KOMUNIKAT ZARZĄDU PZPN VI/2021
Z DNIA 17 LIPCA 2021 ROKU
Spis treści:
1.Uchwała nr VI/97 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 25 maja 2021 roku.
2. Uchwała nr VI/98 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia projektu Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia
Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN w dniu 18 sierpnia 2021 roku.
3. Uchwała nr VI/99 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia SprawozdawczoWyborczego Delegatów PZPN w dniu 18 sierpnia 2021 roku.
4. Uchwała nr VI/100 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczemu Delegatów
PZPN propozycji co do wyboru niezależnej firmy audytorskiej.
5. Uchwała nr VI/101 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu PZPN za okres 2016-2021 celem przedstawienia na
Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów PZPN zaplanowanym na 18
sierpnia 2021 roku.
6. Uchwała nr VI/102 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 do Uchwały nr I/17 z dnia 28 stycznia 2019 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i
delegatów szczebla centralnego.
7. Uchwała nr VI/103 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmiany Uchwały nr V/56 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, I ligi i II
ligi kobiet na sezon 2020/2021 i następne.
8. Uchwała nr VI/104 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski Kobiet na sezon 2021/2022.
9. Uchwała nr VI/105 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-17 w Piłce Nożnej na
sezon 2021/2022.
10. Uchwała nr VI/106 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-15 w Piłce Nożnej na
sezon 2021/2022.
11. Uchwała nr VI/107 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Młodziczek U-13
w Piłce Nożnej na sezon 2021/2022.
12. Uchwała nr VI/108 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Reprezentacji WZPN Trampkarek U-15 w Piłce
Nożnej im. Ireny Półtorak na sezon 2021/2022.
13. Uchwała nr VI/109 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie szczegółowych zasad uprawniania zawodników do klubów 1. Ligi, 2. Ligi i 3. Ligi
na sezon 2021/2022 i następne.

14.Uchwała nr VI/110 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym.
15. Uchwała nr VI/111 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych.
16. Uchwała nr VI/112 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży biletów na mecz eliminacji Mistrzostw Świata
(Katar 2022) Reprezentacji Polski A, Polska - Albania, 2 września 2021” oraz
„Harmonogramu sprzedaży biletów na mecz eliminacji Mistrzostw Świata (Katar 2022)
Reprezentacji Polski A, Polska - Anglia, 8 września 2021”.
17. Uchwała nr VI/113 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie wyrażenia zgody na zbycie (przekazanie) zorganizowanego zespołu składników
niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej kobiet niezbędnych i przeznaczonych do
uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej kobiet przez Uczniowski Klub Sportowy „Widok”
SP 51 Lublin na rzecz Kobiecego Klubu Piłkarskiego UNIA Lublin.
18. Uchwała nr VI/114 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczemu Delegatów
PZPN rekomendacji do przyznania Tytułu Prezesa Honorowego PZPN.
19. Uchwała nr VI/115 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczemu Delegatów
PZPN rekomendacji do przyznania Tytułu Członka Honorowego PZPN.
20. Uchwała nr VI/116 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie nadania Diamentowego Odznaczenia PZPN Panu Henrykowi Apostelowi.
21. Uchwała nr VI/117 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu PZPN w sprawie powierzenia funkcji
ambasadora PZPN przy Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA).
22. Uchwała nr VI/118 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmiany Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi,
2. Ligi i 3. ligi na sezon 2021/2022.
23. Uchwała nr VI/119 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie odwołania Sekretarza Generalnego PZPN.
24. Uchwała nr VI/120 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie odwołania Dyrektora Departamentu Piłki Amatorskiej (Grassroots).
25. Uchwała nr VI/121 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie odwołania Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN.
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Uchwała nr VI/97 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 17.07.2021 roku
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 17.07.2021 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 VI/98 z dnia 17 lipca 2021 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia projektu
Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN
w dniu 18 sierpnia 2021 roku
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 7) i 25) w zw. z art. 29 par.1 Statutu PZPN postanawia się, co
następuje:
I. Przyjmuje się projekt Porządku Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
Delegatów PZPN, które odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2021 roku, stanowiący załącznik do
niniejszej Uchwały.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
Załącznik do Uchwały nr VI/98 z dnia 17 lipca 2021 roku
PORZĄDEK OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
w Warszawie
w dniu 18 sierpnia 2021 roku
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otwarcie obrad.
Wystąpienie Prezesa PZPN.
Odczytanie i potwierdzenie listy delegatów ustalonej zgodnie ze Statutem.
Wybór Przewodniczącego obrad oraz 2 Zastępców Przewodniczącego obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Zatwierdzenie regulaminu obrad.
Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia:
a)Mandatowej (3 osoby),
b)Wyborczej (5 osób),
c)Skrutacyjnej (3 osoby),
d)Uchwał i Wniosków (5 osób).

8. Wybór 3 delegatów do zweryfikowania protokołu z Walnego Zgromadzenia z dnia 18
sierpnia 2021 roku.
9. Uchwała w sprawie nadania Tytułu Prezesa Honorowego i Tytułów Członków
Honorowych PZPN.
10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej - stwierdzenie ważności zwołania Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów PZPN i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
11. Przedstawienie sprawozdania finansowego PZPN za rok 2020.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego PZPN za 2020
rok.
13. Wybór niezależnej firmy audytorskiej w celu zbadania sprawozdania finansowego
Związku za lata 2021 i 2022.
14. Sprawozdanie Zarządu PZPN za okres 2016-2021.
15. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PZPN za okres 2016-2021.
16. Dyskusja – część pierwsza.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności PZPN za okres
sprawozdawczy.
18. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Wyborczej – zgłoszenie kandydatów na
Prezesa.
19. Wystąpienia kandydatów na Prezesa PZPN.
20. Wybory Prezesa PZPN.
21. Dyskusja – ciąg dalszy.
22. Ogłoszenie wyników wyborów Prezesa PZPN.
23. Wybór 5 Wiceprezesów PZPN, Członka Zarządu z ramienia klubów Ekstraklasy oraz
Członka Zarządu z ramienia klubów I ligi.
24. Podjęcie ostatecznych uchwał w sprawach członkowskich.
25. Ogłoszenie wyników wyborów na Wiceprezesów PZPN, Członka Zarządu z ramienia
klubów Ekstraklasy oraz Członka Zarządu z ramienia klubów I ligi.
26. Wybory Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
27. Dyskusja – ciąg dalszy.
28. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej PZPN.
29. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków.
30. Zakończenie obrad.
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Uchwała nr VI/99 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia SprawozdawczoWyborczego Delegatów PZPN w dniu 18 sierpnia 2021 roku
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się projekt Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego
Delegatów PZPN w dniu 18 sierpnia 2021 roku w następującym brzmieniu:

Projekt
REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO DELEGATÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Warszawa, 18 sierpnia 2021 roku
I.UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM DELEGATÓW
PZPN.

1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN, zwane dalej „Walnym
Zgromadzeniem Delegatów PZPN”, obraduje w oparciu o Statut PZPN oraz niniejszy Regulamin.
2. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN uczestniczą:
A. z głosem stanowiącym:
a) 60 delegatów wybranych na Walnych Zebraniach Sprawozdawczo - Wyborczych
wojewódzkich związków piłki nożnej przy założeniu, że poszczególnym ZPN przysługują
następujące ilości mandatów:
• Śląski ZPN, Dolnośląski ZPN, Małopolski ZPN, Podkarpacki ZPN
- każdy po 5 mandatów,
• Wielkopolski ZPN, Mazowiecki ZPN, Łódzki ZPN, Pomorski ZPN, Zachodniopomorski ZPN —
każdy po 4 mandaty,
• Lubelski ZPN, Lubuski ZPN, Kujawsko-Pomorski ZPN, Opolski ZPN, Świętokrzyski ZPN,
Warmińsko-Mazurski ZPN - każdy po 3 mandaty,
• Podlaski ZPN - 2 mandaty.
b) 50 delegatów wybranych na posiedzeniach statutowych organów klubów Ekstraklasy i Pierwszej
Ligi, przy założeniu, że każdy z klubów zajmujących 14 pierwszych miejsc w lidze na koniec
sezonu rozgrywkowego 2020/2021 (poprzedzającego dzień 1 lipca) – reprezentowany jest przez
2 delegatów, klub zajmujący 15 miejsce w lidze na koniec sezonu rozgrywkowego 2020/2021
(poprzedzającego dzień 1 lipca) reprezentowany jest przez 1 delegata, każdy z 3 klubów
będących „beniaminkami” rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2021/2022 (następującym po dniu 1
lipca) reprezentowany jest przez 1 delegata, zaś każdy z 18 klubów Pierwszej Ligi w sezonie
2021/2022 (następującym po dniu 1 lipca) reprezentowany jest przez 1 delegata.
c) 3 delegatów Stowarzyszenia Trenerów Piłki Nożnej wybranych na Walnym Zgromadzeniu tej
organizacji członkowskiej,
d) 1 delegat Stowarzyszenia Sędziów Piłki Nożnej w Polsce wybrany na Walnym Zgromadzeniu
tej organizacji członkowskiej,
e) 2 delegatów piłki nożnej kobiet, reprezentujących wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach
piłki nożnej kobiet w Polsce.
f) 2 delegatów futsalu, którzy reprezentują wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach 5osobowych drużyn w Polsce.
B. z głosem doradczym:
- Członkowie Honorowi PZPN,
- byli członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej ostatniej kadencji, którzy nie są delegatami na
nową kadencję,
- członkowie Klubu Wybitnego Reprezentanta,
- zaproszeni goście.
3. Prawo zgłaszania wniosków na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN mają wszystkie
osoby posiadające na nim głos stanowiący.
4. Wobec delegatów na Walne Zgromadzenie, PZPN jako Administrator danych przetwarzanych w
celu organizacji i przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia wypełnia obowiązek
informacyjny Art. 13 RODO, oraz odbiera stosowne oświadczenia dotyczące zachowania w
poufności danych osobowych, do których uzyskują delegaci dostęp w ramach sprawowania funkcji
Delegata na Walne Zgromadzenie. Wzór klauzuli informacyjnej Art. 13 i 14 RODO stanowi
załącznik nr 1.

5. Delegatom na Walne Zgromadzenie, PZPN jako Administrator danych przetwarzanych
w celu organizacji i przeprowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia udziela stosownego
upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Wzór upoważnienia oraz Wzór Oświadczenia
o poufności stanowi załącznik nr 2.
II. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW PZPN.
1. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN są jawne.
2. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN otwiera Prezes Związku.
3. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN zwołane prawidłowo jest prawomocne i zdolne do
podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 2/3 delegatów w pierwszym terminie i
1/2 delegatów w drugim terminie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN.
4. Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. Tylko obecni delegaci mogą głosować. Nie jest
możliwe głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika, ani w drodze korespondencyjnej.
5. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN nie może podejmować uchwał dotyczących spraw nie
ujętych w porządku obrad.
6. Przesłany delegatom porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN może być
zmieniony większością 2/3 głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów.
7. Wybór Prezesa PZPN, Wiceprezesów PZPN,
Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.

Członków Zarządu i Członków

Komisji

8. Z zastrzeżeniem treści pkt. II.7 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym,
o ile przynajmniej 2/3 obecnych delegatów nie zażąda głosowania tajnego.
9. Przy głosowaniach – w których decyduje zwykła większość głosów - głosy nieważne, nie oddane
lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu większości.
10. Przy głosowaniach wymagających bezwzględnej większości ( 50 % + 1) głosy nieważne lub
nie oddane nie są uwzględniane przy obliczaniu większości.
11. Na początku obrad Sekretarz Generalny PZPN odczytuje i potwierdza listę delegatów ustaloną
zgodnie ze Statutem PZPN, a następnie Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego obrad,
oraz 2 Zastępców Przewodniczącego obrad. Głosowanie przeprowadza Komisja Rewizyjna PZPN.
12. Prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN stanowi: Przewodniczący Walnego
Zgromadzenia oraz 2 jego Zastępców — wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN
w głosowaniu jawnym, na wniosek Zarządu PZPN lub delegatów. W pracach Prezydium mogą
również brać udział Prezes PZPN oraz Sekretarz Generalny PZPN.
13.Po wyborze Prezydium Walnego Zgromadzenia
elektroniczny.

głosowania odbywają się w sposób

14. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN zarządza głosowanie w sprawie
porządku obrad oraz regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN.
15. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN wybiera w głosowaniu jawnym następujące Komisje:
a) Komisję Mandatową - w składzie 3 osób, której zadaniem jest sprawdzenie listy obecności
delegatów i ważności ich mandatów oraz przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu Delegatów PZPN
sprawozdania co do zdolności podejmowania uchwał,

b) Komisję Wyborczą - w składzie 5 osób, w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu
Delegatów PZPN listy kandydatów, którzy mają być wybrani na funkcję Prezesa PZPN,
Wiceprezesów PZPN, Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej,
c) Komisję Skrutacyjną - w składzie 3 osób, w celu przeprowadzenia głosowań, dokonania
obliczenia ich wyników oraz przedstawienia ich uczestnikom Walnego Zgromadzenia Delegatów
PZPN,
d) Komisję Uchwał i Wniosków - w składzie 5 osób w celu zebrania i przedstawienia Walnemu
Zgromadzeniu Delegatów PZPN wniosków i uchwał zgłoszonych przez delegatów oraz ujętych w
uchwale Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN.
16. W razie zaistnienia takiej potrzeby Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN może powołać inne
Komisje, niż przewiduje niniejszy Regulamin.
17. W pracach Komisji biorą udział wybrani przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN delegaci
oraz przedstawiciele Związku, wyznaczeni do zreferowania spraw i stanowiska Zarządu PZPN.
18. Komisje przed przystąpieniem do działania przyjmują regulamin swojego działania oraz
dokonują wyboru spośród siebie: Przewodniczącego i Sekretarza. Sprawozdanie z obrad Komisji
na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN składają: Przewodniczący Komisji lub
upoważnione przez nich osoby uczestniczące w pracach Komisji.
19. Każda Komisja sporządza protokół ze swej działalności, podpisany przez Przewodniczącego i
Sekretarza. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Komisji Prezydium
Walnego
Zgromadzenia Delegatów PZPN.
20. Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN wyznacza 3 delegatów dla zweryfikowania protokołu
odbywającego się Zgromadzenia. Za jego sporządzenie odpowiedzialny jest Sekretarz Generalny
PZPN.
III. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW PREZESA PZPN, WICEPREZESÓW PZPN
CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ PZPN.
1. Kandydatem na Prezesa PZPN, może być delegat na Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN
lub inna osoba posiadająca obywatelstwo polskie, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i działająca w strukturach PZPN, wojewódzkich związków piłki nożnej, ligi zawodowej i
klubów piłkarskich. Kandydatem, o którym mowa powyżej może być jedynie osoba, która nie była
prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego, a także nie sprawuje mandatu: posła na Sejm RP, posła do Parlamentu
Europejskiego, senatora RP, nie piastuje stanowiska: ministra, wojewody, marszałka
województwa, względnie sekretarza lub podsekretarza stanu.
2. Kandydatami na Wiceprezesów PZPN oraz pozostałych członków Zarządu PZPN, a także na
członków Komisji Rewizyjnej PZPN mogą być delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN
lub inne osoby posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i działające w strukturach PZPN, wojewódzkich związków piłki nożnej, ligi zawodowej i
klubów piłkarskich. Kandydatami, o których mowa powyżej mogą być jedynie osoby, które nie były
prawomocnie skazane za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego.
3. Warunkiem kandydowania jest wyrażenie na to zgody przez kandydata, oraz zgody na
przetwarzanie danych osobowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a) RODO w celach związanych z
kandydowaniem na Członka Zarządu PZPN oraz na Członka Komisji Rewizyjnej PZPN.

4. Kandydatami na Prezesa, Wiceprezesów, Członków Zarządu PZPN oraz na Członków Komisji
Rewizyjnej PZPN są osoby zgłoszone do Biura Związku nie później niż do dnia 19 lipca 2021 roku.
Powyższe postanowienie nie odnosi się do 3 Wiceprezesów wybieranych na wniosek Prezesa
PZPN,o których mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału. Nazwiska osób kandydujących wraz ze
zgłoszeniami, oświadczeniami o niekaralności, zgodami na kandydowanie oraz zgodami na
przetwarzanie danych osobowych Sekretarz Generalny przekazuje do Komisji Wyborczej Walnego
Zgromadzenia Delegatów PZPN.
5. Wobec Kandydatów na Prezesa, Wiceprezesów, Członków Zarządu PZPN oraz na Członków
Komisji Rewizyjnej PZPN jako Administrator wypełnia obowiązek informacyjny Art. 13 RODO, w
zakresie przetwarzania ich danych osobowych do celów związanych z kandydowaniem na
Prezesa, Wiceprezesa, Członka Zarządu PZPN oraz na Członka Komisji Rewizyjnej. Wzór Klauzuli
Informacyjnej Art. 13 stanowi załącznik nr 3.
6. Kandydatami na Prezesa PZPN mogą być jedynie osoby mające poparcie co najmniej 15
członków spośród wojewódzkich związków piłki nożnej oraz klubów dwóch najwyższych klas
rozgrywkowych zgłoszone w trybie art. 23 par.2 Statutu PZPN do Biura Związku w terminie do
dnia 19 lipca 2021 roku.
7. Kandydaci na funkcję Prezesa PZPN są przedstawiani do Komisji Wyborczej Walnego
Zgromadzenia PZPN przez Sekretarza Generalnego PZPN.
8. Wybrany Prezes zgłasza – w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia – kandydatów na
Wiceprezesów do spraw: Organizacyjno-Finansowych, Szkoleniowych oraz Wiceprezes pełniący
inne funkcje określone przez Prezesa PZPN przed poddaniem kandydatury pod głosowanie. Do
wniosku Prezesa, przekazywanego do Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia powinna być
dołączona zgoda na kandydowanie na funkcję danego Wiceprezesa oraz zgoda na przetwarzanie
danych
osobowych
na
podstawie
Art.
6
ust.
1
lit
a)
RODO.
9. Sekretarz Generalny PZPN przedstawia do Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia złożone
do Biura Związku nie później niż do dnia 19 lipca 2021 roku kandydatury na funkcje: Wiceprezesa
d.s. Piłkarstwa Amatorskiego, Wiceprezesa d.s. Piłkarstwa Profesjonalnego, Członka Zarządu z
ramienia Klubów Ekstraklasy oraz Członka Zarządu z ramienia klubów Pierwszej Ligi, wraz ze
zgodami na kandydowanie, zgodami na przetwarzanie danych osobowych na podstawie Art. 6 ust.
1
lit
a)
RODO
oraz
oświadczeniami
o
niekaralności.
10. Jeżeli kandydat, o którym mowa w pkt.9 nie uzyskał w głosowaniu na funkcje Wiceprezesa
PZPN lub Członka Zarządu z ramienia Klubów Ekstraklasy oraz Członka Zarządu z ramienia
Klubów I ligi większości bezwzględnej ( 50 % + 1) oddanych i ważnych głosów, to podmiot
zgłaszający jego kandydaturę może potwierdzić jego udział w drugim głosowaniu lub zgłosić w jego
miejsce
nowego
kandydata
na
powyższe
stanowisko.
11. Kandydatami na pozostałych 10 Członków Zarządu oraz na Członków Komisji Rewizyjnej są
osoby zgłoszone do Biura Związku nie później niż do dnia 19 lipca 2021 roku. Nazwiska tych osób
wraz ze zgłoszeniami i zgodami na kandydowanie, zgodami na przetwarzanie danych osobowych
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz oświadczeniami o niekaralności.
Sekretarz Generalny przekazuje do Komisji Wyborczej Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN.
12. W pierwszej kolejności Komisja Wyborcza Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN
przedstawia delegatom listy kandydatów na funkcje Prezesa w porządku alfabetycznym oraz
podaje sposób głosowania.
13. Dla wyboru danej osoby na funkcję Prezesa PZPN w pierwszym głosowaniu wymagana jest
większość bezwzględna (50% + 1) oddanych i ważnych głosów.
14.Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości,
zarządza się drugie głosowanie, do którego przystępują dwaj kandydaci, którzy w pierwszym

