa z dniem 30.06.2015.), II ligi
kobiet, II ligi Futsalu, Ligi Okręgowej juniorów starszych i młodszych oraz niższych
klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej.
§5
Trenerem zagranicznym prowadzącym zespół IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu
mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych i
dziecięcych, może być wyłącznie osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:
a. posiada ważną licencję trenera uprawniającą do prowadzenia zespołu IV ligi oraz
niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej
przyznaną w trybie niniejszej Uchwały,
b. w przypadku zespołów IV ligi posiada co najmniej dyplom UEFA A i licencję trenera
UEFA A, wydaną przez macierzystą federację piłkarską,
c. w przypadku zespołów Klasy Okręgowej, Ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych i
Młodszych, II ligi kobiet, II ligi Futsalu oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej
męskiej, kobiecej, młodzieżowej, posiada co najmniej dyplom UEFA B i licencję trenera
UEFA B, wydaną przez macierzystą federację piłkarską,
d. w przypadku rozgrywek piłki nożnej dziecięcej do 12 lat posiada co najmniej dyplom
UEFA Grassroots C i licencję trenera UEFA Grassroots C, wydaną przez macierzystą
federację piłkarską,
e. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

f.

korzysta z pełni praw publicznych.
§6

Licencję trenera PZPN A uprawniającą do prowadzenia zespołu IV Ligi, I ligi kobiet, I ligi Futsalu
mężczyzn i kobiet, Ligi Wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych mogą uzyskać następujące
osoby:
a. trenerzy posiadający dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej, wydany
przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia
instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem,
że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i
organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych. W tym przypadku osoba ubiegająca się o
uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do
przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę
rozpoczęcia tego kursu,
b. trenerzy spełniający warunki o których mowa w § 4, w punktach e, f.
§7
Licencję trenera UEFA B uprawniającą do prowadzenia zespołów Klasy Okręgowej, II ligi kobiet,
II ligi Futsalu, Ligi Wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych oraz niższych klas
rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej, mogą uzyskać następujące osoby:
a. trenerzy posiadający dyplom UEFA B,
b. trenerzy będący słuchaczami kursu kształcenia trenerów UEFA B. Licencja z tego tytułu
może być wydana warunkowo na okres trwania kursu UEFA B,
c. trenerzy spełniający warunki o których mowa w § 4, w punktach e, f.
§8
Licencję PZPN B uprawniającą do prowadzenia zespołów Klasy Okręgowej (w tym przypadku
uprawnienie wygasa z dniem 30.06.2015), II ligi kobiet, II ligi Futsalu, Ligi Okręgowej juniorów
starszych i młodszych oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej,
młodzieżowej, mogą uzyskać następujące osoby:
a. posiadające legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23
sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia
instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem,
że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i
organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych. W tym przypadku osoba ubiegająca się o
uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia
zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia
tego kursu,
b. spełniające warunki o których mowa w § 4, w punktach e, f.

