
Uchwała nr VIII/64 z dnia 10 maja  2007 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie szczegółowych zasad uzupełniania klas rozgrywkowych szczebla 

centralnego w sytuacji przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej na 
podstawie decyzji organów dyscyplinarnych 

 
W związku z zawieszeniem przez Ministra Sportu decyzją z dnia 27 kwietnia 2007 

roku , znak DPK-2083/2007  Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
PZPN z dnia 12.04.2007 roku w sprawie szczegółowych zasad uzupełniania klas 
rozgrywkowych szczebla centralnego w sytuacji przeniesienia klubu do niższej klasy 
rozgrywkowej na podstawie par. 33 lit. r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Ustala się następujące zasady uzupełniania klas rozgrywkowych szczebla 
centralnego w sytuacji przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej na 
podstawie decyzji organów dyscyplinarnych PZPN: 
 1. Uzupełnienie I ligi (Ekstraklasy) – procedura dla klubów występujących 
aktualnie w I lidze (Ekstraklasie ): 
 a) w sytuacji, gdy zespół (zespoły) występujący (e) aktualnie w rozgrywkach o 
mistrzostwo I ligi (Ekstraklasy) zajmie (ą) na zakończenie sezonu piłkarskiego w 
wyniku rywalizacji sportowej 15, 16 miejsce w końcowej tabeli , zaś na podstawie 
orzeczenia organów dyscyplinarnych PZPN zostanie (ą) przeniesiony (e) do niższej 
klasy rozgrywkowej – wówczas od najbliższego sezonu występować będzie (ą) 
odpowiednio w rozgrywkach III ligi lub niższej klasy, 
 b) w sytuacji, gdy zespół (zespoły) występujący (e) aktualnie w rozgrywkach o 
mistrzostwo I ligi (Ekstraklasy) zajmie (ą) na zakończenie sezonu piłkarskiego w 
wyniku rywalizacji sportowej 14 i wyższe miejsce (a) w końcowej tabeli , zaś na 
podstawie orzeczenia organów dyscyplinarnych PZPN zostanie (ą) przeniesiony (e) 
do niższej klasy rozgrywkowej – wówczas nie rozgrywa się meczu barażowego, a  od 
najbliższego sezonu występować będzie (ą) odpowiednio w rozgrywkach II ligi lub 
niższej klasy. 
Uzupełnienia  I ligi (Ekstraklasy ) dokonuje się w następujący sposób: 
 - przy jednym zespole ukaranym zajmującym miejsce 14 lub powyżej awans 
uzyskuje drużyna, która zajęła 3 miejsce w klasyfikacji końcowej II ligi, 
 - przy dwóch zespołach ukaranych zajmujących miejsca 14 i powyżej awans 
uzyskują drużyny , które zajęły odpowiednio 3 i 4 miejsce w II lidze, 
 - przy trzech i więcej zespołach ukaranych zajmujących miejsca 14 i powyżej 
awans uzyskują drużyny, które zajęły w klasyfikacji końcowej II ligi 3, 4 i kolejne 
miejsca. 
 c) w sytuacjach nie uregulowanych powyżej decyzję w sprawie uzupełnienia 
klasy rozgrywkowej podejmie Komisja ds. Nagłych PZPN, 
 d) schemat omówionych zasad zawiera załącznik nr 1. 
 2. W sytuacji gdy kluby awansujące do I ligi z II ligi nie spełnią warunków 
licencyjnych dla tej klasy rozgrywkowej wówczas awans uzyska drużyna najwyżej 
sklasyfikowana w rozgrywkach I ligi, która spadła, z wyłączeniem zespołów 
przeniesionych dyscyplinarnie. 
 3. Uzupełnienie II ligi – procedura dla klubów występujących aktualnie w II 
lidze: 
 a) w sytuacji, gdy zespół (zespoły) występujący (e) aktualnie w rozgrywkach o 
mistrzostwo II ligi zajmie (ą) na zakończenie sezonu piłkarskiego w wyniku rywalizacji 