głosowaniu uzyskali największą ilość głosów. W drugim i następnym głosowaniu wystarczająca
jest zwykła większość głosów.
15.Jeżeli w pierwszym głosowaniu jedna osoba otrzymała największą liczbę głosów, natomiast na
miejscu drugim więcej niż jedna osoba otrzymała równą liczbę głosów, to w drugim lub następnym
głosowaniu uczestniczą wszystkie te osoby.
16. Kandydat na Prezesa PZPN, który nie został wybrany na powyższą funkcję, może kandydować
na tym samym Walnym Zgromadzeniu na funkcję Wiceprezesa lub członka Zarządu PZPN, o ile
został zgłoszony równocześnie jako kandydat do Zarządu PZPN. Jeżeli kandydatem do Zarządu
PZPN jest również inna osoba reprezentująca tego samego członka, to zgodnie z art.35 § 5 Statutu
PZPN członkiem Zarządu PZPN może zostać tylko jedna z w.w. osób, tj. która uzyskała większą
ilość głosów.
17. Po wyborze Prezesa PZPN odbywają się wybory Wiceprezesów PZPN, członka Zarządu z
ramienia klubów Ekstraklasy oraz
członka Zarządu z ramienia klubów Pierwszej Ligi.
18. Do wyboru każdego z 5 Wiceprezesów PZPN, członka Zarządu z ramienia klubów Ekstraklasy
oraz członka Zarządu z ramienia klubów I ligi w pierwszym głosowaniu wymagana jest większość
bezwzględna ( 50 % + 1 ) oddanych i ważnych głosów.
19. W przypadku, gdy którakolwiek z osób, o których mowa w pkt. 18 nie uzyska w trakcie
wyborów na Walnym Zgromadzeniu Delegatów PZPN większości bezwzględnej głosów ( 50 %
plus 1 ) oddanych i ważnych głosów, to Prezes PZPN, wojewódzkie związki piłki nożnej, kluby
dwóch najwyższych klas rozgrywkowych mogą potwierdzić jej udział w drugim głosowaniu lub
zgłosić w jej miejsce nowego kandydata na powyższe stanowisko.
20. Osoba, która nie została wybrana na funkcję Wiceprezesa może brać udział w wyborach na
członka Zarządu PZPN. Organizacja członkowska, której przedstawiciel został wybrany
Wiceprezesem PZPN może za jego pośrednictwem zgłosić do Komisji Wyborczej - spośród swoich
delegatów na Walne Zgromadzenie – nowego kandydata na Członka Zarządu PZPN /art. 23 par.
4/.
21.
Pozostali
Członkowie
Zarządu
PZPN
oraz
członkowie
Komisji Rewizyjnej PZPN wybierani są, spośród kandydatów zgłoszonych do Biura PZPN do dnia
19 lipca 2021 roku przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN zwykłą większością oddanych i
ważnych głosów. W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów
decydujących o wyborze do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej PZPN zarządza się kolejne głosowanie
nad tymi kandydatami.
IV. ZASADY PROWADZENIA DYSKUSJI NA WALNYM ZGROMADZENIU DELEGATÓW PZPN.
1. Każdy uczestnik obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN ma prawo zabierania głosu w
dyskusji w kolejności zapisania się.
2. W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN udziela
głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
1) sposobu obradowania,
2) sposobu głosowania,
3) głosowania bez dyskusji,
4) przerwania dyskusji,
5) ograniczenia czasu przemówień,
6) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
7) zamknięcia list kandydatów.

3. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i ewentualnego wypowiedzenia się większej
liczby delegatów, czas poszczególnych wystąpień ogranicza się do 5 minut w danym temacie.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów ma prawo do przedłużenia czasu trwania
poszczególnych wystąpień.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli
odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień. Nie stosującym się
do uwag osobom Przewodniczący może odebrać głos.
6. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie
Delegatów PZPN uchwały, Przewodniczący obrad zarządza głosowanie, przestrzegając przy tym,
aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
7. Kandydaci na Prezesa PZPN mają do 10 minut na przedstawienie swojego programu.
8. Jeśli dla określonych przypadków w niniejszej uchwale nie przewidziane zostały szczegółowe
regulacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony w przetwarzaniu danych osobowych, stosuje się
odpowiednio:
1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
2) Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
3) Przepisy szczególne dotyczące ochrony danych osobowych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga
Prezydium Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN, zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami
obradowania.
2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN ogłasza zamknięcie obrad.
3. Z obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN sporządza się protokół, który podpisują
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Walnego Zgromadzenia Delegatów.
4. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
Delegatów PZPN w dniu 18 sierpnia 2021 roku dla potrzeb Walnego Zgromadzenia Delegatów
PZPN
odbywającego
się
w
tej
samej
dacie.

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

ZAŁĄCZNIK NR 1
KLAUZULA INFORMACYJNA Art. 13 i 14 RODO
(dla Delegata na Walne Zgromadzenie PZPN)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej
(PZPN) z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, e-mail:
pzpn@pzpn.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przysługuje Pani/Panu* kontakt
z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem e-mail: daneosobowe@pzpn.pl,
numerem telefonu +48 (22) 55 12 300 oraz korespondencyjnie: ul. Bitwy Warszawskiej
1920 r. 7, 02-366 Warszawa.
3. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą przez PZPN w celach związanych
z piastowaniem przez Panią/Pana* funkcji Delegata na Walne Zgromadzenie PZPN,
na podstawie art. 22 par. 7 w zw. z art. z art. 22 par. 2 Statutu PZPN (tj. art. 6 ust. 1 lit.
c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze) oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym (tj.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią).
4. Pani/Pana* dane osobowe w zakresie danych kontaktowych będą przetwarzane przez
czas piastowania przez Panią/Pana* funkcji Delegata na Walne Zgromadzenie
Polskiego Związku Piłki Nożnej. W pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych
w interesie publicznym, dane będą przetwarzane w sposób ciągły.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na
podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
krajowe i międzynarodowe struktury piłki nożnej. Ponadto Pani/Pana* dane mogą być
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora,
m.in. dostawcom usług IT, podmiotom audytującym oraz konsultingowym przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami administratora.
6. Przysługuje Pani/Panu* prawo żądania dostępu do danych osobowych (Art.15), prawo
sprostowania, (Art.16), prawo do usunięcia (Art.17), prawo ograniczenia przetwarzania
(Art.18), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (Art.21), a także prawo
do przenoszenia danych (Art.21).
7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu* prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
8. Pani/Pana* dane osobowe (w zakresie imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres
poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa reprezentowanej przez Panią/Pana*
podmiotu piłkarskiego) zostały przekazane przez członka PZPN zgłaszającego

Delegata na Walne Zgromadzenie PZPN na podstawie art. 22 par. 7 w zw. z art. z art.
22 par. 2 Statutu PZPN.
9. Decyzje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych w zakresie związanym
w wykonywaniem obowiązków Delegata na Walne Zgromadzenie PZPN nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.

…………………………………………………
(podpis)

ZAŁĄCZNIK NR 2
……….………...............................
Miejscowość, data
UPOWAŻNIENIE
do przetwarzania danych osobowych
Z dniem _________________ upoważniam Panią/Pana ____________________________
imię i nazwisko osoby upoważnionej
do przetwarzania danych osobowych administrowanych lub powierzonych do przetwarzania
Polskiemu Związkowi Piłki Nożnej w ramach sprawowanej przez Panią/Pana* funkcji Delegata
na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej.
Jednocześnie, wraz z nadanym upoważnieniem, zobowiązuję Panią/Pana* do zachowania
w poufności danych osobowych, do których uzyska Pani/Pan* dostęp w ramach sprawowania
funkcji Delegata na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności:
1) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym
w powierzonych przez Administratora zadaniach,
2) zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę miał/a dostęp
w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,
3) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem
powierzonych zadań przez Administratora,
4) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
5) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem
zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem
danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz
przetwarzaniem.
Niniejsze upoważnienie obowiązuje do czasu piastowania przez Panią/Pana funkcji Delegata
na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej.
_________________________________________
(z upoważnienia Polskiego Związku Piłki Nożnej)
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż znane mi są przepisy w zakresie ochrony danych osobowych,
w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119). Równocześnie oświadczam, że zachowam w poufności
dane osobowe, do których uzyskam dostęp w ramach sprawowania funkcji Delegata na Walne
Zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz zapoznałam/em* się z klauzulą
informacyjną Art. 13 Administratora.
_________________________
(podpis osoby upoważnionej- delegata

ZAŁĄCZNIK NR 3
KLAUZULA INFORMACYJNA Art. 13 RODO
(dla kandydatów na Członka Zarządu PZPN oraz na Członka Komisji Rewizyjnej
PZPN na Walne Zgromadzenie PZPN)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych
- RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Polski Związek Piłki Nożnej
(PZPN) z siedzibą przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa, e-mail:
pzpn@pzpn.pl.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przysługuje Pani/Panu* kontakt
z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem e-mail: daneosobowe@pzpn.pl,
numerem telefonu +48 (22) 55 12 300 oraz korespondencyjnie: ul. Bitwy Warszawskiej
1920 r. 7, 02-366 Warszawa.
3. Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane będą przez PZPN w celach związanych
z kandydowaniem przez Panią/Pana* na Członka Zarządu PZPN oraz na Członka
Komisji Rewizyjnej PZPN na Walne Zgromadzenie PZPN, na podstawie art. 23 par. 4
Statutu PZPN w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do celów
archiwalnych w interesie publicznym tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią.
4. Pani/Pana* dane osobowe w zakresie danych kontaktowych będą przetwarzane przez
czas kandydowania przez Panią/Pana* na członka Zarządu PZPN oraz na Członka
Komisji Rewizyjnej PZPN. W pozostałym, niezbędnym do celów archiwalnych
w interesie publicznym, dane będą przetwarzane w sposób ciągły.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy państwa uprawnione na
podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
krajowe i międzynarodowe struktury piłki nożnej. Ponadto Pani/Pana* dane mogą być
przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora,
m.in. dostawcom usług IT, podmiotom audytującym oraz konsultingowym przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie
zgodnie z poleceniami administratora.
6. Przysługuje Pani/Panu* prawo żądania dostępu do danych osobowych (Art.15), prawo
sprostowania, (Art.16), prawo do usunięcia (Art.17), prawo ograniczenia przetwarzania
(Art.18), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (Art.21), a także prawo
do przenoszenia danych (Art.21).
7. Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu* prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.

8. Decyzje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych w zakresie związanym
w wykonywaniem obowiązków Delegata na Walne Zgromadzenie PZPN nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.
…………………………………………………
(podpis
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Uchwała nr VI/100 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczemu Delegatów
PZPN propozycji co do wyboru niezależnej firmy audytorskiej
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 4) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się ofertę firmy Grant Thornton Polska Spółka z o.o. Spółka komandytowa na
dokonanie badania sprawozdania finansowego PZPN za lata 2021 i 2022.
II. Wskazaną firmę przedstawia się Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczemu
Delegatów PZPN jako niezależną firmę audytorską mogącą dokonać badania sprawozdania
finansowego PZPN za lata 2021 i 2022.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/101 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu PZPN za okres 2016-2021 celem przedstawienia
na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów PZPN zaplanowanym
na 18 sierpnia 2021 roku
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Zarząd rekomenduje sprawozdanie Zarządu PZPN za okres 2016-2021 (stanowiące załącznik
do niniejszej Uchwały) - celem przedstawienia na Walnym Zgromadzeniu SprawozdawczoWyborczym Delegatów PZPN zaplanowanym na 18 sierpnia 2021 roku.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
102
Uchwała nr VI/102 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmiany treści Załącznika nr 1 do Uchwały nr I/17 z dnia 28 stycznia 2019 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i
delegatów szczebla centralnego
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) i 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się zmiany ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego w
„Tabeli ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego”.
II. Ujednolicona „Tabela ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego”
stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą w punkcie „Piłka
Plażowa” od sezonu 2021, a w pozostałym zakresie od dnia 1 lipca 2021 roku.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik nr 1
Tabela ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego

Ekstraklasa

Sędzia
główny
3600 zł

Sędzia
asystent
2000 zł

Sędzia
techniczny
600 zł

Obserwator
PZPN
1100 zł

Delegat
PZPN
1100 zł

2.

I liga

1900 zł

1000 zł

400 zł

800 zł

800 zł

3.

II liga

1200 zł

700 zł

250 zł

700 zł

700 zł

4.

III liga

550 zł

450 zł

-

450 zł

450 zł

Runda Wstępna
i 1/32 finału

500 zł

350 zł

-

350 zł

400 zł

1/16, 1/8, 1/4
i 1/2 finału

1500 zł

1000 zł

500 zł

700 zł

700 zł

Finał

3600 zł

2000 zł

500 zł

1000 zł

1100 zł

Superpuchar

3600 zł

2000 zł

500 zł

1000 zł

1100 zł

6.

Centralna Liga Juniorów
U-18

335 zł

235 zł

-

235 zł

-

7.

Ekstraliga kobiet

700 zł

500 zł

-

500 zł

-

8.

I liga kobiet

550 zł

400 zł

-

400 zł

-

9.

II liga kobiet

350 zł

250 zł

-

250 zł

-

Szczebel
Międzywojewód
zki

300 zł

230 zł

-

-

-

1/8 i 1/4 finału

500 zł

350 zł

-

350 zł

-

1/2 finału

600 zł

450 zł

-

450 zł

-

Finał

700 zł

500 zł

200 zł

500 zł

-

450 zł

350 zł

-

-

-

400 zł

300 zł

-

-

-

450 zł

350 zł

-

-

-

450 zł

350 zł

-

-

-

500 zł

400 zł

-

-

-

250 zł

200 zł

-

-

-

Lp.

Rozgrywki

1.

5.

10.

11.

12.

13.
14.
15
16.

Puchar
Polski

Puchar
Polski
kobiet

Turniej Finałowy
rozgrywek o Puchar im.
Kazimierza Deyny, 1/2
klubowych MP Juniorek
Starszych
Turniej Finałowy
rozgrywek o Puchar im.
Kazimierza Górskiego,
1/2 klubowych MP
Juniorek Młodszych
Centralna Liga Juniorów
U-17 (Runda Finałowa)
Centralna Liga Juniorów
U-15 (Runda Finałowa)
Turniej Finałowy
Juniorek Starszych
Rozgrywki kadr
wojewódzkich kobiet
(szczebel

17.

18.

19.

20.

21.
22.

międzywojewódzki),
Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodziczek,
Makroregionalna Liga
Juniorek Młodszych
Zawody
Ekstraklasy
sparingow I ligi
e
i kontrolne II ligi
seniorów
Zawody sparingowe i
kontrolne kadr juniorów
Zawody
Międzynarodowe repr. A,
U-21, U-19; Zawody
międzynarodowe
klubowe
Zawody
Międzynarodowe repr.
U-18, U-17, U-16, U-15,
U-14
Turnieje
Międzynarodowe (za
każdy mecz)
Puchar Syrenki

240zł
180 zł

180 zł
120zł

-

-

-

120 zł

90 zł

-

-

-

200 zł

150 zł

-

-

-

1000 zł

700 zł

500 zł

-

-

400 zł

250 zł

200 zł

-

-

1000 zł

700 zł

500 zł

-

-

500 zł

400 zł

200 zł

-

-

Futsal
Rozgrywki

Sędzia
I i II

Sędzia III

Sędzia
czasowy

Obserwator
/Delegat PZPN

Obserwator
TV

23.

Ekstraklasa
Futsalu

700 zł

220 zł

220 zł

450 zł

150 zł

24.

I liga Futsalu

450 zł

220 zł

220 zł

400 zł

150 zł

650 zł

220 zł

220 zł

400 zł

150 zł

400 zł

170 zł

170 zł

350 zł

150 zł

250 zł

120 zł

120 zł

150 zł

-

200 zł

120 zł

120 zł

100 zł

-

200 zł

120 zł

120 zł

100 zł

300 zł

150 zł

150 zł

200 zł

150 zł

100 zł

100 zł

-

-

800 zł

300 zł

300 zł

400 zł

-

Lp.

26.

Puchar Polski w
Futsalu –
(półfinały i finały)
Puchar Polski w
Futsalu (1/32,
1/16, 1/8, 1/4)
Ekstraliga kobiet

27.

I liga kobiet

25.

25a.

27a.

27b.

28.

29.

Puchar Polski w
Futsalu kobiet
(1/32, 1/16, 1/8,
1/4)
Puchar Polski w
Futsalu kobiet
(półfinały i finały)
Zawody
sparingowe i
kontrolne
Towarzyskie
zawody
międzypaństwowe

30.

Finały
Akademickich MP;
finały
Młodzieżowych
MP

70 zł

40 zł

40 zł

50 zł

-

Piłka Plażowa
Lp
Rozgrywki

Sędzia nr 1
Sędzia nr 2

Sędzia techniczny
Sędzia czasowy

Obserwator
PZPN /
Delegat PZPN

31.

Zawody juniorów i kobiet
(klubowe MP, PP); turnieje
towarzyskie; zawody pokazowe
– za jeden dzień

280 zł

280 zł

280 zł

32.

I liga seniorów – za jeden dzień

320 zł

320 zł

320 zł

350 zł

350 zł

350 zł

370 zł

370 zł

370 zł

420 zł

420 zł

420 zł

33.

34.

35.

Ekstraliga seniorów – za jeden
dzień
Finał klubowych MP; finał PP;
Superpuchar; eliminacje i
baraże w ramach rozgrywek
Ekstraligi seniorów – za jeden
dzień
Zawody z udziałem zespołów
międzypaństwowych – za jeden
dzień

VAR
Lp.
Rozgrywki
36.
37.
38.