§9
Licencję UEFA C uprawniającą do prowadzenia zespołów dziecięcych do lat 12 oraz zespołów
seniorów klas A, B, C mogą uzyskać następujące osoby:
a. trenerzy posiadający co najmniej dyplom trenera PZPN C lub UEFA C,
b. trenerzy spełniający warunki o których mowa w § 4, podpunkty e, f.
§ 10
Licencja trenera zespołu IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz
niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych i dziecięcych
przyznawana jest lub przedłużana na okres od jednego do trzech lat, dwa razy w ciągu roku
kalendarzowego, w następujących terminach, w trybie zwyczajnym:
a. przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych sezonu jesiennego (lipiec-sierpień) oraz
b. przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych sezonu wiosennego (styczeń- marzec).
§ 11
1. Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskiej PZPN A w trybie zwyczajnym wynosi
300 zł. za 3 lata.
2. Opłata za przyznanie lub przedłużenie licencji trenerskich UEFA B, UEFA C i PZPN B w trybie
zwyczajnym wynosi 150 zł. za 3 lata.
3. Opłatę za przyznanie / przedłużenie licencji uiszcza trener występujący o jej przyznanie.
4. Licencje UEFA C i UEFA B przyznawane automatycznie absolwentom kursów trenerskich
UEFA C i UEFA B są zwolnione z regulaminowej opłaty, pod warunkiem terminowego
ukończenia kursu trenerskiego.
§ 12
Przedłużenie licencji trenera zespołu IV ligi, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz
niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej mogą
uzyskać osoby, o których mowa w § 4, które w okresie posiadania licencji dokształcały się na
kursach trenerskich, konferencjach szkoleniowych UEFA, PZPN lub ZPN w wymiarze minimum 5
godzin w roku (15 godz. w okresie 3 lat).
§ 13
1. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużeniu na dalszy okres licencji decyduje
Komisja Licencji Trenerskich powoływana przez Zarząd wojewódzkiego ZPN, w której skład
powinni wejść:
a. Wiceprezes ZPN ds. Szkolenia
b. Dyrektor Sportowy ZPN
c. Trener Koordynator ZPN
d. Wojewódzki Trener Edukator
e. Przedstawiciel Wydziału Szkolenia ZPN
f.

Przewodniczący Rady Trenerów ZPN

g. Sekretarz Komisji Licencyjnej ZPN.
2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego i
sekretarza oraz określają tryb pracy Komisji.
§ 14
Komisja Licencji Trenerskich wojewódzkiego ZPN ogłasza każdorazowo przed rozpoczęciem
rozgrywek ligowych na oficjalnej stronie internetowej ZPN ostateczne terminy składania
wniosków o przyznanie lub przedłużenie licencji trenera zespołu IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I
ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów,
młodzieżowych i dziecięcych oraz terminy posiedzeń Komisji Licencji Trenerskich ZPN, w trakcie
których rozpatrywane są złożone wnioski.
§ 15
Licencja może być wydana lub przedłużona w trybie nadzwyczajnym (tzn. w trakcie rozgrywek
ligowych). Opłata dodatkowa za wydanie lub przedłużenie licencji w trybie nadzwyczajnym
wynosi:
za licencję PZPN A
- 2.000 PLN
za licencję UEFA B
- 500 PLN
za licencję PZPN B
- 300 PLN
za licencję UEFA C - 100 PLN
§ 16
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi
Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów,
młodzieżowych i dziecięcych składa do Komisji Licencji Trenerskich macierzystego ZPN pisemny
wniosek, zawierający:
a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail
wnioskodawcy,
b. określenie wykształcenia specjalistycznego wnioskodawcy, określenie stażu zawodowego
z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca
wykonywał swój zawód,
c. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych,
d. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN
obowiązków trenera piłki nożnej,
e. datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.
2.Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 powinny być dołączone:
a. poświadczona kopia dyplomu trenerskiego lub legitymacji instruktora,
b. zaświadczenia o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych
organizowanych przez ZPN lub PZPN,
c. 1 zdjęcie.
§ 17
1. Komisja Licencji Trenerskich wojewódzkiego ZPN upoważniona jest do przyznawania licencji
trenerskich UEFA C, UEFA B, PZPN B i PZPN A.
2. Komisja Licencji Trenerskich wojewódzkiego ZPN przyznaje licencję trenera piłki nożnej w
drodze pisemnej decyzji.
3. Wydział Szkolenia wojewódzkiego ZPN zgodnie z uchwałą II/30 z dnia 23 lutego 2012
zarządu PZPN w sprawie centralnego systemu rejestracji licencji trenerskich dokonuje rejestracji