sportowej 15,16,17 i 18 miejsce w końcowej tabeli, zaś na podstawie orzeczenia 
organów dyscyplinarnych PZPN zostanie (ą) przeniesiony (e) do niższej klasy 
rozgrywkowej – wówczas od najbliższego sezonu występować będzie (ą) 
odpowiednio w rozgrywkach IV ligi lub niższej klasy , a do III ligi spadną 
bezpośrednio trzy lub odpowiednio mniejsza liczba zespołów. W takim przypadku 
odpowiednio mniejsza liczba zespołów spadnie z odpowiedniej grupy III ligi,  
  b) W sytuacji, gdy zespół (y) występujący (e) aktualnie w rozgrywkach o 
mistrzostwo II ligi zajmie (ą) na zakończenie sezonu piłkarskiego w wyniku rywalizacji 
sportowej 11, 12, 13 lub 14 miejsce w końcowej tabeli, zaś na podstawie orzeczenia 
organów dyscyplinarnych PZPN zostanie (ą) przyniesiony (e) do niższej klasy 
rozgrywkowej mecze barażowe z udziałem tej (tych) drużyny (drużyn) nie odbywają 
się, a awans uzyskują zespoły z III ligi wylosowane z par barażowych. Przy obniżeniu 
klasy rozgrywkowej uznaje się, że zespół jest przesuwany z II ligi, 
  c) W sytuacji gdy zespół (zespoły) występujący (e) aktualnie w rozgrywkach o 
mistrzostwo II ligi zajmie (ą) na zakończenia sezonu piłkarskiego w wyniku rywalizacji 
sportowej wyższe miejsce (a) niż 11 w końcowej tabeli, zaś na podstawie orzeczenia 
organów dyscyplinarnych PZPN zostanie (ą) przeniesiony (e) do niższej klasy 
rozgrywkowej – wówczas od najbliższego sezonu występować będzie (ą) 
odpowiednio w rozgrywkach III ligi lub niższej klasy. Jeśli zespołem przeniesionym 
do niższej klasy jest zespół uprawniony do gry w I lidze jego miejsce zajmuje+ 
kolejny zespół (zespoły) z II ligi ustalony (ustalone) na podstawie końcowej tabeli.  
Jednocześnie zespoły te zostaną przeniesione na ostatnie miejsce w tabeli. 
Wówczas odpowiednio mniejsza ilość drużyn będzie spadać, ale będzie przesunięta 
do rozgrywek barażowych a odpowiednio zmniejszona będzie liczba drużyn 
pierwotnie przewidzianych do baraży: 

- przy jednym zespole przesuniętym, zespół miejsca 15 rozegra baraż z 
drugim zespołem odpowiedniej grupy III ligi, a zespół 11 nie będzie brał udziału w 
barażach, 

- przy dwóch zespołach przesuniętych, zespoły z miejsc 15 i 16 rozegrają 
baraże z odpowiednio drugimi zespołami odpowiednich grup III ligi, a zespoły 11 i 12 
nie będą brały udziału w barażach, 

- przy trzech zespołach przesunięty, zespoły z miejsc 15, 16 i 17 rozegrają 
baraże z odpowiednio drugimi zespołami odpowiednich grup III, ligi, a zespoły 11, 12 
i 13 nie będą brały udziału w barażach,  

- przy czterech zespołach przesuniętych, zespoły z miejsc 15, 16, 17 i 18 – 
rozegrają baraże z odpowiednio drugimi zespołami odpowiednich grup III ligi, a 
zespoły 11, 12, 13 i 14 nie będą brały udziału w barażach,  
   d) W przypadku gdy przeniesienie do niższej klasy rozgrywkowej dotyczy 
więcej niż 4 zespołów II ligi, wówczas decyzję co do sposobu uzupełnienia rozgrywek 
II ligi w nowym sezonie rozgrywkowym podejmuje Komisja ds. Nagłych PZPN. 
 
II. Postanowienia niniejszej uchwały nie naruszają przepisów sformułowanych w 
treści uchwały 3/13 z dnia 20 lutego 2006 Prezydium Zarządu PZPN w sprawie 
szczegółowych zasad uzupełniania klas rozgrywkowych szczebla centralnego w 
sytuacji braku licencji przez klub oraz uchwały nr 13/102 z dnia 7 września 2006 roku 
Prezydium Zarządu PZPN w sprawie uzupełniania składu poszczególnych klas 
rozgrywkowych w przypadku wycofania się drużyn lub rezygnacji z wywalczonej 
sportowej rywalizacji awansu do klasy wyższej.  
 



III. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do 
rozgrywek sezony 2006/2007 i lat następnych.  
  Prezes PZPN Michał 
Listkiewicz 
 