Ekstraklasa, Puchar Polski
I liga, II liga oraz mecze
barażowe w I lidzie i II lidze
Mecze testowe live i offline

Sędzia VAR

Sędzia AVAR

2000 zł

2000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

Sędzia
główny
VAR
-

Sędzia
asystent
VAR
-

400zł

250zł

II. Dla sędziów i obserwatorów prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem
VAT kwotę ryczałtu zwiększa się o podatek VAT, według aktualnie obowiązujących stawek
ryczałtów dla sędziów i obserwatorów delegowanych na mecze szczebla centralnego.
III. Niezależnie od opłat, o których mowa w pkt 6, 17-18, 20, 22 i 30-35 sędziom oraz obserwatorowi
przysługuje zwrot kosztów podróży w wysokości:
Odległość
do 20 km
do 50 km
do 100 km
do 160 km
do 200 km
do 260 km
do 320 km
powyżej 320 km

Stawka
25 zł
60 zł
110 zł
150 zł
180 zł
210 zł
240 zł
270 zł

IV. Przyjmuje się stawkę 1200 zł dla oficera łącznikowego sędziów i obserwatorów meczów
międzynarodowych, z uwzględnieniem postanowień Pkt. II.
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Uchwała nr VI/103 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmiany Uchwały nr V/56 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, I ligi i II
ligi kobiet na sezon 2020/2021 i następne
Działając na podstawie art. 36 par. 1 pkt 11) Statutu PZPN:
I. Wprowadza się następujące zmiany w Uchwale nr V/56 z dnia 25 czerwca 2020 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo
Ekstraligi, I ligi i II ligi kobiet na sezon 2020/2021 i następne:
1. Par. 1 ust. 3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
W rozgrywkach II ligi kobiet biorą udział 24 drużyny w dwóch grupach po 12 drużyn.
2. W par. 11 ust. 2) skreśla się lit. c).
3. Par. 12 ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Drużyny, które zajmą miejsca 11-12 w tabelach końcowych poszczególnych grup II ligi kobiet
spadają do III ligi kobiet.
4. Ilekroć w uchwale pojawia się sformułowanie Departament Rozgrywek Krajowych PZPN
zastępuje się je sformułowaniem Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

t.j. U nr V/56 z 25.06.2020 r.
zm. U nr VI/88 z 24.07.2020 r.
zm. U nr VI/103 z 17.07.2021 r.
REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO EKSTRALIGI, I LIGI I II LIGI KOBIET
NA SEZON 2020/2021 I NASTĘPNE
§1
1. W rozgrywkach Ekstraligi bierze udział 12 drużyn w jednej grupie.
2. W rozgrywkach I ligi kobiet bierze udział 12 drużyn w jednej grupie.
3. W rozgrywkach II ligi kobiet biorą udział udział 24 drużyny w dwóch grupach po 12 drużyn.
§2
1. Rozgrywki prowadzi Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.
2. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego składają do Departamentu
Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN wypełnioną i podpisaną deklarację, której wzór stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby zobowiązane są do dokonania przedpłaty na
poczet przyszłych kar za żółte kartki w wysokości:
a) Ekstraliga – 2 000 PLN
b) I liga kobiet – 1 000 PLN
c) II liga kobiet – 1 000 PLN
§3
1. Zawody rozgrywane są na podstawie Przepisów Gry, zgodnie z niniejszym Regulaminem
i obowiązującymi przepisami PZPN.
2. Rozgrywki prowadzone są w terminach ustalonych przez PZPN.
3. Szczegóły dotyczące Praw Marketingowych oraz Praw Telewizyjnych (Medialnych) regulują
załączniki nr 2-4.
§4
1. Klub Ekstraligi musi posiadać co najmniej 2 (dwie) drużyny młodzieżowe w następujących
kategoriach wiekowych:
a) drużyny lub drużynę od U-12 do U-17;
b) drużynę w rozgrywkach młodzieżowych męskich lub żeńskich.
W punkcie a) oraz b) mają zastosowania postanowienia § 3 ust. 4.1, 4.2, 4.3 Uchwały nr IX/140
z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną.
2. Klub I ligi i II ligi kobiet musi posiadać co najmniej 1 (jedną) drużynę młodzieżową
w kategorii wiekowej od U-12 do U-17.
3. Wszystkie drużyny młodzieżowe, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą uczestniczyć w oficjalnych
rozgrywkach organizowanych przez PZPN lub Wojewódzki Związek Piłki Nożnej.
§5
1. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone przez właściwy
Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione do gry przez Departament Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN w systemie Extranet.
2. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczek do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem
systemu Extranet.
3. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczek do gry przekazane w inny sposób
niż za pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.

4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodniczki, które ukończyły 16 lat.
5. Organ prowadzący rozgrywki piłki nożnej może uprawnić do gry w zespole seniorek
zawodniczkę, która ukończyła 15 rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych;
b) Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub
lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodniczki
w rozgrywkach seniorek.
6. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za
ewidencję żółtych i czerwonych kartek.
7. Do klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodniczek - cudzoziemek
spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w danym meczu mistrzowskim mogą występować
równocześnie na boisku:
a) Ekstraliga kobiet - 2 cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej;
b) I liga kobiet – 1 cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej;
c) II liga kobiet – 1 cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej.
8. Zawodniczka nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.
§6
Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje zawodniczki do
gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
a) Jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym
w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej
drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu,
w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodniczek występujących na pozycji
bramkarki);
b) Udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek
obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany jako udział w meczu
w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;
c) Jeżeli zawodniczka brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego
klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy
zawodniczek występujących na pozycji bramkarki);
d) Zawodniczka traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych
spotkań mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (przepis ten nie dotyczy
zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych);
e) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodniczka może uczestniczyć w rozgrywkach
klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpiła w więcej niż 50% rozegranych
oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy
zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych).
§7
1.
a)
b)
c)
d)

Do wystąpienia o uprawnienie zawodniczki do gry, klub zobowiązany jest załączyć następujące
dokumenty:
umowę transferową – wyłącznie w przypadku zawodniczki pozyskanej na zasadzie transferu
definitywnego lub czasowego;
oświadczenie klubu odstępującego o zwolnieniu zawodniczki – w przypadku pozyskania
zawodniczki, niezwiązanej kontraktem lub deklaracją gry amatora z innym klubem;
egzemplarz kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zawartego pomiędzy klubem
a zawodniczką, o ile klub nie złożył go uprzednio;
deklarację gry amatora na dany sezon rozgrywkowy w stosunku do zawodniczki
o statusie amatora;

e) egzemplarz oświadczenia antykorupcyjnego zawodniczki, o ile klub nie złożył go uprzednio,
którego brzmienie, dla zawodniczki profesjonalnej, określa art. 6 ust. 6 Uchwały nr III/54 z dnia
27 marca 2015 roku Zarządu PZPN – Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów
w sektorze zawodowej piłki nożnej, zaś dla zawodniczki o statusie amatora - załącznik
do Uchwały nr III/21 z dnia 26 lipca 2002 roku Zarządu PZPN – Zasady regulujące stosunki
pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora;
f) certyfikat transferowy zawodniczki - w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodniczki
pozyskanej z klubu zagranicznego;
g) w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii
Europejskiej, dokumentację potwierdzającą legalizację jej pobytu i zatrudnienia na terytorium
RP.
2. Na żądanie organu prowadzącego rozgrywki, klub może być zobowiązany do przekazania
dokumentów innych niż wymienione w ust. 1.
§8
Drużyny uprawnione są do wymiany 5 zawodniczek przez cały okres trwania gry. Każda wymiana
zawodniczki może nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu.
§9
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem
regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych
od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarek oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte)
w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną
nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne
okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy, gdy pozwalają
na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do zasady,
Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, który także ustala termin dokończenia
(rozegrania) zawodów. W drodze wyjątku decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu
podejmuje Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nie
rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności
siły wyższej, jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia rozegrania
spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym, w miarę możliwości konsultując uprzednio
decyzję z Departamentem Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów,
obserwatora PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania.
4. W przypadku podjęcia przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN decyzji
o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie
wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust.1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych
w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN.
5. W przypadku podjęcia przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN decyzji
o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody
dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku
uzyskanego do momentu przerwania zawodów,
b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,
c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszystkie zawodniczki uprawnione do gry
w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodniczkami:
•
które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej
kartki lub w wyniku zmiany,

•

które nie były w trakcie zawodów przerwanych zawodniczkami klubu, w którego barwach
występują w chwili dokańczania zawodów,
•
które odbywały w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek
otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.
6. Zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymała liczbę
kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanych
zawodach.
§ 10
1. Rozgrywki prowadzone są systemem jesień – wiosna.
2. Zawody rozgrywane są systemem mecz i rewanż. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi
zespołami dwa spotkania: jedno jako gospodarz oraz jedno jako gość zgodnie z opracowanym
przez PZPN terminarzem.
§ 11
1. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego
wyniku:
- 3 punkty za zwycięstwo,
- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis),
- 0 punktów za spotkanie przegrane.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym miejscu
decydują:
a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c. skreślony
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu rozgrywek,
e. przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach całego
cyklu,
f. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w całym cyklu rozgrywek,
g. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w całym cyklu
rozgrywek,
h. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN.
3. Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w ust. 2 wyłącznie między
zainteresowanymi drużynami.
4. Postanowienia ust. 2 pkt a-c mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji rozegrania wszystkich
zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
5. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanym siłą wyższą, która nastąpi
po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę po
ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek,
które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez przyznawania
punktów.
6. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanym siłą wyższą, która nastąpi
po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów
będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z tytułu

poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych
rozgrywkach.
§ 12
1. Drużyna, która zajmie I miejsce w tabeli końcowej rozgrywek Ekstraligi zdobędzie tytuł mistrza
Polski.
2. Drużyna, która zajmie II miejsce w tabeli końcowej rozgrywek Ekstraligi zdobędzie tytuł
wicemistrza Polski.
3. Drużyna, która zajmie III miejsce w tabeli końcowej rozgrywek Ekstraligi zdobędzie tytuł
II wicemistrza Polski.
4. Drużyny, które w tabeli końcowej rozgrywek Ekstraligi zajmą miejsca 11-12 spadają do I ligi
kobiet.
5. Drużyny, które zajmą w tabeli końcowej rozgrywek I ligi kobiet miejsca 1-2 awansują do
Ekstraligi, o ile otrzymają licencję uprawniającą do udziału w tej klasie rozgrywkowej.
6. Drużyny, które zajmą w tabeli końcowej rozgrywek I ligi kobiet miejsca 11-12 spadają do
II ligi kobiet.
7. Drużyny, które zajmą 1 miejsca w tabelach końcowych poszczególnych grup II ligi kobiet
awansują do I ligi kobiet.
8. Drużyny, które zajmą miejsca 11-12 w tabelach końcowych poszczególnych grup II ligi
kobiet spadają do III ligi kobiet.
9.Do II ligi kobiet awansują 4 drużyny z rozgrywek III ligi kobiet. Szczegółowe zasady prowadzenia
rozgrywek III ligi kobiet ustalą Wojewódzkie ZPN.
§ 13
1. Kluby-uczestnicy rozgrywek otrzymują do PZPN dofinansowanie w wysokości:
a) Ekstraliga – 100 000 zł netto
b) I liga kobiet – 50 000 zł netto
c) II liga kobiet – 20 000 zł netto
2. Zasady przekazania dofinansowania określi Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.
3. Klub, którego drużyna wycofa się lub zostanie wycofana z rozgrywek przed ich zakończeniem,
zobowiązany będzie do zwrotu całej kwoty dofinansowania.
4. Kluby, które zajmą miejsca 1-3 w tabeli końcowej Ekstraligi otrzymają nagrody finansowe
w wysokości:
- mistrz
- wicemistrz
- II wicemistrz

- 200 000 PLN netto;
- 100 000 PLN netto;
- 50 000 PLN netto.

5. Wypłata nagród nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu obciążeniowego.
§ 14
1. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań
z własnej winy, zostanie automatycznie przesunięta niżej o dwie klasy rozgrywkowe bez względu
na liczbę zdobytych punktów.
2. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie, anuluje się wyniki
dotychczasowych spotkań tej drużyny,
b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań w sezonie, zalicza się do punktacji wyniki
uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się
walkowery dla przeciwników.
3. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub zostanie ukarany karą finansową
w wysokości:
a) Ekstraliga - 5000 PLN

b) I liga - 3000 PLN
c) II liga - 2000 PLN
§ 15
1. Zawodniczki są zobowiązane do spełnienia wymogów w zakresie opieki zdrowotnej na zasadach
określonych w § 23 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie
organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez zawodniczki orzeczeń lekarskich
lub oświadczeń o stanie zdrowia, potwierdza pisemnie przed każdymi zawodami trener lub
kierownik drużyny.
2. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodniczek, wypełnionego
w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.
3. Do udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu
z zawodów.
4. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodniczkami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może
przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik
drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska tych osób winny być wpisane do protokołu.
5. Jeżeli drużyna rozpocznie grę z mniejszą liczbą zawodniczek niż 11, jednak nie mniejszą niż 7,
to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodniczek jedynie zawodniczkami, które są
wpisane do składu w protokole z zawodów.
6. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział
w zawodach, zawodniczka jest zobowiązana na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami, w czasie
przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
7. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu
zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.
8. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie
Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych
systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić
formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu
spotkania.
9. Podczas meczów może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). Decyzje
w zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo podejmuje
Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.
10. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne
i nie mogą być zmienione.
11. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem
systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub
finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu.
§ 16
W przypadku zmiany nazwiska zawodniczki, klub zobowiązany jest powiadomić
o powyższym macierzysty Związek Piłki Nożnej celem dokonania zmiany w systemie Extranet.
§ 17
1. Mecze Ekstraligi mogą być rozgrywane na stadionach zweryfikowanych do IV ligi lub wyższej
klasy rozgrywkowej z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref technicznych i wyposażenia
w nosze (i dwóch „noszowych”) na czas trwania zawodów.
2. Mecze I ligi i II ligi kobiet mogą być rozgrywane na stadionach zweryfikowanych do klasy
okręgowej lub wyższej klasy rozgrywkowej z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref
technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch „noszowych”) na czas trwania zawodów.
3. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do meczu.

4. Mecze nie mogą odbywać się na boiskach zamkniętych na mocy decyzji organu dyscyplinarnego
PZPN, właściwego Wojewódzkiego ZPN, państwowej lub samorządowej władzy administracyjnej.
§ 18
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są
na pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.
2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawodów,
obowiązani są wskazać w systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz miejsce
rozegrania meczu danej kolejki.
3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać
w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.
4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu Extranet, zgody przeciwnika
i PZPN.
5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inny stadion
spełniający wymogi regulaminowe.
§ 19
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
2. Ustala się, że mecze Ekstraligi rozgrywane będą w sobotę/niedzielę lub w dni powszednie,
zgodnie z kalendarzem rozgrywek ustalonym przez PZPN, przy czym dzień i godzinę rozpoczęcia
spotkania ustala gospodarz.
3. Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów
na jeden termin i o jednej godzinie, przy czym dwie ostatnie kolejki wyznacza się obligatoryjnie na
jeden termin i o jednakowej godzinie.
4. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Piłkarstwa Profesjonalnego
PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
5. Zawody mogą rozpocząć się najwcześniej o godzinie 12:00, przy czym organ prowadzący
rozgrywki może wyznaczyć inną godzinę rozpoczęcia meczu.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji
narodowej, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA, co
najmniej jednej zawodniczki klubu, uprawnionej do gry w danej klasie rozgrywkowej, może
stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny
termin.
7. Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego
wniosku, przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia.
8. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Departament Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN.
§ 20
1. Za utrzymanie porządku na boisku przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub
będący gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych
warunków na stadionie i płycie boiska.
2. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Departamentem Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN,
a w wyjątkowych przypadkach z obserwatorem PZPN.
§ 21
Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie
stadionu zobowiązany jest do:

a) zapewnienia obecności podczas całego czasu trwania meczu karetki pogotowia z zespołem
ratowniczym – w przypadku Ekstraligi,
b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
c) filmowania całego przebiegu zawodów i zamieszczenia nagrania, w terminie 24 godzin od
zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego
PZPN – w przypadku Ekstraligi,
d) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów,
e) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów,
f) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),
g) zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich podawania w trakcie zawodów
– w przypadku Ekstraligi,
h) stworzenia kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia
sanitarne, szatnie, bufety),
i) zapewnienia opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych
dla zawodniczek,
j) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodniczek rezerwowych,
k) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji
posiadającej prawa telewizyjne,
l) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów,
dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet,
m) uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem
spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych
warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania
zawodów przy sztucznym oświetleniu.
n) w przypadku meczów, podczas których będzie wykorzystywany system VAR (Video Assistant
Referee), udzielić ekipie technicznej wszelkiej pomocy niezbędnej do obsługi i sprawnego
funkcjonowania systemu – zgodnie z wymaganiami określonymi przez Departament Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN.
§ 22
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, przy
równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin
po zawodach.
2. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej
w wysokości 1.000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
3. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej
PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN
w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
§ 23
1. Sędziów do prowadzenia zawodów wyznacza Kolegium Sędziów PZPN.
2. Koszty ryczałtów sędziowskich i obserwatorów oraz koszty przejazdu pokrywa PZPN.
§ 24
W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia zawodów przez wyznaczonego
sędziego zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008
roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.

§ 25
1. Zawodniczki rozpoczynające grę (wychodzące w pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania
sędziowskiego – liczba porządkowa (Lp.) – powinny być wpisane w pozycjach od 1 do 11 i mieć
koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole.
2. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.
a) drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych.
W zawiadomieniu przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować o strojach
w jakich zamierza wystąpić przed własną widownią,
b) jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe
podobnych kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest zobowiązana
ubrać kostiumy o odmiennych barwach,
c) bramkarki muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten
dotyczy również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien dostarczyć czystą koszulkę
odmiennej barwy. Na polecenie sędziego bramkarki muszą zmienić koszulki o odmiennych
barwach od kolorów kostiumów zawodników.
3. Nieprzestrzeganie przepisu określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, powoduje
odpowiedzialność dyscyplinarną winnego klubu. W pozostałych kwestiach dotyczących ubioru
mają zastosowanie postanowienia Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN
w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
§ 26
Zawodniczka, która w czasie zawodów otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie
automatycznie ukarana:
a. przy trzecim napomnieniu:
• Ekstraliga - karą finansową w wysokości - 100 zł,
• I liga kobiet - karą finansową w wysokości - 50 zł,
• II liga kobiet - karą finansową w wysokości - 50 zł:
b. przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
c. przy szóstym napomnieniu;
•
Ekstraliga - karą finansową w wysokości - 200 zł,
•
I liga kobiet - karą finansową w wysokości - 100 zł,
•
II liga kobiet - karą finansową w wysokości - 100 zł:
d. przy ósmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
e. przy dziewiątym napomnieniu:
•
Ekstraliga - karą finansową w wysokości - 300 zł,
•
I liga kobiet - karą finansową w wysokości - 200 zł,
•
II liga kobiet - karą finansową w wysokości - 200 zł:
f. przy dwunastym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) – karą
dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.
2. Jeżeli co najmniej 5 zawodniczek jednej drużyny otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) lub
wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodniczek podlega karze
pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie mniejszej niż 500 zł.
3. Zawodniczka, która zostanie wykluczona przez sędziego w wyniku samoistnej czerwonej kartki
zostaje automatycznie zawieszona (ukarana dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w zawodach
danej ligi do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję Dyscyplinarną PZPN.
4. Zasady wykonywania kary dyskwalifikacji w wyniku otrzymania danej liczby napomnień lub
wykluczenia określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN.
5. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.
6. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki
otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar.
1.