przyznanych licencji trenerskich UEFA C, UEFA B, PZPN B, PZPN A poprzez ustandaryzowany
formularz rejestracyjny dostępny w module TRENERZY systemu Extranet PZPN.
4. W sprawie produkcji identyfikatorów przyznanych licencji trenerskich UEFA C i UEFA B
wojewódzki ZPN składa do Komisji Technicznej PZPN wniosek o wydanie identyfikatorów licencji
UEFA C i UEFA B, z załączoną listą która jest dostępna w module TRENERZY systemu Extranet
PZPN i zawiera następujące dane:
a. imię i nazwisko,
b. datę i miejsce urodzenia,
c. kategorię i nr licencji,
d. okres ważności licencji,
e. zdjęcie trenera.
5. Identyfikatory licencji trenerskich UEFA C, UEFA B wykonane są z plastiku wg. wzoru
zgodnego z wytycznymi zawartymi w Dyrektywach do Konwencji UEFA o Wzajemnym
Uznawaniu Kwalifikacji Trenerskich (patrz załącznik 2) i opatrzone są na stronie przedniej logo
UEFA i PZPN, nazwą kategorii licencji, zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i miejscem
urodzenia posiadacza licencji oraz numerem i datą ważności licencji a na stronie tylnej
określeniem uprawnienia do prowadzenia zespołów piłkarskich odpowiadających danej kategorii
licencji oraz podpisem Wiceprezesa PZPN ds. Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN.
6. Identyfikatory Licencji trenera PZPN B, PZPN A wykonane są w formie papierowej wg.
wzorów zatwierdzonych przez Zarząd PZPN (patrz załącznik 2) i opatrzone są na stronie
zewnętrznej logo PZPN a na stronach wewnętrznych zdjęciem, imieniem i nazwiskiem, datą i
miejscem urodzenia posiadacza licencji oraz nazwą kategorii licencji, numerem i datą ważności
licencji i z upoważnienia Prezesa PZPN podpisem Prezesa i Przewodniczącego Komisji
Licencyjnej właściwego wojewódzkiego ZPN.
§ 18
1. Komisja Licencji Trenerskich ZPN i PZPN może odmówić przyznania licencji trenera, jeżeli
wnioskodawca nie spełnił warunków określonych niniejszą Uchwałą, a braki formalne we wniosku
nie zostały usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie.
2. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.
3. Od decyzji Komisji Licencji Trenerskich ZPN w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia
licencji przysługuje trenerowi odwołanie do Związkowej Komisji Odwoławczej wniesione w
terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
§ 19
1. Trener prowadzący zespół piłki nożnej zobowiązany jest do okazania ważnej licencji trenerskiej
sędziemu zawodów w celu odnotowania w załączniku do protokołu zawodów numeru jego
licencji.
2. Niedopuszczalne jest wpisywanie do załącznika do protokołu zawodów trenera posiadającego
licencję, a nie prowadzącego zespołu w czasie meczu i nieobecnego na ławce trenerskiej
podczas tego meczu.
§ 20
1. Naruszenie treści § 19 ust. 2 niniejszej uchwały oraz prowadzenie zespołu piłki nożnej
podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych przez trenera nie posiadającego ważnej licencji
trenerskiej PZPN powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do:
1.1 Klubu IV ligi:
a) pierwszy mecz
b) drugi mecz
c) trzeci mecz

– kara pieniężna 1.200 złotych
– kara pieniężna 1.800 złotych
– weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego.

1.2 Klubu Klasy Okręgowej, Ligi wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych, I i II ligi kobiet, I i II
ligi Futsalu, oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej:
a) pierwszy mecz
– kara pieniężna 700 złotych
b) drugi mecz
– kara pieniężna 1.200 złotych
c) trzeci mecz
– weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego.
1.3 Klubu seniorów A klasy, B klasy, C Klasy, zespołów dziecięcych:
a) pierwszy mecz
– kara pieniężna 400 złotych
b) drugi mecz
– kara pieniężna 600 złotych
c) trzeci mecz
– weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego.
2. Realizacja treści niniejszego przepisu należy do Wydziału Dyscypliny ZPN, działającego na
wniosek Wydziału Szkolenia ZPN.
§ 21
1. Działając na wniosek Wydziału Szkolenia ZPN Wydział Dyscypliny ZPN może zawiesić
licencję trenera w szczególności w razie:
a. istnienia podejrzenia naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN,
b. naruszenia norm etyczno – moralnych związanych z wykonywaniem zawodu trenera piłki
nożnej,
c. naruszenia regulaminu pracy przez trenera w miejscu jego zatrudnienia,
d. jednostronnego rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu trenerskiego,
e. nieusprawiedliwionej, powtarzającej się nieobecności na kursokonferencjach trenerów,
f. odmowy lub zaprzestania uczestnictwa trenera w procesie podnoszenia kwalifikacji
trenerskich.
2. Decyzja w sprawie zawieszenia licencji trenera wymaga pisemnego uzasadnienia.
§ 22
1. Działając na wniosek Wydziału Szkolenia ZPN Wydział Dyscypliny ZPN w drodze decyzji
pozbawia trenera licencji, w następujących przypadkach:
a. utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub
ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem
sądowym,
b. orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu
trenera,
c. stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji menadżera zawodników, zwłaszcza w
sprawach transferowych,
d. naruszenia podstawowych obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych
PZPN, w tym samowolnego rozwiązania kontraktu trenerskiego z poprzednim klubem.
2. Decyzja w sprawie pozbawienia trenera licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.
§ 23
Od decyzji Wydziału Dyscypliny ZPN w sprawie zawieszenia lub decyzji Komisji Dyscyplinarnej
PZPN w sprawie pozbawienia licencji przysługuje trenerowi odwołanie do Komisji Odwoławczej
ZPN lub Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji.

§ 24
Ewidencję licencji trenerów uprawnionych do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi
kobiet, I Ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej
seniorów, młodzieżowych i dziecięcych prowadzi Wydział Szkolenia danego ZPN w systemie
Ekstranet zgodnie z uchwałą Zarządu PZPN.
§ 25
Licencje PZPN A i PZPN B uzyskiwane z tytułu posiadanych państwowych stopni Instruktora
Sportu w piłce nożnej lub Trenera Klasy M, Klasy I, Klasy II będą wydawane do 31 grudnia 2019
roku. Po tym terminie będą wydawane wyłącznie licencje UEFA, które można uzyskać po
ukończeniu stosownych kursów trenerskich UEFA.
§ 26
Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 27
Z dniem uchwalenia niniejszej uchwały traci moc uchwała VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do
prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów,
młodzieżowych i dziecięcych oraz uchwała nr XVII/395 z dnia 03 grudnia 2009 roku Zarządu
PZPN w sprawie zmiany uchwały VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarządu PZPN.
§ 28
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załączniki do Uchwały Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do
prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet, I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz
niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych i dziecięcych:
Załącznik 1: Struktura licencjonowania trenerów w PZPN
Załącznik 2: Wzory identyfikatorów licencji trenerskich UEFA C, UEFA B
Załącznik 3: Wzór identyfikatora licencji trenerskiej PZPN B, PZPN A,
Załącznik 4: Licencji trenerskie UEFA B, UEFA C, PZPN A, PZPN B - wytyczne dot. uprawnień i
procedury ich przyznawania i przedłużania okresu ważności licencji.

Załącznik 1: Struktura licencjonowania trenerów w PZPN

Załącznik 2: Wzory identyfikatorów licencji trenerskich UEFA C, UEFA B

Identyfikator Licencji UEFA C
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Identyfikator Licencji UEFA B
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Tył

Załącznik 3: Wzór identyfikatora licencji trenerskiej PZPN B, PZPN A
Strony zewnętrzna