§ 27
Drużyny klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską zgodnie
z postanowieniami Uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących
w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce.
§ 28
Kluby mają obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków
wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej.
§ 29
Decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie podejmuje Departament
Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.
§ 30
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 31
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia
Regulaminu
Rozgrywek
o
Mistrzostwo
Ekstraligi,
I
ligi
i II ligi kobiet na sezon 2021/2022i następne
Data, miejsce
_____________________________
Pełna nazwa Klubu:
_____________________________

Adres siedziby Klubu:
_____________________________

Do: Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN

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

Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał
zawartość tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie – o 10.00 oraz
15.00.
Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje
Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN dot. rozgrywek.
Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie
traktował jako wiążące.
Niniejszym informujemy, iż osobą właściwą do kontaktu we wszelkich sprawach dot. rozgrywek
jest (Imię i Nazwisko, funkcja w klubie, nr telefonu)
_______________________________________________________

W imieniu Klubu:
______________________________

Załącznik nr 2 - Ekstraliga
1.
PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki
o Mistrzostwo Ekstraligi, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych
rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne,
prawa promocyjne, prawa reklamowe i prawa marketingowe (zwanych łącznie
w niniejszym Regulaminie „Prawami Marketingowymi”) oraz prawa telewizyjne (medialne),
realizowane za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych,
Internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych (zwane
łącznie w niniejszym Regulaminie „Prawami Telewizyjnymi”).
Ponadto jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki o Mistrzostwo Ekstraligi,
PZPN ma prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy rozgrywek
o Mistrzostwo Ekstraligi (zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może
w szczególności uwzględniać nazwę Sponsora Tytularnego rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi lub
produktu/usługi przez niego wskazanego.
2. PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych
i Praw Marketingowych na podmioty trzecie (np. media, nadawców telewizyjnych.
Partnerów/Sponsorów), w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych lub
umów sponsorskich.
3. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraligi mają obowiązek
honorowania przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz realizowania
wszelkich umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami trzecimi (np. mediami,
nadawcami telewizyjnymi, Partnerami/Sponsorami), a także każdorazowego posługiwania się
określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności kluby zobowiązane są do realizacji
czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw Telewizyjnych, o których mowa w niniejszym
Regulaminie.
4. Szczegółowe uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów
określają odrębne przepisy PZPN. Przy czym w odniesieniu do meczów transmitowanych przez
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, obowiązują
następujące zasady:
•
wszystkie Prawa Marketingowe dotyczące takich meczów przysługują wyłącznie PZPN
(w odniesieniu do meczów, które nie są transmitowane klubom przysługują takie Prawa
Marketingowe, które nie zostały zastrzeżone przez PZPN);
•
tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska, a także
tzw. koło środkowe boiska, na mecze transmitowane przez nadawcę posiadającego Prawa
Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi dostarczy klubom oraz zainstaluje na stadionie
PZPN lub podmiot przez niego wskazany;
•
ww. nośniki zostaną dostarczone na stadion, na którym będzie odbywał się mecz,
transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo
Ekstraligi, najpóźniej w dniu meczu;
•
ponadto, klub będący gospodarzem meczu musi umożliwić przeprowadzenie transmisji
przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi,
w tym zapewnić agregat prądotwórczy i Internet (o wskazanych przez takiego nadawcę lub PZPN
parametrach technicznych) oraz przekazać stosowne akredytacje przedstawicielom takiego
nadawcy telewizyjnego, a także zapewnić dzieci do rozłożenia tzw. koła środkowego boiska
dostarczonego przez PZPN.
5. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do przeprowadzania
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań
o Mistrzostwo Ekstraligi bez uzyskania zgody PZPN (co oznacza, że klub będący gospodarzem
meczu, który nie jest transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do
rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, może samodzielnie przeprowadzać z niego transmisję – np.
w telewizji klubowej lub na swojej stronie internetowej, tylko pod warunkiem uzyskania na to
uprzedniej zgody PZPN).
6. W ramach Praw Marketingowych PZPN przysługuje w szczególności prawo do:

•
użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodniczek oraz
przedstawicieli klubów w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową
i bezterminową zgodę na wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione
– w szczególności media, nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów – wizerunków
zawodniczek oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych, którą kluby są zobowiązane
zapewnić od swoich przedstawicieli i zawodniczek), jak też i nazw klubów, emblematów oraz
koszulek meczowych dla komercyjnych celów w ramach rozgrywek Ekstraligi. Polski Związek Piłki
Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych materiałów, które
mogą być udostępniane mediom, nadawcom telewizyjnym, Partnerom/Sponsorom
w celu ich wykorzystania (np. publikacji lub rozpowszechniania w inny sposób),
•
wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek mediów, nadawców
telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek
zawodniczek w stroju klubowym i wizerunek trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny w
strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie
przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców
telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów),
•
wykorzystania wszystkich herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach jako Klubów
gających w Ekstralidze, na wszelkich produktach oraz podczas działań sprzedażowych,
marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za granicą na rzecz
Ekstraligi, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek;
•
łącznego lub samodzielnego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia
i nazwiska oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodniczek i trenerów wszystkich Klubów (co
obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez PZPN
i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców telewizyjnych,
Partnerów/Sponsorów);
•
organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym
odbywają się Rozgrywki, przez PZPN oraz Partnerów/Sponsorów
7. W związku z identyfikacją wizualną, kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do:
•
Umieszczenia dostarczonej przez PZPN tablicy centralnej Ekstraligi o wymiarach
6m x 1m w pierwszym rzędzie reklam na wysokości linii środkowej boiska (zgodnie z wytycznymi
PZPN),
•
Umieszczenia naszywek z logotypem Ekstraligi i/lub logotypem wskazanego przez PZPN
Partnera/Sponsora Rozgrywek Ekstraligi na zewnętrznej części prawego rękawka koszulek
meczowych zawodników, na powierzchni max. 81 cm2 (np. pole 90 mm x 90 mm.) – zgodnie
z wytycznymi PZPN,
•
Umieszczenia
i
ekspozycji
w
trakcie
zawodów
nośników
reklamowych
Partnerów/Sponsorów rozgrywek Ekstraligi w sposób i w miejscach wskazanych przez PZPN
(bandy reklamowe, jamniki, koło środkowe oraz inne; ww. nośniki będą dostarczane przez PZPN),
8. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraligi tablicę centralną – banner o wymiarach
6m x 1m. Kluby będący gospodarzami meczów są zobowiązane do zapewnienia ekspozycji
ww. tablicy centralnej zarówno podczas wszystkich meczów w ramach rozgrywek o Mistrzostwo
Ekstraligi (tj. zarówno meczów transmitowanych przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne
do rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, jak i pozostałych).
9. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraligi naszywki na koszulki meczowe
(z logotypem Rozgrywek Ekstraligi i/lub logotypem wskazanego przez PZPN Partnera/Sponsora
Rozgrywek Ekstraligi) – po 50 szt. stosownych naszywek na rękaw. Jeżeli PZPN dostarczy klubowi
takie naszywki klub jest zobowiązany do ich umieszczenia na koszulkach meczowych wszystkich
swoich zawodniczek, w sposób wskazany przez PZPN, podczas wszystkich meczów w ramach
rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi (tj. zarówno meczów transmitowanych przez nadawcę
posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi, jak i pozostałych).
10. Upoważnia się Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN do opracowania dalej idących
niż przewidziane w Regulaminie i szczegółowych wytycznych dot. uprawnień
Partnerów/Sponsorów Rozgrywek Ekstraligi, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania
transmisji z meczów (z tytułu Praw Telewizyjnych), uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków
Klubów w zakresie praw, o których mowa w ust. 1-3 powyżej.

11. Księga znaku Rozgrywek Ekstraligi – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń tych
rozgrywek jest dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby
są zobowiązane do posługiwania się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi
Rozgrywek Ekstraligi określonymi w ww. Księdze znaku Rozgrywek Ekstraligi oraz wyłącznie na
określonych w niej warunkach i zasadach.
12. W przypadku pozyskania przez PZPN dostawcy oficjalnych piłek dla rozgrywek
o Mistrzostwo Ekstraligi kluby zobowiązane są do posługiwania się w trakcie zawodów
o Mistrzostwo Ekstraligi wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraligi
wskazanymi przez PZPN i w kolorystyce ustalonej przez PZPN.

Załącznik nr 3 – I liga kobiet
1.
PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki
o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych
rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne,
prawa promocyjne, prawa reklamowe i prawa marketingowe (zwanych łącznie w niniejszym
Regulaminie „Prawami Marketingowymi”) oraz prawa telewizyjne (medialne), realizowane za
pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu
i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych (zwane łącznie
w niniejszym Regulaminie „Prawami Telewizyjnymi”).
Ponadto jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki o Mistrzostwo I-ej ligi
kobiet, PZPN ma prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy rozgrywek
o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet (zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może
w szczególności uwzględniać nazwę Sponsora Tytularnego rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet
lub produktu/usługi przez niego wskazanego.
2. PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych
i Praw Marketingowych na podmioty trzecie (np. media, nadawców telewizyjnych.
Partnerów/Sponsorów), w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych lub
umów sponsorskich.
3. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet mają obowiązek
honorowania przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz realizowania
wszelkich umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami trzecimi (np. mediami,
nadawcami telewizyjnymi, Partnerami/Sponsorami), a także każdorazowego posługiwania się
określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności kluby zobowiązane są do realizacji
czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw Telewizyjnych, o których mowa w niniejszym
Regulaminie.
4. Szczegółowe uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów
określają odrębne przepisy PZPN. Przy czym w odniesieniu do meczów transmitowanych przez
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet, obowiązują
następujące zasady:
•
wszystkie Prawa Marketingowe dotyczące takich meczów przysługują wyłącznie PZPN
(w odniesieniu do meczów, które nie są transmitowane klubom przysługują takie Prawa
Marketingowe, które nie zostały zastrzeżone przez PZPN);
•
tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska,
a także tzw. koło środkowe boiska, na mecze transmitowane przez nadawcę posiadającego Prawa
Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet dostarczy klubom oraz zainstaluje na
stadionie PZPN lub podmiot przez niego wskazany;
•
ww. nośniki zostaną dostarczone na stadion, na którym będzie odbywał się mecz,
transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej
ligi kobiet, najpóźniej w dniu meczu;
•
ponadto, klub będący gospodarzem meczu musi umożliwić przeprowadzenie transmisji
przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet,
w tym zapewnić agregat prądotwórczy i Internet (o wskazanych przez takiego nadawcę lub PZPN
parametrach technicznych) oraz przekazać stosowne akredytacje przedstawicielom takiego
nadawcy telewizyjnego, a także zapewnić dzieci do rozłożenia tzw. koła środkowego boiska
dostarczonego przez PZPN.
5. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są upoważnione
do przeprowadzania jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze
spotkań o Mistrzostwo I ligi kobiet bez uzyskania zgody PZPN (co oznacza, że klub będący
gospodarzem meczu, który nie jest transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa
Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet, może samodzielnie przeprowadzać z niego
transmisję – np. w telewizji klubowej lub na swojej stronie internetowej, tylko pod warunkiem
uzyskania na to uprzedniej zgody PZPN).
6. W ramach Praw Marketingowych PZPN przysługuje w szczególności prawo do:

•
użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodniczek oraz
przedstawicieli klubów w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową
i bezterminową zgodę na wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione
– w szczególności media, nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów – wizerunków
zawodniczek oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych, którą kluby są zobowiązane
zapewnić od swoich przedstawicieli i zawodniczek), jak też i nazw klubów, emblematów oraz
koszulek meczowych dla komercyjnych celów w ramach rozgrywek I ligi kobiet. Polski Związek
Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych materiałów,
które mogą być udostępniane mediom, nadawcom telewizyjnym, Partnerom/Sponsorom w celu ich
wykorzystania (np. publikacji lub rozpowszechniania w inny sposób),
•
wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek mediów, nadawców
telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek
zawodniczek w stroju klubowym i wizerunek trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny
w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich
wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media,
nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów),
•
wykorzystania wszystkich herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach jako Klubów
gających w I lidze kobiet, na wszelkich produktach oraz podczas działań sprzedażowych,
marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za granicą
na rzecz I ligi, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek;
•
łącznego lub samodzielnego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia
i nazwiska oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodniczek i trenerów wszystkich Klubów (co
obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez PZPN
i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców telewizyjnych,
Partnerów/Sponsorów);
•
organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym
odbywają się Rozgrywki, przez PZPN oraz Partnerów/Sponsorów.
7. Upoważnia się Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN do opracowania dalej idących
niż przewidziane w Regulaminie i szczegółowych wytycznych dot. uprawnień
Partnerów/Sponsorów Rozgrywek I ligi kobiet, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania
transmisji
z
meczów
(z tytułu Praw Telewizyjnych), uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów w zakresie praw,
o których mowa w ust. 1-4 powyżej.
8. Księga znaku Rozgrywek I ligi kobiet – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń tych
rozgrywek jest dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby są zobowiązane
do posługiwania się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi Rozgrywek I ligi
kobiet określonymi w ww. Księdze znaku Rozgrywek I ligi kobiet oraz wyłącznie na określonych
w niej warunkach i zasadach.
9. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet naszywki na koszulki meczowe
(z logotypem Rozgrywek I ligi kobiet i/lub logotypem wskazanego przez PZPN Partnera/Sponsora
Rozgrywek I ligi kobiet) – po 50 szt. stosownych naszywek na rękaw. Jeżeli PZPN dostarczy
klubowi takie naszywki klub jest zobowiązany do ich umieszczenia na koszulkach meczowych
wszystkich swoich zawodniczek, w sposób wskazany przez PZPN, podczas wszystkich meczów
w ramach rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet (tj. zarówno meczów transmitowanych przez
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo I-ej ligi kobiet, jak
i pozostałych).
10. W przypadku pozyskania przez PZPN dostawcy oficjalnych piłek dla rozgrywek
o Mistrzostwo I ligi kobiet kluby zobowiązane są do posługiwania się w trakcie zawodów
o Mistrzostwo I ligi kobiet wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o Mistrzostwo I ligi kobiet
wskazanymi przez PZPN i w kolorystyce ustalonej przez PZPN.

Załącznik nr 4 – II liga kobiet
1.
PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki
o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące
tych rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa
komercyjne, prawa promocyjne, prawa reklamowe i prawa marketingowe (zwanych łącznie
w niniejszym Regulaminie „Prawami Marketingowymi”) oraz prawa telewizyjne (medialne),
realizowane za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych,
Internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych (zwane
łącznie w niniejszym Regulaminie „Prawami Telewizyjnymi”).
Ponadto jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki o Mistrzostwo II-ej ligi
kobiet, PZPN ma prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy rozgrywek
o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet (zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może
w szczególności uwzględniać nazwę Sponsora Tytularnego rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet
lub produktu/usługi przez niego wskazanego.
2. PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych
i Praw Marketingowych na podmioty trzecie (np. media, nadawców telewizyjnych.
Partnerów/Sponsorów), w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych lub
umów sponsorskich.
3. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet mają obowiązek
honorowania przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz realizowania
wszelkich umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami trzecimi (np. mediami,
nadawcami telewizyjnymi, Partnerami/Sponsorami), a także każdorazowego posługiwania się
określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności kluby zobowiązane są do realizacji
czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw Telewizyjnych, o których mowa w niniejszym
Regulaminie.
4. Szczegółowe uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów
określają odrębne przepisy PZPN. Przy czym w odniesieniu do meczów transmitowanych przez
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet, obowiązują
następujące zasady:
•
wszystkie Prawa Marketingowe dotyczące takich meczów przysługują wyłącznie PZPN
(w odniesieniu do meczów, które nie są transmitowane klubom przysługują takie Prawa
Marketingowe, które nie zostały zastrzeżone przez PZPN);
•
tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska,
a także tzw. koło środkowe boiska, na mecze transmitowane przez nadawcę posiadającego Prawa
Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet dostarczy klubom oraz zainstaluje na
stadionie PZPN lub podmiot przez niego wskazany;
•
ww. nośniki zostaną dostarczone na stadion, na którym będzie odbywał się mecz,
transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo II-ej
ligi kobiet, najpóźniej w dniu meczu;
•
ponadto, klub będący gospodarzem meczu musi umożliwić przeprowadzenie transmisji
przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet,
w tym zapewnić agregat prądotwórczy i Internet (o wskazanych przez takiego nadawcę lub PZPN
parametrach technicznych) oraz przekazać stosowne akredytacje przedstawicielom takiego
nadawcy telewizyjnego, a także zapewnić dzieci do rozłożenia tzw. koła środkowego boiska
dostarczonego przez PZPN.
5. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są upoważnione
do przeprowadzania jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze
spotkań o Mistrzostwo II ligi kobiet bez uzyskania zgody PZPN (co oznacza, że klub będący
gospodarzem meczu, który nie jest transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa
Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet, może samodzielnie przeprowadzać z niego
transmisję – np. w telewizji klubowej lub na swojej stronie internetowej, tylko pod warunkiem
uzyskania na to uprzedniej zgody PZPN).
6. W ramach Praw Marketingowych PZPN przysługuje w szczególności prawo do:

•
użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodniczek oraz
przedstawicieli klubów w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową
i bezterminową zgodę na wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione
– w szczególności media, nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów – wizerunków
zawodniczek oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych, którą kluby są zobowiązane
zapewnić od swoich przedstawicieli i zawodniczek), jak też i nazw klubów, emblematów oraz
koszulek meczowych dla komercyjnych celów w ramach rozgrywek I ligi. Polski Związek Piłki
Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych materiałów, które
mogą być udostępniane mediom, nadawcom telewizyjnym, Partnerom/Sponsorom w celu ich
wykorzystania (np. publikacji lub rozpowszechniania w inny sposób),
•
wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek mediów, nadawców
telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek
zawodniczek w stroju klubowym i wizerunek trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny
w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich
wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media,
nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów),
•
wykorzystania wszystkich herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach jako Klubów
gających w II lidze kobiet, na wszelkich produktach oraz podczas działań sprzedażowych,
marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za granicą
na rzecz II ligi kobiet, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek;
•
łącznego lub samodzielnego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia
i nazwiska oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodniczek i trenerów wszystkich Klubów (co
obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez PZPN
i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców telewizyjnych,
Partnerów/Sponsorów);
•
organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym
odbywają się Rozgrywki, przez PZPN oraz Partnerów/Sponsorów.
7. Upoważnia się Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN do opracowania dalej idących
niż przewidziane w Regulaminie i szczegółowych wytycznych dot. uprawnień
Partnerów/Sponsorów Rozgrywek II ligi kobiet, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania
transmisji
z
meczów
(z tytułu Praw Telewizyjnych), uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów w zakresie praw,
o których mowa w ust. 1-4 powyżej.
8. Księga znaku Rozgrywek II ligi kobiet – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń tych
rozgrywek jest dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby są zobowiązane
do posługiwania się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi Rozgrywek II ligi
kobiet określonymi w ww. Księdze znaku Rozgrywek II ligi kobiet oraz wyłącznie na określonych
w niej warunkach i zasadach.
9. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet naszywki na koszulki meczowe
(z logotypem Rozgrywek II ligi kobiet i/lub logotypem wskazanego przez PZPN Partnera/Sponsora
Rozgrywek II ligi kobiet) – po 50 szt. stosownych naszywek na rękaw. Jeżeli PZPN dostarczy
klubowi takie naszywki klub jest zobowiązany do ich umieszczenia na koszulkach meczowych
wszystkich swoich zawodniczek, w sposób wskazany przez PZPN, podczas wszystkich meczów
w ramach rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet (tj. zarówno meczów transmitowanych przez
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi kobiet, jak
i pozostałych).
10. W przypadku pozyskania przez PZPN dostawcy oficjalnych piłek dla rozgrywek
o Mistrzostwo II ligi kobiet kluby zobowiązane są do posługiwania się w trakcie zawodów
o Mistrzostwo II ligi kobiet wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o Mistrzostwo II ligi kobiet
wskazanymi przez PZPN i w kolorystyce ustalonej przez PZPN.
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Uchwała nr VI/104 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski Kobiet na sezon 2021/2022
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski Kobiet na sezon 2021/2022 w następującym
brzmieniu:

REGULAMIN ROZGRYWEK O PUCHAR POLSKI KOBIET
NA SEZON 2021/2022
§1
1. Regulamin rozgrywek o Puchar Polski kobiet obowiązuje w cyklu rozgrywkowym 2021/2022.
2. Cykl rozgrywek na szczeblu Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej kończy się 14.10.2021 r.
§2
1. W rozgrywkach o Puchar Polski kobiet obowiązkowo biorą udział drużyny Ekstraligi, I i II ligi
kobiet w piłce nożnej. Pozostałe drużyny, występujące w rozgrywkach prowadzonych przez
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej, biorą udział na zasadzie dobrowolności i winny zgłosić swój
udział w ZPN prowadzącym rozgrywki na danym terenie.
2. Szczegóły dotyczące Praw Marketingowych oraz Praw Telewizyjnych (Medialnych) reguluje
załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywek o Puchar Polski kobiet na sezon 2021/2022.
§3
Całość rozgrywek podzielona jest na siedem etapów:
I etap – na szczeblu Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, w którym uczestniczą drużyny III ligi
kobiet i niższych klas rozgrywkowych.
II etap – uczestniczą 64 drużyny – zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu związków piłki nożnej
w sezonie 2021/2022 oraz wszystkie drużyny Ekstraligi, I ligi i II ligi kobiet.
III etap – 32 drużyny wyłonione w etapie II.
IV etap – 1/8 finału – 16 drużyn wyłonionych w etapie III.
V etap – 1/4 finału – 8 drużyn wyłonionych w etapie IV.
VI etap – 1/2 finału – 4 drużyny wyłonione w etapie V.
VII etap – finał – 2 drużyny wyłonione w etapie VI.
§4
1.Pierwszy
etap
rozgrywek
przeprowadzają
Wojewódzkie Związki
Piłki
Nożnej
na podstawie opracowanych przez dany Związek regulaminów i w oparciu o ogólnie obowiązujące
zasady określone w Uchwale Zarządu PZPN nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku
w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej oraz innych Uchwałach
Zarządu PZPN.
2. Orzecznictwo dyscyplinarne zawodniczek, działaczy i klubów w odniesieniu do wszystkich
drużyn biorących udział w rozgrywkach pucharowych I etapu na szczeblu Wojewódzkiego Związku
Piłki Nożnej należy do ich właściwości.

3. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodniczek, trenerów, działaczy
i kibiców w odniesieniu do wszystkich drużyn biorących udział w rozgrywkach o Puchar Polski
w drugim i trzecim etapie stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
4. Po zakończeniu eliminacji, Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej obowiązane są do przesłania do
PZPN informacji o zwycięskich drużynach. Należy również zgłosić informacje o udzielonych karach
za żółte i czerwone kartki wraz z wykazami uprawnionych do gry zawodniczek.
§5
1. Etapy II-VII prowadzone są przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. W etapach
II-VII w rozgrywkach Pucharu Polski kobiet rozgrywany jest jeden mecz.
2. Gospodarzem zawodów będzie zespół występujący w niższej klasie rozgrywkowej.
W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarzem meczu będzie drużyna, która
w trakcie losowania danej pary zostanie wylosowana jako pierwsza.
3. W przypadku realnej możliwości nierozegrania meczu z powodu niekorzystnych warunków
atmosferycznych lub innych niezależnych od gospodarza zawodów okoliczności, organ
prowadzący rozgrywki zastrzega sobie prawo zmiany gospodarza meczu, wyłonionego w drodze
losowania.
§6
1. Na etapach II-VI wszystkie pary są losowane z jednego koszyka.
2. Mecz finałowy o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet organizuje Polski Związek Piłki Nożnej
na boisku neutralnym.
§7
1. Do udziału w rozgrywkach Pucharu Polski kobiet uprawnione są wszystkie zawodniczki danej
drużyny klubu, które zostały uprawnione w systemie Extranet do gry w rozgrywkach
mistrzowskich z jej udziałem w sezonie 2021/2022.
2. Wystawienie przez klub więcej niż jednej drużyny, w jednym etapie rozgrywek, zobowiązuje do
stosowania następujących zasad:
a) Zawodniczki, które wystąpiły w meczu jednej drużyny, nie mogą uczestniczyć w meczach
innej drużyny tego samego klubu z zastrzeżeniem postanowień pkt b,
b) Jeżeli jedna z drużyn klubu została wyeliminowana z rozgrywek, najwyżej 4 zawodniczki,
które wystąpiły w przynajmniej jednym meczu drużyny wyeliminowanej może występować
w meczach z udziałem drużyny, która zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek,
c) Niezależnie od postanowień pkt a i b, w zakresie udziału zawodniczek w meczach różnych
drużyn tego samego klubu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia § 4 Uchwały nr
IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę
nożną.
d) Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w
których one aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej
klasie rozgrywkowej, itd.

§8

1. Zawodniczki są zobowiązane do spełnienia wymogów w zakresie opieki zdrowotnej na zasadach
określonych w § 23 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie
organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez zawodniczki orzeczeń lekarskich
lub oświadczeń o stanie zdrowia, potwierdza pisemnie przed każdymi zawodami trener lub
kierownik drużyny.
2. W rozgrywkach o Puchar Polski kobiet, pod rygorem sankcji w postaci walkowera oraz innych
konsekwencji dyscyplinarnych, mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone przez
właściwy Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione przez organ prowadzący
rozgrywki w systemie Extranet.
3. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodniczek do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem
systemu Extranet.
4. Wystąpienie o uprawnienie zawodniczek do gry przekazane do gry w inny sposób niż
za pośrednictwem systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.
5. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz
za ewidencję żółtych i czerwonych kartek.
6. W meczach Pucharu Polski kobiet na szczeblu WZPN (I etap) może występować równocześnie
na boisku tylko 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej, natomiast
w meczach Pucharu Polski kobiet na szczeblu centralnym (etapy II-VII) mogą występować
równocześnie na boisku 2 zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej.
7. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów Pucharu Polski kobiet kierownicy drużyn
zobowiązani są do wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład
zawodniczek, wypełnionego w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana
i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych
w sprawozdaniu.
8. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu
z zawodów.
9. Zawodniczka nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.
10. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodniczek niż 11, jednak nie mniejszą
niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodniczek jedynie zawodniczkami, które są
wpisane do składu w protokole z zawodów.
11. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział
w zawodach, zawodniczka jest zobowiązana na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami,
w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
12. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodniczek biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu
zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.
13. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów
w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania.
14. Podczas meczów Pucharu Polski kobiet szczebla centralnego może być wykorzystywany
system VAR (Video Assistant Referee). Decyzje w zakresie wykorzystania systemu podczas
wybranych meczów, każdorazowo podejmuje Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.
15. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne
i nie mogą być zmienione.
16. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem
systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych
i/lub finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu.
§9

1. Zawody przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn., że drużyny przegrywające
odpadają z dalszej rywalizacji.
2. Zawody trwają 2 x 45 minut.
3. Na etapach II-VII, w przypadku wyniku remisowego po zakończeniu meczu w regulaminowym
czasie zarządzona będzie dogrywka 2 x 15 minut. Jeśli w czasie dogrywki oba zespoły zdobędą tę
samą liczbę goli zarządza się rzuty karne według obowiązujących przepisów.
4. Drużyny biorące udział w etapach I-VII rozgrywek Pucharu Polski uprawnione są
do wymiany 5 zawodniczek przez cały czas trwania gry.
§ 10
Zawody o Puchar Polski kobiet będą rozgrywane według obowiązujących przepisów gry
w piłkę nożną oraz zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zarządu PZPN nr VIII/124
z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności
klubowej oraz innych Uchwałach Zarządu PZPN.
§11
1. Obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów ZPN dla zawodów pucharowych
etapu I oraz Kolegium Sędziów PZPN dla zawodów etapów II-VII.
2. Od etapu II koszty ryczałtów i przejazdów sędziów oraz obserwatorów pokrywa PZPN.
§ 12
1. Zawody w ramach etapów II-IV Pucharu Polski kobiet mogą być rozgrywane na stadionach
zweryfikowanych dla minimum klasy okręgowej z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref
technicznych i wyposażenia w nosze (i dwóch „noszowych”) na czas trwania zawodów. Mecze
mogą być rozgrywane na zweryfikowanych boiskach ze sztuczną nawierzchnią. Weryfikację
stadionów przeprowadzają właściwe Związki Piłki Nożnej przed rozpoczęciem nowego sezonu.
Klub organizujący zawody w etapach II-IV, oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na
widowni i płycie stadionu zobowiązany jest do zapewnienia obecności podczas całego meczu
przedstawiciela służby zdrowia: lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki lub innej osoby
posiadającej uprawnienia do sprawowania opieki medycznej uzyskane zgodnie z przepisami
państwowymi,
2. Zawody o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet od V etapu muszą odbywać się na stadionach
zweryfikowanych dla minimum IV ligi z dodatkowym obowiązkiem wyznaczenia stref technicznych,
z zabezpieczeniem wykwalifikowanej opieki medycznej (obowiązkowo karetka pogotowia)
i wyposażeniem w nosze (i dwie osoby tzw. noszowych) na czas trwania zawodów.
3. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu do gier pucharowych. Klub, który
nie dopełnił tego obowiązku i z winy, którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne
konsekwencje regulaminowe. Klub musi posiadać na obiekcie kserokopię arkusza weryfikacji
boiska, na których drużyna będzie rozgrywała mecz jako gospodarz. Klub musi okazać sędziemu
zawodów pucharowych aktualny arkusz weryfikacji boiska.
4. Każda drużyna wyjeżdża na zawody pucharowe na koszt własny.
5. Drużyna, która nie stawi się do zawodów Pucharu Polski kobiet w etapach II-IV, zostanie ukarana
karą finansową w wysokości 3.000 PLN.
Drużyna, która nie stawi się do zawodów Pucharu Polski kobiet od etapu V, zostanie ukarana karą
finansową w wysokości 6.000 PLN.

§ 13
1. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawodów,
obowiązani są wskazać w systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz miejsce
rozegrania danego meczu. Za niedopełnienie ww. obowiązków zostaną nałożone kary
dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
2. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika.
3. Mecze Pucharu Polski kobiet muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
4. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inny stadion
spełniający wymogi regulaminowe.
5. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego
lub związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Departament Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
6. Zawody w ramach Pucharu Polski kobiet mogą się rozpocząć najwcześniej o godzinie 12:00.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji
narodowej, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA, co
najmniej jednej zawodniczki klubu, uprawnionej do gry w danej klasie rozgrywkowej, może
stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny
termin.
8. Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego
wniosku, przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia.
9. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Departament Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN.
§ 14
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem
regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych
od organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte)
w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną
nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne
okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy, gdy pozwalają
na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do zasady,
Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, który także ustala termin dokończenia
(rozegrania) zawodów. W drodze wyjątku decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu
podejmuje Obserwator PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną
nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne
okoliczności siły wyższej, jak określono w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia
rozegrania spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym, w miarę możliwości konsultując
uprzednio
decyzję
z Departamentem Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów,
obserwatora PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz spotkania.
4. W przypadku podjęcia przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN decyzji o
rozegraniu
w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie

z przyczyn określonych w ust.1 powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się
wszystkie zasady określone przepisami PZPN.
5. W przypadku podjęcia przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN decyzji o
dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – zawody
dokańczane
w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem
wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów,
b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,
c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszystkie zawodniczki uprawnione do
gry w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodniczkami:
• które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem
czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,
• które nie były w trakcie zawodów przerwanych zawodniczkami klubu, w którego
barwach występują w chwili dokańczania zawodów,
• które odbywały w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości
kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.
6. Zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymała liczbę
kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary
w dokańczanych zawodach.
§ 15
Klub organizujący zawody na etapach od II do VII Pucharu Polski kobiet, oprócz stworzenia
warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie stadionu zobowiązany jest do:
a) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
b) zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów,
c) powołania odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów,
d) zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),
e) zapewnienia przynajmniej 8 piłek i 6 zawodniczek/zawodników do ich podawania w trakcie
zawodów,
f) stworzenia kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia
sanitarne, szatnie, bufety),
g) zapewnienia opieki sanitarnej, medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych
dla zawodniczek,
h) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodniczek rezerwowych,
i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji
posiadającej prawa telewizyjne,
j) zapewnienia przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów,
dostępu do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet,
k) uruchomienia sztucznego oświetlenia nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem
spotkania, celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych
warunkach, jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania
zawodów przy sztucznym oświetleniu.
l) w przypadku meczów, podczas których będzie wykorzystywany system VAR (Video Assistant
Referee), udzielić ekipie technicznej wszelkiej pomocy niezbędnej do obsługi i sprawnego
funkcjonowania systemu – zgodnie z wymaganiami określonymi przez Departament Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN.

§ 16
1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Puchar Polski kobiet otrzymuje:
- puchar dla drużyny – za zwycięstwo w rozgrywkach Pucharu Polski,
- 30 medali pamiątkowych dla zawodniczek i kadry szkoleniowej.
2. Klub, który zajmie II miejsce (finalista Pucharu Polski kobiet) otrzymuje:
- 30 medali pamiątkowych dla zawodniczek i kadry szkoleniowej.
§ 17
1. PZPN przyzna nagrody finansowe za udział w rozgrywkach o Puchar Polski kobiet:
- zdobywca PP na szczeblu WZPN
- drużyny wyeliminowane w III etapie
- drużyny wyeliminowane w 1/8 finału
- drużyny wyeliminowane w 1/4 finału
- drużyny wyeliminowane w 1/2 finału
- finalista PP
- zdobywca PP

- 5000 PLN netto
- 8000 PLN netto
- 10 000 PLN netto
- 25 000 PLN netto
- 50 000 PLN netto
- 100 000 PLN netto;
- 400 000 PLN netto.

2. Wypłata nagród, o których mowa w § 17 ust. 1 nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego
dokumentu obciążeniowego.
§ 18
1. Zawodniczka, która w czasie zawodów pucharowych na etapach II-VII otrzyma ostrzeżenie
(żółtą kartkę) zostaje automatycznie ukarana:
- przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu;
- przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów;
- przy każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacją w wymiarze 2 meczów.
2. Zawodniczka ukarana karą pieniężną nie może występować w spotkaniach pucharowych
do czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki.
3. Żółte kartki otrzymane przez zawodniczki w meczach I etapu Pucharu Polski kobiet
na szczeblu WZPN, zostają anulowane, przy czym kary dyskwalifikacji wynikające z otrzymania
określonej liczby żółtych kartek w meczach I etapu podlegają wykonaniu w kolejnych etapach
rozgrywek.
4. Kary za żółte lub czerwone kartki zawodniczek drużyn uczestniczących w rozgrywkach I etapu
na szczeblu Związków wykonywane są w kolejnych etapach.
5. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów
za przewinienie popełnione w rozgrywkach pucharowych, wykonuje się w danych rozgrywkach
pucharowych.
6. Po rozegraniu meczów V etapu, żółte kartki otrzymane przez zawodniczki w meczach
poprzednich etapów zostają anulowane, przy czym kary dyskwalifikacji wynikające z otrzymanie
określonej liczby żółtych kartek w meczach poprzednich etapów podlegają wykonaniu w meczach
VI etapu.
7. Kary dyskwalifikacji wynikające z otrzymania określonej liczby żółtych kartek niewykonane
w bieżącej edycji rozgrywek nie wykonuje się w kolejnej edycji.
8. Kary dyskwalifikacji wynikające z otrzymania samoistnej czerwonej kartki niewykonane
w bieżącej edycji rozgrywek, wykonuje się w kolejnej edycji.