Strony wewnętrzne

Załącznik 4:
Licencji trenerskie UEFA B, UEFA C, PZPN A, PZPN B
wytyczne dot. uprawnień i procedury ich przyznawania i przedłużania okresu ważności licencji.
Licencja UEFA B
Warunkiem otrzymania licencji UEFA B jest posiadanie dyplomu UEFA B, lub statusu uczestnika
kursu UEFA B. Licencja UEFA B uprawnia do prowadzenia zespołów Klasy Okręgowej, II ligi
kobiet, II ligi Futsalu, Ligi Wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych oraz wszystkich zespołów
niższych klas rozgrywkowych.
Jest przyznawana / przedłużana przez Komisję Licencjonowania Trenerów ZPN na okres
maksimum 3 lat. Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia w ciągu 3 lat
minimum 15 godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN.
Może być przyznana na okres trwania kursu dla słuchaczy kursu UEFA B.
Licencja UEFA C
Warunkiem otrzymania licencji UEFA C jest posiadanie dyplomu trenera PZPN C, UEFA C.
Licencja UEFA C uprawnia do prowadzenia zespołów dzieci do lat 12 oraz seniorów Klasy C, B i
A.
Jest przyznawana / przedłużana na maksimum 3 lata. Warunkiem przedłużenia ważności licencji
jest wymóg odbycia 15 godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na konferencjach
szkoleniowych ZPN. Licencja UEFA C jest przyznawana / przedłużana przez Komisję
Licencjonowania Trenerów ZPN.
Licencja PZPN A
Warunkiem otrzymania licencji PZPN A jest posiadanie dyplomu Mistrzowskiej, I-szej lub II-giej
Klasy trenerskiej wydanego przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez
MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydanego po 23 sierpnia 2013
roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013
roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych. W tym przypadku osoba ubiegająca się o uznanie
przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia
wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu.
Licencja PZPN A uprawnia do prowadzenia zespołów III Ligi, CLJ, Ekstraklasy Kobiet, Ekstraligi
Futsalu,(w przypadku III Ligi i CLJ, Ekstraklasy Kobiet, Ekstraligi Futsalu uprawnienie wygasa z
dniem 30.06.2015),IV ligi, Klasy Okręgowej, II ligi kobiet, II ligi Futsalu, wszystkich zespołów
wojewódzkich lig niższych klas rozgrywkowych młodzieżowych i dziecięcych.
Jest przyznawana / przedłużana przez Komisję Licencjonowania Trenerów ZPN na maksimum 3
lata. Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia w ciągu 3 lat minimum 15
godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN.

Licencja PZPN B
Warunkiem otrzymania licencji PZPN B jest posiadanie Legitymacji Instruktora sportu w piłce
nożnej, wydanej przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydanego po 23 sierpnia 2013 roku pod
warunkiem, że legitymacja została uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013
roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu
kształcenia instruktorów i trenerów sportowych. W tym przypadku osoba ubiegająca się o uznanie
przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego
przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu.
Licencja PZPN B uprawnia do prowadzenia zespołów Klasy Okręgowej (w tym przypadku
uprawnienie wygasa z dniem 30.06.2015), zespołów Klasy A, B i C, III Ligi Kobiet, zespołów Ligi
Okręgowej juniorów, zespołów lig okręgowych młodzieżowych i dziecięcych.
Jest przyznawana / przedłużana przez Komisję Licencjonowania Trenerów ZPN na maksimum 3
lata. Warunkiem przedłużenia ważności licencji jest wymóg odbycia w ciągu 3 lat minimum 15
godzin (5 godzin w roku) dokształcania się na konferencjach szkoleniowych ZPN.
Uwaga !
Licencje PZPN A i PZPN B będą wydawane do 31 grudnia 2019 roku. Po tym terminie będą
wydawane wyłącznie licencje UEFA (patrz § 25 niniejszej uchwały) .

76
Uchwała nr V/76 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie ustalenia miejsca rozgrywania Turnieju Finałowego o Halowy Puchar Polski
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Ustala się, iż Turniej Finałowy o Halowy Puchar Polski, zaplanowany na 9-10 maja 2015 roku
zostanie rozegrany na obiekcie sportowym Red Devils Futsal Club w Chojnicach.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