§ 19
1. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów na etapach II-VII muszą wpłynąć
do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie 48 godzin po zawodach,
przy jednoczesnym złożeniu odpisu protestu do przeciwnika. Do protestu należy dołączyć
potwierdzenie wpłaty, na rachunek PZPN, kaucji protestowej w wysokości określonej
w regulaminie rozgrywek mistrzowskich, w której uczestniczy drużyna klubu.
2. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej
PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN
w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
§ 20
Obowiązek ubezpieczenia zawodniczek od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych
na skutek uprawiania sportu piłki nożnej spoczywa na klubie, którego zawodniczka jest członkiem
zgodnie z § 26 pkt 1, 2 i 3 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej – przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
§ 21
1. Kluby uczestniczące w meczach etapów V-VII o Puchar Polski kobiet mają obowiązek
umieszczenia naszywek z logotypem Pucharu Polski kobiet zgodnie z Księgą Znaku Reprezentacji
Polski w Piłce Nożnej Kobiet, Ekstraligi, I ligi i Pucharu Polski (logo o wymiarach 7cm x 7cm
powinno być umieszczone na prawym rękawie koszulki dokładnie w połowie wysokości rękawa po
zewnętrznej stronie).
2. Zespoły biorące udział w finale PP kobiet są zobligowane do zapewnienia obecności
I trenera prowadzącego drużynę w danym meczu na organizowanej po zakończeniu zawodów,
konferencji prasowej.
3. Wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystywany jest wizerunek
piłkarek i/lub trenerów oraz logotyp PZPN i Pucharu Polski, przygotowane przez telewizje klubowe,
muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego przez
PZPN.
4. Kluby – finaliści Pucharu Polski kobiet mają obowiązek stosować się do wszelkich innych
wytycznych dotyczących procedury i przebiegu ceremonii meczu finałowego określonych
w okólnikach PZPN.
§ 22
Decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie podejmuje Departament
Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.
§ 23
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
§ 24
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik nr 1 do regulaminu rozgrywek o Puchar Polski w piłce nożnej kobiet na sezon
2021/2022.
1. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o Puchar
Polski kobiet, przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek
i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne, prawa
promocyjne, prawa reklamowe i prawa marketingowe (zwanych łącznie w niniejszym Regulaminie
„Prawami Marketingowymi”) oraz prawa telewizyjne (medialne), realizowane za pośrednictwem
dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych
istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych (zwane łącznie w niniejszym
Regulaminie „Prawami Telewizyjnymi”).
Ponadto jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki o Puchar Polski kobiet,
PZPN ma prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy rozgrywek
o Puchar Polski kobiet (zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może
w szczególności uwzględniać nazwę Sponsora Tytularnego rozgrywek o Puchar Polski kobiet lub
produktu/usługi przez niego wskazanego.
2. PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych i Praw
Marketingowych na podmioty trzecie (np. media, nadawców telewizyjnych. Partnerów/Sponsorów),
w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych lub umów sponsorskich.
3. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach o Puchar Polski kobiet mają obowiązek
honorowania przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz realizowania
wszelkich umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami trzecimi (np. mediami,
nadawcami telewizyjnymi, Partnerami/Sponsorami), a także każdorazowego posługiwania się
określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności kluby zobowiązane są do realizacji
czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw Telewizyjnych, o których mowa w niniejszym
Regulaminie.
3. Szczegółowe uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów
określają odrębne przepisy PZPN. Przy czym w odniesieniu do meczów transmitowanych przez
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski kobiet, obowiązują
następujące zasady:
•
wszystkie Prawa Marketingowe dotyczące takich meczów przysługują wyłącznie PZPN
(w odniesieniu do meczów, które nie są transmitowane klubom przysługują takie Prawa
Marketingowe, które nie zostały zastrzeżone przez PZPN);
•
tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska, a także
tzw. koło środkowe boiska, na mecze transmitowane przez nadawcę posiadającego Prawa
Telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski kobiet dostarczy klubom oraz zainstaluje na stadionie
PZPN lub podmiot przez niego wskazany;
•
ww. nośniki zostaną dostarczone na stadion, na którym będzie odbywał się mecz,
transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski
kobiet, najpóźniej w dniu meczu;
•
ponadto, klub będący gospodarzem meczu musi umożliwić przeprowadzenie transmisji
przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski kobiet, w tym
zapewnić agregat prądotwórczy i Internet (o wskazanych przez takiego nadawcę lub PZPN
parametrach technicznych) oraz przekazać stosowne akredytacje przedstawicielom takiego
nadawcy telewizyjnego, a także zapewnić dzieci do rozłożenia tzw. koła środkowego boiska
dostarczonego przez PZPN.
4. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do przeprowadzania
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o Puchar
Polski kobiet bez uzyskania zgody PZPN (co oznacza, że klub będący gospodarzem meczu, który
nie jest transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Puchar
Polski kobiet, może samodzielnie przeprowadzać z niego transmisję – np. w telewizji klubowej lub
na swojej stronie internetowej, tylko pod warunkiem uzyskania na to uprzedniej zgody PZPN).
5. W ramach Praw Marketingowych PZPN przysługuje w szczególności prawo do:
•
użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodniczek oraz
przedstawicieli klubów w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową

zgodę na wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności
media, nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów – wizerunków zawodniczek oraz
przedstawicieli klubów w strojach klubowych, którą kluby są zobowiązane zapewnić od swoich
przedstawicieli i zawodniczek), jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla
komercyjnych celów w ramach rozgrywek o Puchar Polski kobiet. Polski Związek Piłki Nożnej jest
upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych materiałów, które mogą być
udostępniane mediom, nadawcom telewizyjnym, Partnerom/Sponsorom w celu ich wykorzystania
(np. publikacji lub rozpowszechniania w inny sposób),
•
wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek mediów, nadawców
telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek
zawodniczek w stroju klubowym i wizerunek trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny
w strojach klubowych (co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich
wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności media,
nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów),
•
wykorzystania wszystkich herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach jako Klubów
gających w rozgrywkach o Puchar Polski kobiet, na wszelkich produktach oraz podczas działań
sprzedażowych, marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za
granicą na rzecz Pucharu Polski kobiet, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek;
•
łącznego lub samodzielnego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia
i nazwiska oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodniczek i trenerów wszystkich Klubów (co
obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez PZPN i podmioty
przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców telewizyjnych,
Partnerów/Sponsorów);
•
organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym
odbywają się Rozgrywki, przez PZPN oraz Partnerów/Sponsorów.
6. W związku z identyfikacją wizualną kluby uczestniczące w rozgrywkach od 1/4 finału rozgrywek
zobowiązane są do umieszczenia naszywek z logotypem Pucharu Polski kobiet i/lub logotypem
wskazanego przez PZPN Partnera/Sponsora Rozgrywek Pucharu Polski kobiet na zewnętrznej
części prawego rękawka koszulek meczowych zawodniczek, na powierzchni max. 81 cm2 (np. pole
90 mm x 90 mm.) – zgodnie z wytycznymi PZPN,
7. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem meczów 1/4 finału Pucharu Polski PZPN dostarczy
wszystkim klubom uczestniczącym w tej fazie rozgrywek naszywki na koszulki meczowe
(z logotypem Rozgrywek o Puchar Polski kobiet i/lub logotypem wskazanego przez PZPN
Partnera/Sponsora Rozgrywek Pucharu Polski kobiet) – po 50 szt. stosownych naszywek na
rękaw. Klub jest zobowiązany do ich umieszczenia na koszulkach meczowych wszystkich swoich
zawodniczek, w sposób wskazany przez PZPN, podczas wszystkich meczów w ramach rozgrywek
o Puchar Polski kobiet od 1/4 finału rozgrywek (tj. zarówno meczów transmitowanych przez
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Puchar Polski kobiet, jak
i pozostałych).
8. Upoważnia się Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN do opracowania dalej idących
niż przewidziane w Regulaminie i szczegółowych wytycznych dot. uprawnień
Partnerów/Sponsorów Rozgrywek o Puchar Polski kobiet, podmiotów uprawnionych do
przeprowadzania
transmisji
z meczów (z tytułu Praw Telewizyjnych), uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów
w zakresie praw, o których mowa w ust. 1-3 powyżej.
9. Księga znaku Rozgrywek o Puchar Polski kobiet – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń
tych rozgrywek jest dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby są
zobowiązane do posługiwania się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi
Rozgrywek o Puchar Polski kobiet określonymi w ww. Księdze znaku Rozgrywek o Puchar Polski
kobiet oraz wyłącznie na określonych w niej warunkach i zasadach.
10. W przypadku pozyskania przez PZPN dostawcy oficjalnych piłek dla rozgrywek o Puchar Polski
kobiet kluby zobowiązane są do posługiwania się w trakcie zawodów o Puchar Polski kobiet
wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o Puchar Polski kobiet wskazanymi przez PZPN
i w kolorystyce ustalonej przez PZPN.

105
Uchwała nr VI/105 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-17 w Piłce Nożnej
na sezon 2021/2022
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-17 w Piłce Nożnej na sezon
2021/2022 w następującym brzmieniu:

REGULAMIN ROZGRYWEK
CENTRALNEJ LIGI JUNIOREK U-17
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2021/2022
Rozdział I
Cel i zasady rozgrywek
§1

1. Celem rozgrywek jest:
− popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce,
− podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek,
− wyłonienie Klubowego Mistrza Polski Juniorek U-17 w sezonie 2021/2022.
2. Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim prowadzą zainteresowane Związki Piłki Nożnej,
a na szczeblu centralnym Departament Piłkarstwa Profesjonalnego Polskiego Związku Piłki
Nożnej.
3. Rozgrywki Centralnej Ligi Juniorek U-17 prowadzone są systemem ligowym jesień – wiosna.
W rozgrywkach bierze udział 20 drużyn (2 grupy po 10 drużyn). Każda drużyna rozgrywa
z pozostałymi drużynami dwa spotkania: jedno jako gospodarz oraz jedno jako gość zgodnie
z opracowanym przez PZPN terminarzem.

4. Po rozegraniu 18 kolejek w sezonie 2021/2022 stosuje się następujące zasady:
a) drużyny z miejsc 9-10 z obydwu grup spadają z rozgrywek do Lig Wojewódzkich
b) cztery wolne miejsca na następny sezon zostaną uzupełnione zwycięzcami meczów
barażowych rozegranych w dwóch etapach z eliminacji w WZPN – Ligi Wojewódzkie U17. System
baraży zostanie ustalony przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.
c) rozgrywki finałowe:
−

−
−

Drużyny z miejsc 1-2 w tabelach końcowych obu grup rozegrają mecze półfinałowe (mecz
i rewanż) 2-1;1-2; a zwycięzcy awansują do finału, który zostanie rozegrany na neutralnym
stadionie wytypowanym przez Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN;
Formalny gospodarz finału zostanie wyłoniony w drodze losowania;
Przegrani z meczów półfinałowych zdobędą tytuł II wicemistrza Polski Juniorek U-17.

5. W rozgrywkach szczebla centralnego CLJ U-17 może występować tylko jedna drużyna danego
klubu. W przypadku, gdy w rozgrywkach wojewódzkich 1. miejsce zajmie klub, którego drużyna

występuje na szczeblu centralnym, zespół taki nie może awansować do baraży o awans do
rozgrywek CLJ U-17 w sezonie 2022/2023. Prawo gry w barażach uzyskuje kolejna drużyna
w tabeli danej ligi wojewódzkiej.
6. Szczegóły dotyczące Praw Marketingowych oraz Praw Telewizyjnych (Medialnych) reguluje
załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywek CLJ U-17 w sezonie 2021/2022.
§2
Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim zostaną przeprowadzone w 16 Wojewódzkich Związkach
Piłki Nożnej, które niezwłocznie po zakończeniu rozgrywek obowiązane są do przesłania
do Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN informacji o zwycięzcy. Należy również
przesłać do DPP PZPN wykaz żółtych i czerwonych kartek.
Rozdział II
Postanowienia ogólne
§3
1. Rozgrywki Centralnej Ligi Juniorek U-17 przeprowadza się na podstawie przepisów gry w piłkę
nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN oraz
Regulaminu Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej.
2. Rozgrywki, w szczególności prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu
i terminarza rozgrywek oraz w oparciu o:
– Przepisy Gry w piłkę nożną;
– Uchwałę Zarządu PZPN z dni 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną
(z późniejszymi zmianami);
– Uchwałę nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej;
– Regulamin Dyscyplinarny PZPN;
– Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku (z późniejszymi zmianami);
3. Zmiana przynależności klubowej zawodniczek w CLJ U-17 może nastąpić w okresie jednego
z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających każdego roku
w stosownych terminach – zgodnie z Uchwałą nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności
klubowej.
Rozdział III
Boiska
§4
Mecze winny być rozgrywane na boiskach trawiastych lub ze sztuczną nawierzchnią
zweryfikowanych do minimum kl. okręgowej.
§5
1. Protokół weryfikacji boiska powinien znajdować się w szatni sędziowskiej. Drugi egzemplarz
protokołu, przechowuje w swoich aktach właściwy terenowo Związek Piłki Nożnej, a trzeci
egzemplarz klub przesyła do Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki danej grupy.
2. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub - gospodarz zawodów
wpisany do terminarza na pierwszym miejscu.
3. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do danych

rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry – obowiązany jest udostępnić ją
do zawodów. W przypadku niezastosowania się do tego przepisu sędzia ma obowiązek opisać ten
fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn mogą ustalić nowy termin rozegrania
meczu, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku meczu bądź wyznaczenia nowego
terminu należy do organu prowadzącego rozgrywki.
4. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź
w dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody
międzynarodowe. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska
i z winy którego zawody nie odbyły się – ponosi konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe
określone przepisami związkowymi.
5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inny stadion
spełniający wymogi regulaminowe.
Rozdział IV
Regulamin Rozgrywek
§6
1. W rozgrywkach centralnych CLJ U-17 mogą brać udział zawodniczki urodzone
w latach 2005-2007. Dopuszcza się możliwość uprawnienia do gry i udziału w rozgrywkach
zawodniczek starszych tj. urodzonych w 2004 r., przy czym w każdym meczu Centralnej Ligi
Juniorek U-17, w danej drużynie, będą mogły występować równocześnie na boisku tylko 3 takie
zawodniczki.
2. W rozgrywkach wojewódzkich biorą udział wyłącznie zawodniczki biorą udział wyłącznie
zawodniczki urodzone w latach 2005-2007.
3. Limit meczów dla zawodniczek urodzonych w latach 2004-2007 we wszystkich rozgrywkach
w sezonie wynosi 40 spotkań. Ww. limit dotyczy wyłącznie rozgrywek klubowych.
4. Rozgrywki CLJ U-17 prowadzone będą w systemie Extranet. Za pośrednictwem niniejszego
systemu prowadzone będą: terminarz, wyniki i tabele zawodów, rejestracja zawodniczek,
wypełnianie sprawozdań sędziowskich i ewidencja kar. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach
winny być potwierdzone do klubu w systemie Extranet przez właściwy Wojewódzki Związek Piłki
Nożnej, a następnie uprawnione przez PZPN. Każdy klub będzie odpowiedzialny za prawidłowość
danych personalnych i sportowych zgłaszanych zawodniczek.
5. Do wniosku o potwierdzenie i uprawnienie zawodniczek o statusie amatorek, winna być
dołączona deklaracja gry amatora, natomiast w przypadku zawodniczek profesjonalnych
– kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.
6. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: ważną legitymację szkolną
ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.
7. Zawodniczki uczestniczące w rozgrywkach CLJ U-17, są zobowiązane do uzyskania orzeczenia
lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.
Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres dwunastu miesięcy od daty wydania,
z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 23-24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku
Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez
zawodników orzeczeń lekarskich, potwierdza przed każdymi zawodami trener lub kierownik
drużyny.
8. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do zapewnienia przedstawicielowi klubu
przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów, dostępu do komputera i drukarki, celem
umożliwienia korzystania z systemu Extranet,

9. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodniczek, wypełnionego
w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.
10. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu
z zawodów.
11. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodniczek niż 11, jednak nie mniejszą
niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodniczek jedynie zawodniczkami, które są
wpisane do składu w protokole z zawodów.
12. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział
w zawodach, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami,
w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
13. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu
zawodów, nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.
14. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów
w systemie Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia spotkania.
§7
Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera, posiadającego
ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską.
§8
Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje zawodniczki do
gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
a) Jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym
w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej
drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego
meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodniczek występujących
na pozycji bramkarki);
b) Udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek
obowiązuje
system
zmian
powrotnych,
będzie
traktowany
jako
udział
w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;
c) Jeżeli zawodniczka brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym
w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej
drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis
ten nie dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki).
§9
1. Każda drużyna ma prawo zgłoszenia do rozgrywek dowolnej liczby zawodniczek.
2. Mecze odbywają się według ogólnie przyjętych przepisów gry w piłkę nożną. (m.in. drużyny
w składach 11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych, obowiązuje
przepis o „spalonym”).
3. Do każdych zawodów może być zgłoszonych max. 18 zawodniczek.
4. Proponuje się wpisywanie do protokołu sędziowskiego oraz przydzielenie stałych numerów dla
18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę, w rubryce sprawozdania

sędziowskiego (L.p.) powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane
zgodnie z zapisem w protokole.
5. Na ławce rezerwowych poza 7 zawodniczkami rezerwowymi może przebywać maksymalnie
jeszcze 7 osób funkcyjnych. Obowiązek kontroli osób zasiadających na ławkach rezerwowych
spoczywa na sędziach zawodów.
6. Zawodniczka wykluczona z gry oraz trener lub inna osoba funkcyjna usunięta przez sędziego
w czasie zawodów nie może dalej przebywać na ławce rezerwowych.
7. W czasie meczu drużyna ma prawo do dokonania 7 wymian zawodniczek (w tym bramkarki) bez
prawa ich powrotu do gry po dokonaniu zmiany.
8. Zawodniczki mogą rozgrywać spotkania w dowolnym obuwiu (wkręty lub lanki), spełniające
wymogi przepisów gry w piłkę nożną.
9. Każda zawodniczka podczas gry musi posiadać ochraniacze.
10. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
11. Drużyny zobowiązane są do posiadania dwóch kompletów strojów w różnych kolorach.
12. Czas trwania zawodów w rozgrywkach na szczeblu centralnym wynosi 2 x 45 min z przerwą
do 15 minut.
§ 10
I. Podczas rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-17 obowiązują następujące zasady punktowania:
• za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt,
• za mecz nierozstrzygnięty (remis) 1 pkt,
• za przegraną 0 pkt.
II. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu
decydują:
1) Przy dwóch zespołach:
a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c. skreślony
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach
w danym sezonie,
e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach
w danym sezonie,
f. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w danym sezonie,
g. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w danym
sezonie.
2) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie
między zainteresowanymi drużynami.
3) postanowienia ust. 3 pkt 1) lit. a-c mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji rozegrania
wszystkich zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
III. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi
po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę po
ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek,
które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez przyznawania
punktów.
IV. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi
po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów
będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona.
V. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie

przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z tytułu
poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych
rozgrywkach.
3. W 1/2 Finału rozgrywa się dwa mecze (mecz i rewanż).
Awans do Finału, uzyska drużyna, który zgromadzi większą liczbę punktów, wg zasad określonych
w § 10 ust. I.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów, o awansie do Finału decyduje:
a. przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica między zdobytymi bramkami w spotkaniach
tych drużyn,
b. przy dalszej równości, zarządzona będzie dogrywka 2 x 10 minut,
e. jeżeli po dogrywce będzie wynik remisowy, zarządza się rzuty karne według obowiązujących
przepisów.
4. W Finale rozgrywa się 1 mecz:
a. w przypadku braku rozstrzygnięcia w regulaminowym czasie, zarządzona będzie dogrywka
2 x 10 minut,
b. w przypadku braku rozstrzygnięcia w dogrywce, zarządza się rzuty karne według
obowiązujących przepisów.
§ 11
1. Zawody mistrzowskie na poziomie wojewódzkim rozgrywane są w terminach i godzinach
wyznaczonych przez właściwą komórkę organizacyjną danego ZPN prowadzącego rozgrywki
i podanych zainteresowanym klubom w oficjalnym terminarzu.
2. W rozgrywkach szczebla centralnego obowiązuje terminarz ustalony przez Departament
Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN. Jakiekolwiek zmiany terminów spotkań w ramach CLJ U-17
mogą mieć miejsce jedynie za zgodą DPP PZPN.
3. Termin i godzina ostatnich dwóch kolejek ligi jest obligatoryjny i nie ulega zmianie.
4. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym terminem zawodów,
obowiązani są wskazać w Systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz miejsce
rozegrania meczu danej kolejki. Za niedopełnienie ww. obowiązków zostaną nałożone kary
dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
5. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać
w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.
6. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem Systemu Extranet, zgody przeciwnika
i PZPN.
7. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inny stadion
spełniający wymogi regulaminowe.
8. Zawody w ramach CLJ U-17 mogą się rozpocząć najwcześniej o godzinie 12:00.
9. Powołanie co najmniej dwóch i więcej zawodniczek jednego klubu do jakiejkolwiek reprezentacji
(PZPN, ZPN) względnie na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzające ich udział
w oficjalnych zawodach, może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin na wniosek
zainteresowanego klubu.
10. Powołanie do drużyny seniorskiej danego klubu zawodniczek uprawnionych do
przedmiotowych rozgrywek, nie może być powodem do przełożenia zawodów w ramach CLJ U-17
na inny termin – na wniosek zainteresowanego klubu.

Rozdział V
Sędziowie
§ 12
1. W rozgrywkach CLJ U-17 obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów PZPN
2. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać lub dostać do wglądu następujące dokumenty:
a) weryfikację boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna,
nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu
nie wolno prowadzić meczu,
b) protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników
pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami
osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych,
c) aktualne karty zawodnicze lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do gry określone
przez organ prowadzący rozgrywki,
d) aktualną licencję trenerską.
3. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia na
zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub złej
pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu
pomocy).
4. W przypadku nie rozegrania zawodów z różnych względów, to przybyłym sędziom
przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu.
Rozdział VI
Finansowanie rozgrywek
§ 13
1. Drużyny biorą udział w rozgrywkach na koszt własny.
2. Drużyny biorące udział w CLJ U-17 w sezonie 2021/2022 i następnych otrzymają z PZPN
dofinansowanie w łącznej kwocie 1.000.000 PLN, z czego:
a) kwota 500.000 PLN zostanie podzielana po równo pomiędzy uczestników rozgrywek tj.
25.000 PLN na klub i wypłacona przed rozpoczęciem rozgrywek;
b) kwota 500.000 PLN zostanie podzielona pomiędzy uczestników rozgrywek w zależności
od liczby przejechanych kilometrów na mecze wyjazdowe (wg. najkrótszej trasy drogowej
wskazanej przez serwis: www.maps.google.pl) i wypłacona przed rozpoczęciem rozgrywek
rundy wiosennej.
3. Wypłata środków nastąpi po wystawieniu przez klub odpowiedniego dokumentu
obciążeniowego.
4. Klub, którego drużyna wycofa się lub zostanie wycofana z rozgrywek przed ich zakończeniem,
zobowiązana będzie do zwrotu całej wypłaconej kwoty dofinansowania.
5. Dofinansowanie klub musi przeznaczyć na sfinansowanie udziału drużyny w CLJ U-17
w szczególności na koszty związane z organizacją meczów (przejazdy, wyżywienie itp.), zakup
sprzętu.
6. W przypadku niestawienia się drużyny do zawodów w ramach CLJ U-17, klub zostanie ukarany
karą finansową w wysokości 1500 PLN.
7. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy dwóch wyznaczonych spotkań
poniesie karę finansową w wysokości 3000 PLN.

Rozdział VII
Obowiązki Gospodarza Zawodów
§ 14
1. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i spokoju publicznego na
widowni i obiekcie, na którym rozgrywane są zawody: przed ich rozpoczęciem, w czasie ich trwania
i po ich zakończeniu. Organizator zawodów musi zabezpieczyć niezbędną ilość służb
porządkowych i informacyjnych odpowiednio oznakowanych. Wykaz porządkowych powinien być
wręczony sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.
2. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie
stadionu zobowiązany jest do:
a) zapewnienia dla uczestników spotkania pomocy medycznej podczas całego czasu
trwania meczu,
b) zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
c) zapewnienia odpowiednich miejsc dla widzów,
d) kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne,
szatnie, bufety),
e) zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej, w tym noszy wraz obsługą,
f) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych.
Rozdział VIII
Opieka Lekarska
§ 15
Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej
w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia
wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją na zawodach przedstawiciel
opieki medycznej – potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem
na załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów.
Rozdział IX
Sprawy Dyscyplinarne
§ 16
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz
sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN
oraz niniejszym Regulaminie.
2. Karze podlega również klub, którego kibice (gospodarzy lub gości) dopuścili się naruszenia
porządku.
3. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych,
szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek
należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej.
4. Napomnienia (żółte kartki) otrzymane w rozgrywkach wojewódzkich przez zawodniczki drużyn,
które uzyskały awans do CLJ U-17 są anulowane. Natomiast kary dyscyplinarne wymierzone
ilością meczów za przewinienia popełnione w tych rozgrywkach muszą być wykonane zgodnie z
zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
5. W meczach mistrzowskich szczebla centralnego obowiązują kary wynikające z przepisów gry
w piłkę nożną (żółte i czerwone kartki), które pociągają za sobą następujące konsekwencje:

a) zawodniczka, która w czasie zawodów otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie
automatycznie ukarana według następujących zasad:
- przy trzecim ostrzeżeniu - jeden mecz dyskwalifikacji,
- przy szóstym ostrzeżeniu - jeden mecz dyskwalifikacji,
- przy dziewiątym ostrzeżeniu - kara dyskwalifikacji dwóch meczów,
- przy każdym kolejnym co trzecim ostrzeżeniu (dwunastym, piętnastym itd.) - kara dyskwalifikacji
w wymiarze dwóch meczów.
b) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem w meczu (żółta,
a konsekwencji czerwona kartka) jest odsunięta od gry w danym meczu,
c) zawodniczka ukarana napomnieniem w meczu (żółta kartka), a następnie wykluczona
z gry (czerwona kartka) zostanie odsunięta od gry w danym i następnym meczu,
d) zawodniczka wykluczona z gry (czerwona kartka) za faul taktyczny jest odsunięta
od gry w danym oraz kolejnym meczu,
e) zawodniczkom, których drużyny awansowały do meczów półfinałowych, anuluje się żółte kartki
z rozgrywek ligowych,
f) wysokość kary za wykluczenie z innej przyczyny, uzależniona jest od stopnia
i rodzaju przewinienia. Karę orzeka Komisja Dyscyplinarna PZPN.
6. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie)
zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek.
Rozdział X
Protesty i odwołania
§ 17
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN, przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika, po uprzednim
wpłaceniu kaucji protestowej w wysokości 500 PLN. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin
po zawodach.
2. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej,
wnoszone za pośrednictwem organu I instancji w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz
z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie
Najwyższej Komisji Odwoławczej.
Rozdział XI
Nagrody rzeczowe
§ 18
1. Drużyna, która zwycięży w CLJ U-17 otrzyma Puchar PZPN oraz pamiątkowe medale w kolorze
złotym (wszystko po 30 sztuk).
2. Drużyna, która zdobędzie Wicemistrzostwo CLJ U-17 otrzyma Puchar PZPN oraz pamiątkowe
medale w kolorze srebrnym (po 30 sztuk).
3. Drużyny, która zajmą trzecie miejsce CLJ U-17 (dwie przegrane drużyny z meczów
półfinałowych) otrzymują Puchar PZPN oraz pamiątkowe medale w kolorze brązowym (po 30
sztuk).

Rozdział XII
Nagrody finansowe
§ 19
Ustala się następujące wysokości nagród dla czterech najlepszych drużyn Centralnej Ligi
Juniorek U-17:
- mistrz Polski Juniorek Młodszych
50 000 PLN netto
- wicemistrz Polski Juniorek Młodszych
20 000 PLN netto
- przegrani meczów półfinałowych - po 5 000 PLN netto
Wypłata nagród o których mowa, nastąpi po wystawieniu przez klub stosownego dokumentu
obciążeniowego.
Rozdział XIII
Postanowienia końcowe
§ 20
1. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki rozgrywki Centralnej Ligi Juniorek U-17
w piłce nożnej objęte są Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci
i Młodzieży.
2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
3. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez
stosowne Uchwały Zarządu PZPN.
§ 21
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-17 w piłce nożnej w
sezonie 2021/2022
1. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki CLJ,
przysługują – na zasadzie wyłączności (co oznacza, że kluby mogą korzystać z nich samodzielnie
tylko gdy nie korzysta z nich PZPN oraz wyłącznie za uprzednią zgodą PZPN) – wszelkie prawa
komercyjne dotyczące rozgrywek CLJ, w tym w szczególności wszelkie prawa telewizyjne i
medialne (w tym również dotyczące telewizji, radia, sieci Internet, wszelkich sieci
telekomunikacyjnych, w tym mobilnych oraz wszelkich innych środków przekazu) dotyczące
rozgrywek CLJ (zwane dalej łącznie „Prawami Telewizyjnymi”) oraz wszelkie prawa
marketingowe, promocyjne, reklamowe i sponsorskie dotyczące rozgrywek CLJ (zwane dalej
łącznie „Prawami Marketingowymi”). PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego
swobodnego uznania (w tym bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia
tych Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych na podmioty trzecie (np. nadawców telewizyjnych,
sponsorów/partnerów), w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych lub
umów sponsorskich.
2. Ponadto, jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki CLJ, PZPN ma prawo
do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez konieczności zmiany
niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy rozgrywek CLJ (zwanej dalej
„Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może w szczególności uwzględniać nazwę sponsora
tytularnego rozgrywek CLJ lub produktu przez niego wskazanego.
3. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach CLJ mają obowiązek honorowania
przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz realizowania wszelkich
umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami trzecimi (np. mediami, nadawcami
telewizyjnymi, sponsorami/partnerami), a także każdorazowego posługiwania się określoną przez
PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności kluby zobowiązane są do realizacji czynności
dotyczących Praw Marketingowych i Praw Telewizyjnych, o których mowa poniżej w niniejszym
paragrafie Regulaminu.
4. PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- wizualnego materiału
dotyczącego zawodniczek oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz
koszulek meczowych dla celów zarówno informacyjnych, jak i komercyjnych, dotyczących w
szczególności rozgrywek CLJ. PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, audiowizualnych materiałów, które mogą być udostępniane przez PZPN osobom trzecim (np. mediom,
nadawcom telewizyjnym, sponsorom/partnerom w celu ich wykorzystania (np. publikacji lub
rozpowszechniania w inny sposób).
5. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach komercyjnych, w szczególności
marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym również na użytek sponsorów/partnerów
fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek zawodniczek w stroju klubowym i trenerów oraz
fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych.
6. Uprawnienia podmiotów upoważnionych przez PZPN z tytułu Praw Telewizyjnych, w tym do
przeprowadzania transmisji z meczów rozgrywek CLJ (np. w telewizji/Internecie), określają
odrębne przepisy PZPN.
7. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie są upoważnione do przeprowadzania
jakiejkolwiek transmisji, czy rejestrowania i odtwarzania obrazu lub dźwięku ze spotkań rozgrywek
CLJ bez uzyskania zgody PZPN.
8. Ustala się następujący zakres podstawowych Praw Marketingowych zastrzeżonych wyłącznie
dla PZPN, z których PZPN ma prawo (ale nie obowiązek) skorzystać, a które – w razie skorzystania
z nich przez PZPN – wszystkie kluby mają obowiązek zrealizować zgodnie z wytycznymi PZPN:
a) prawo do umieszczenia logotypu rozgrywek, logotypu sponsora/partnera lub innego wzoru
przekazanego przez PZPN, o powierzchni max. 81cm² (np. pole 90 mm x 90 mm) na górnej,
zewnętrznej części prawego rękawka koszulek meczowych, wg wzoru opracowanego
przez PZPN,
b) prawo do umieszczania logotypu rozgrywek CLJ, logotypu sponsora/partnera lub innego
wzoru przekazanego przez PZPN na koszulkach zawodniczek, w przedniej, górnej części
koszulek, na powierzchni max. 96 cm2 (np. pole 120 mm x 80 mm),
c) prawo do umieszczenia tablicy centralnej o wymiarach 12m x 1m w pierwszym rzędzie
reklam,

d) obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich, wykonanych według wzoru wskazanego
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie
konferencji prasowych na meczach transmitowanych,
e) udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska podczas wybranych meczów rundy jesiennej, rundy wiosennej
i meczów 1/2 Finału rozgrywek. Oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na
którym rozgrywany będzie mecz w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych
innych niż wskazane i zaakceptowane przez PZPN.
9. PZPN dostarczy każdemu klubowi uczestniczącemu w rozgrywkach CLJ tablicę centralną banner o wymiarach 12m x 1m oraz po 50 szt. naszywek na koszulki, o których mowa
w ust. 8 a powyżej oraz opcjonalnie po 50 szt. naszywek na koszulki, o których mowa w ust. 8 b
powyżej.
10. W odniesieniu do wszelkich transmitowanych
meczów rozgrywek CLJ (np.
w telewizji/Internecie) obowiązują następujące, podstawowe wymagania, do zrealizowania których,
jak również innych wytycznych PZPN, zobowiązane są kluby będące gospodarzami takich spotkań:
a) udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska. Oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na
którym rozgrywany będzie mecz w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń
reklamowych innych od wskazanych i zaakceptowanych przez PZPN,
b) zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek,
c) dokonanie na własny koszt demontażu lub zasłonięcia oznaczeń innych rozgrywek lub
jakichkolwiek wskazań komercyjnych,
d) obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru
wskazanego przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej
oraz w trakcie konferencji prasowych,
e) obowiązek zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu,
na organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej (przy czym obowiązek
ten dotyczy również klubu będącego gościem),
f) oddelegowanie dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania koła środkowego – tylko w
przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN),
g) wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp rozgrywek CLJ, przygotowywane przez
telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich dostarczonych
przez PZPN.
11. Klub, który naruszy postanowienia niniejszego artykułu Regulaminu podlega odpowiedzialności
dyscyplinarnej.
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Uchwała nr VI/106 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-15 w Piłce Nożnej
na sezon 2021/2022
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-15 w Piłce Nożnej na sezon
2021/2022 w następującym brzmieniu:

REGULAMIN ROZGRYWEK
CENTRALNEJ LIGI JUNIOREK U-15
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2021/2022
Rozdział I
Cel i zasady rozgrywek
§1
1. Celem rozgrywek jest:
− popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce,
− podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek,
− wyłonienie Klubowego Mistrza Centralnej Ligi Juniorek U-15 w sezonie 2021/2022.
2. Rozgrywki na szczeblu wojewódzkim prowadzą zainteresowane Związki Piłki Nożnej,
a od szczebla centralnego Departament Piłkarstwa Profesjonalnego Polskiego Związku Piłki
Nożnej.
3. Szczegóły dotyczące Praw Marketingowych oraz Praw Telewizyjnych (Medialnych) reguluje
załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywek CLJ U-15 w sezonie 2021/2022.
4. Współzawodnictwo odbywać się będzie wg następującej formuły:
•

Rozgrywki eliminacyjne na szczeblu wojewódzkim:

– runda jesienna sezonu 2021/2022 – 16 Wojewódzkich Lig Juniorek U-15 prowadzonych przez
Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej wg. Regulaminów opracowanych przez te ZPN i niniejszego
regulaminu. System rozgrywek leży w gestii Wojewódzkich ZPN.
– do CLJ U-15 awansuje najlepsza drużyna w kat. U-15 z każdego województwa, która zajmie
1. miejsce w klasyfikacji końcowej rozgrywek wojewódzkich.
– w rozgrywkach CLJ U-15 może występować tylko jedna drużyna danego klubu. W przypadku,
gdy zwycięzcą rozgrywek eliminacyjnych jest zespół, który utrzymał się w rozgrywkach CLJ U-15
lub druga drużyna tego klubu, to awans przysługuje kolejnej drużynie w tabeli rozgrywek
eliminacyjnych danego ZPN.
– w przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach CLJ U-15 przez drużynę zajmującą w tabeli
końcowej po rundzie jesiennej Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15 1. miejsca, prawo udziału
w rozgrywkach CLJ U-15 uzyska drużyna zajmująca kolejne najwyższe miejsce
w rozgrywkach danej Wojewódzkiej Ligi Juniorek U-15.
– w przypadku, gdy z danego województwa liczba drużyn, które zrezygnują z udziału
w rozgrywkach CLJ U-15 spowoduje, że z danego województwa nie zostanie wyłoniony uczestnik
rozgrywek CLJ U-15, „wolne” miejsce zostanie rozlosowane pomiędzy pozostałe (z danej grupy
makroregionalnej) Wojewódzkie ZPN.

- pozostałe zespoły z lig wojewódzkich, które nie awansowały do CLJ U-15, w rundzie wiosennej
biorą udział w rozgrywkach zgodnie z regulaminem rozgrywek w danym ZPN –nie.
•

Centralna Liga Juniorek (U15)

Grupa A: Wielkopolskie, Lubuskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie
Grupa B: Warmińsko-Mazurskie, Mazowieckie, Kujawsko-Pomorskie, Podlaskie
Grupa C: Dolnośląskie, Śląskie, Opolskie, Łódzkie
Grupa D: Podkarpackie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Małopolskie
−

−

wystąpią w niej 32 drużyny:
- po 4 najlepsze drużyny z każdego Makroregionu w klasyfikacji końcowej w sezonie
2020/2021;
- 16 zwycięzców rozgrywek eliminacyjnych w danym ZPN w rundzie jesiennej sezonu
2021/2022 (z zastrzeżeniem, że w rozgrywkach CLJ U-15 może występować tylko jedna
drużyna danego klubu).
przeprowadzone zostaną systemem jednorundowym – runda wiosenna w terminach
ustalonych przez PZPN;
do dalszych rozgrywek pucharowych awans uzyskują po 2 drużyny z każdej
grupy (A, B, C, D);
czas gry na wszystkich etapach szczebla centralnego wynosi 2x40 minut.

•

Rozgrywki ćwierćfinałowe:

−
−
−

−

wystąpi w nich 8 drużyn;
przeprowadzone zostaną systemem pucharowym;
pary ćwierćfinałowe utworzą zwycięzcy 4 grup z dolosowanymi drużynami
z drugich miejsc. Każda z par ćwierćfinałowych rozegra jedno spotkanie.
Każdy zwycięzca otrzyma w drodze losowania numer od 1 do 4, a do nich zostaną
dolosowane drużyny z drugich miejsc w rozgrywkach ;
Gospodarzami meczów ćwierćfinałowych będą zwycięzcy rozgrywek grupowych.

•

Rozgrywki półfinałowe:

−
−

−

−

Mecze półfinałowe zostaną rozegrane według poniższego schematu:
1. Zwycięzca pary 1 – Zwycięzca pary 2
2. Zwycięzca pary 3 – Zwycięzca pary 4

−
−
−
−
−

Każda z par półfinałowych rozegra jedno spotkanie.
Gospodarzami meczów półfinałowych będą zwycięzca pary 1 i zwycięzca pary 3
Zwycięzcy meczów półfinałowych rozegrają mecz finałowy o Mistrzostwo Polski Juniorek
U-15 na neutralnym boisku;
Formalny gospodarz finału zostanie wyłoniony w drodze losowania;
Przegrani z meczów półfinałowych zdobędą tytuł II wicemistrza Polski Juniorek U-15.

Klasyfikacja końcowa CLJ U-15:
− 1 miejsce – Mistrz CLJ U-15
− 2 miejsce – Wicemistrz CLJ U-15
− 3 miejsce – II Wicemistrz CLJ U-15 (przegrani z meczów półfinałowych)
− Przegrani w meczach ćwierćfinałowych CLJ U-15 miejsca 5-8
− Miejsca 3 i 4 w CLJ U-15 9-16
− Miejsca 5 i 6 w CLJ U-15 17-24
− Miejsca 7 i 8 w CLJ U-15 25-32
§2
Rozgrywki pierwszego etapu zostaną przeprowadzone w 16 Wojewódzkich Związkach Piłki
Nożnej, które niezwłocznie po zakończeniu eliminacji obowiązane są do przesłania do
Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN informacji o drużynie, która zakwalifikowała się
do rozgrywek CLJ U-15. Należy również przesłać do DPP PZPN wykaz żółtych i czerwonych
kartek.
Rozdział II
Postanowienia ogólne
§3
1. Rozgrywki CLJ U-15 przeprowadza się na podstawie przepisów gry w piłkę nożną, zgodnie
z niniejszym regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN oraz Regulaminu
Współzawodnictwa Sportowego Młodzieży Uzdolnionej.
2. Rozgrywki, w szczególności prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu
i terminarza rozgrywek oraz w oparciu o:
– Przepisy gry w piłkę nożną;
– Uchwałę Zarządu PZPN z dni 3 i 7.07.2008 roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną
(z późniejszymi zmianami);
– Uchwałę Zarządu PZPN nr VIII/124 z dnia 14.07.2015 roku w sprawie statusu zawodników,
występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej
(z późniejszymi zmianami);
– Regulamin Dyscyplinarny PZPN;
– Ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 roku (z późniejszymi zmianami);
– Uchwałę Zarządu PZPN nr VI/116 z dnia 24 czerwca 2014 roku 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 (z późniejszymi zmianami).
3. Rozgrywki CLJ U-15 prowadzone są w systemie Extranet. Za pośrednictwem niniejszego
systemu prowadzone są: terminarz, wyniki i tabele zawodów, rejestracja zawodniczek, wypełnianie
sprawozdań sędziowskich i ewidencja kar.
4. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach centralnych winny być uprawnione przez PZPN
w Systemie Extranet. Każdy klub jest odpowiedzialny za prawidłowość danych personalnych
i sportowych zgłaszanych zawodniczek. Do wniosku o potwierdzenie i uprawnienie zawodniczek
o statusie amatorek, winna być dołączona deklaracja gry amatora, natomiast w przypadku
zawodniczek profesjonalnych – kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej

Rozdział III
Boiska
§4
Mecze winny być rozgrywane na boiskach trawiastych lub sztucznych zweryfikowanych
do minimum kl. Okręgowej.
§5
1. Protokół weryfikacji boiska powinien znajdować się w szatni sędziowskiej. Drugi egzemplarz
protokołu, przechowuje w swoich aktach właściwy terenowo Związek Piłki Nożnej, a trzeci
egzemplarz klub przesyła do Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki danej grupy.
2. Za właściwe przygotowanie boiska do gry odpowiedzialny jest klub – gospodarz zawodów
wpisany do terminarza na pierwszym miejscu.
3. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do danych
rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry – obowiązany jest udostępnić ją
do zawodów. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu sędzia ma obowiązek opisać
ten fakt w sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn mogą ustalić nowy termin
rozegrania meczu, jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku meczu bądź wyznaczenia
nowego terminu należy do organu prowadzącego rozgrywki.
4. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź
w dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody
międzynarodowe. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska
i z winy którego zawody nie odbyły się – ponosi konsekwencje dyscyplinarne i regulaminowe
określone przepisami związkowymi.
Rozdział IV
Regulamin Rozgrywek
§6
1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone
w latach 2007-2009.
2. Limit meczów dla zawodniczek z rocznika 2007 we wszystkich rozgrywkach
w sezonie wynosi 40 spotkań. Ww. limit dotyczy wyłącznie rozgrywek klubowych.
3. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów tożsamości: ważną legitymację szkolną
ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.
4. Zobowiązuje się kluby do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań
lekarskich. Zawodniczka nieposiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć
w zawodach.
5. Zawodniczki uczestniczące w rozgrywkach CLJ U-15, są zobowiązane do uzyskania orzeczenia
lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.
Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres dwunastu miesięcy od daty wydania,
z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 23-24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku
Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez
zawodników orzeczeń lekarskich, potwierdza przed każdymi zawodami trener lub kierownik
drużyny.

§7
Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera, bądź
instruktora posiadającego ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską.
§8
Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do
gry o mistrzostwo poszczególnych klas, zgodnie z następującymi zasadami:
a) Jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym
w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej
drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego
meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodniczek występujących
na pozycji bramkarki);
b) Udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek
obowiązuje
system
zmian
powrotnych,
będzie
traktowany
jako
udział
w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;
c) Jeżeli zawodniczka brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym
w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej
drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis
ten nie dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki)
§9
1. Każda drużyna ma prawo zgłoszenia do rozgrywek dowolnej liczby zawodniczek.
2. Mecze odbywają się według ogólnie przyjętych przepisów gry w piłkę nożną. (m.in. drużyny
w składach 11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych, obowiązuje
przepis o „spalonym”).
3. Do każdych zawodów może być zgłoszonych max. 18 zawodniczek.
4. Proponuje się wpisywanie do protokołu sędziowskiego oraz przydzielenie stałych numerów dla
18 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę, w rubryce sprawozdania
sędziowskiego (L.p.) powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane
zgodnie z zapisem w protokole.
5. Na ławce rezerwowych poza 7 zawodniczkami rezerwowymi może przebywać maksymalnie
jeszcze 7 osób funkcyjnych.
Obowiązek kontroli osób zasiadających na ławkach rezerwowych spoczywa na sędziach zawodów.
6. Zawodniczka wykluczona z gry oraz trener lub inna osoba funkcyjna usunięta przez sędziego
w czasie zawodów nie może dalej przebywać na ławce rezerwowych.
7. W czasie meczu drużyna ma prawo do dokonania 7 zmian zawodniczek (w tym bramkarza) bez
prawa ich powrotu do gry po dokonaniu zmiany.
8. Zawodniczki mogą rozgrywać spotkania w dowolnym obuwiu (wkręty lub lanki), spełniające
wymogi przepisów gry w piłkę nożną.
9. Każda zawodniczka podczas gry musi posiadać ochraniacze.
10. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
11. Drużyny zobowiązane są do posiadania dwóch kompletów strojów w różnych kolorach.
12. Czas trwania zawodów w rozgrywkach na szczeblu centralnym wynosi 2 x 40 min z przerwą
do 15 minut.
13. W meczach fazy pucharowej (ćwierćfinał, półfinał i finał) w przypadku uzyskania wyniku
remisowego po upływie regulaminowego czasu gry sędzia zarządza dogrywkę 2 x 10 minut.
W razie dalszego braku rozstrzygnięcia zarządza się rzuty karne według obowiązujących
przepisów.

§ 10
I. Podczas rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-15
punktowania:
• za zwycięstwo w meczu drużyna otrzymuje 3 pkt,
• za mecz nierozstrzygnięty (remis) 1 pkt,
• za przegraną 0 pkt.

obowiązują następujące zasady

II. W rozgrywkach kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu
decydują:
1) Przy dwóch zespołach:
a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c. skreślony,
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach
w danym sezonie,
e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach
w danym sezonie,
f. przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w danym sezonie,
2) Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1) wyłącznie
między zainteresowanymi drużynami.
3) Postanowienia ust. 3 pkt 1) lit. a-c mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji rozegrania
wszystkich zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
III. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi
po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się tabelę po
ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i poprzednich kolejek,
które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane bez przyznawania
punktów.
IV. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która nastąpi
po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych meczów
będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona.
V. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej z tytułu
poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych
rozgrywkach.
VI. W ćwierćfinałach, półfinałach i w finale rozgrywa się 1 mecz:
a) w przypadku braku rozstrzygnięcia w regulaminowym czasie, zarządzona będzie dogrywka
2 x 10 minut,
b) w przypadku braku rozstrzygnięcia w dogrywce, zarządza się rzuty karne według
obowiązujących przepisów.
§ 11
1. Zawody mistrzowskie na poziomie wojewódzkim rozgrywane są w terminach i godzinach
wyznaczonych przez organ prowadzący rozgrywki właściwego ZPN i podanych zainteresowanym
klubom w oficjalnym terminarzu.

2. W rozgrywkach szczebla centralnego obowiązuje terminarz ustalony przez Departament
Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.
3. Termin i godzina ostatniej kolejki ligi są obligatoryjne i nie podlegają zmianie.
4. O zmianie terminu gospodarz meczu jest zobowiązany powiadomić najpóźniej 14 dni przed
meczem organ prowadzący rozgrywki po uprzednim uzyskaniu zgody przeciwnika.
5. Na podstawie terminarza, kluby pełniące rolę gospodarza zawodów (wymienione
w terminarzach na pierwszym miejscu) zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsce
rozegrania zawodów na całą rundę rozgrywkową oraz powiadomić o tym organ prowadzący
rozgrywki i przeciwników najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem rundy.
6. Powołanie co najmniej dwóch i więcej zawodniczek jednego klubu do jakiejkolwiek reprezentacji
(PZPN, ZPN) względnie na zgrupowanie szkoleniowe poprzedzające ich udział
w oficjalnych zawodach, może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin na wniosek
zainteresowanego klubu.
7. Powołanie do drużyny seniorek danego klubu zawodniczek 15-letnich uprawnionych do
przedmiotowych rozgrywek, nie może być powodem do przełożenia zawodów w ramach Centralnej
Ligi Juniorek U-15 na inny termin – na wniosek zainteresowanego klubu.
Rozdział V
Sędziowie
§ 12
1. W rozgrywkach CLJ U-15 obsadę sędziowską wyznacza:
- w eliminacjach wojewódzkich: właściwy organ Związku prowadzącego rozgrywki;
- na szczeblu centralnym: Kolegium Sędziów PZPN
2. Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać lub dostać do wglądu następujące dokumenty:
a) weryfikację boiska, na którym ma być rozegrany mecz. Jeśli weryfikacja jest nieważna,
nie obejmuje danej klasy rozgrywkowej lub gospodarze jej nie przedstawią, sędziemu nie wolno
prowadzić meczu,
b) protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i kierowników pod
składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i nazwiskami osób
towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych,
c) karty zdrowia,
d) aktualne karty zawodnicze lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do gry określone
przez organ prowadzący rozgrywki,
e) aktualną licencje trenerską.
3. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności przedstawiciela służby zdrowia
na zawodach i odnotowania w sprawozdaniu z zawodów faktu jego obecności, nieobecności lub
złej pracy (np. nie miał niezbędnego wyposażenia, nie dokładał należytej staranności w niesieniu
pomocy).
4. W przypadku nierozegrania zawodów z różnych względów, to przybyłym sędziom
przysługuje zwrot kosztów podróży i diet oraz 50 % ekwiwalentu.
5. Sędziowie zobowiązani są wypełnić sprawozdanie z zawodów w systemie Extranet
w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów.
Rozdział VI
Finansowanie rozgrywek
§ 13
1. Drużyny biorą udział w rozgrywkach na koszt własny.

2. Drużyny biorące udział w rozgrywkach CLJ U-15 w rundzie wiosennej sezonu piłkarskiego
2021/2022 otrzymają z PZPN dofinansowanie w kwocie 10.000 zł netto.
3. Kwota dofinansowania, o której mowa w pkt 2 zostanie przekazana klubom, których drużyny
przystąpią do rozgrywek CLJ U-15 w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022. Wypłata środków
nastąpi po wystawieniu przez klub stosownego dokumentu obciążeniowego.
4. Dofinansowanie klub musi przeznaczyć na sfinansowanie udziału drużyny w rozgrywkach
CLJ U-15, w szczególności na koszty związane z organizacją meczów: (przejazdy, wyżywienie
itp.), zakup sprzętu.
5. Klub, którego drużyna wycofa się z rozgrywek przed ich zakończeniem, zobowiązany będzie do
zwrotu całej kwoty dofinansowania.
6. W przypadku niestawienia się drużyny do zawodów w ramach CLJ U-15, klub zostanie ukarany
karą finansową w wysokości 1500 PLN.
7. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy dwóch wyznaczonych spotkań
poniesie karę finansową w wysokości 3000 PLN.
8. Ewentualne zasady oraz wysokość dofinansowania udziału klubów w ćwierćfinałach, półfinałach
i finałach zostaną ustalone przez PZPN i przesłane do klubów w stosownych okólnikach.
Rozdział VII
Obowiązki Gospodarza Zawodów
§ 14
1. Organizator zawodów odpowiedzialny jest za utrzymanie porządku i spokoju publicznego na
widowni i obiekcie, na którym rozgrywane są zawody: przed ich rozpoczęciem, w czasie ich trwania
i po ich zakończeniu. Organizator zawodów musi zabezpieczyć niezbędną ilość służb
porządkowych i informacyjnych odpowiednio oznakowanych. Wykaz porządkowych powinien być
wręczony sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.
2. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie
stadionu zobowiązany jest do:
a. zapewnienia dla uczestników spotkania pomocy medycznej podczas całego czasu trwania
meczu,
b. zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni,
c. zapewnienia odpowiednich miejsc dla widzów,
d. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne,
szatnie, bufety),
e. zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej, w tym noszy wraz obsługą,
f. zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych.
Rozdział VIII
Opieka Lekarska
§ 15
Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej
w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia
wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym). Obecność swoją na zawodach przedstawiciel
opieki medycznej – potwierdza przed zawodami własnoręcznym czytelnym podpisem na
załączniku do zawodów, który składa sędziemu zawodów.

Rozdział IX
Sprawy Dyscyplinarne
§ 16
1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz
sędziów, obserwatorów i delegatów stosuje się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN
oraz niniejszym Regulaminie.
2. Karze podlega również klub, którego kibice (gospodarzy lub gości) dopuścili się naruszenia
porządku.
3. Kluby obowiązane są prowadzić na podstawie załączników do sprawozdań meczowych,
szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Ewidencję kartek
należy prowadzić oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej.
4. Napomnienia (żółte kartki) otrzymane w trakcie eliminacji wojewódzkich przez zawodniczki
drużyn, które uzyskały awans do CLJ U-15 są anulowane. Natomiast kary dyscyplinarne
wymierzone ilością meczów za przewinienia popełnione w tych rozgrywkach muszą być wykonane
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
5. W meczach mistrzowskich szczebla centralnego obowiązują kary wynikające z przepisów gry
w piłkę nożną (żółte i czerwone kartki), które pociągają za sobą następujące konsekwencje:
a) zawodniczka, która została ukarana trzecim i szóstym napomnieniem (żółta kartka)
w sezonie nie może wystąpić w następnym meczu,
b) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem w meczu (żółta,
a konsekwencji czerwona kartka) jest odsunięta od gry w danym meczu,
c) zawodniczka ukarana napomnieniem w meczu (żółta kartka), a następnie wykluczona
z gry (czerwona kartka) zostanie odsunięta od gry w danym i następnym meczu,
d) zawodniczka wykluczona z gry (czerwona kartka) za faul taktyczny jest odsunięta
od gry w danym oraz kolejnym meczu,
e) zawodniczkom, których drużyny awansowały do meczów ćwierćfinałowych, anuluje się
żółte kartki z rozgrywek grupowych,
f) wysokość kary za wykluczenie z innej przyczyny, uzależniona jest od stopnia
i rodzaju przewinienia. Karę orzeka Komisja Dyscyplinarna PZPN.
6. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów, a niewykonana w danej rundzie (sezonie)
zostaje automatycznie przeniesiona na kolejne mecze w nowej rundzie lub nowej edycji rozgrywek.
Rozdział X
Protesty i odwołania
§ 17
1. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada:
a) w rozgrywkach eliminacyjnych pierwszą instancją jest właściwy organ danego
ZPN, a drugą Komisja Odwoławcza ZPN prowadzącego rozgrywki,
a) w rozgrywkach centralnych pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN, a drugą Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN,
b) protesty do pierwszej instancji należy składać najpóźniej 48 godz. po zakończeniu meczu,
po wpłaceniu kaucji protestowej w wysokości 500 PLN, a odwołanie od tych decyzji do
drugiej instancji w terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po
wcześniejszym wpłaceniu kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej
Komisji Odwoławczej.

Rozdział XI
Nagrody rzeczowe
§ 18
1. Drużyna, która zwycięży w CLJ U-15 otrzyma Puchar PZPN, i pamiątkowe medale w kolorze
złotym (wszystko po 30 sztuk).
2. Drużyna, która zdobędzie Wicemistrzostwo CLJ U-15 otrzyma Puchar PZPN oraz pamiątkowe
medale w kolorze srebrnym (po 30 sztuk).
3. Drużyny, która zajmą trzecie miejsce CLJ U-15 (dwie przegrane drużyny z meczów
półfinałowych) otrzymują Puchar PZPN oraz pamiątkowe medale w kolorze brązowym (po 30
sztuk).
Rozdział XII
Nagrody finansowe
§ 19
Ustala się następujące wysokości nagród dla dwóch najlepszych drużyn Centralnej Ligi
Juniorek U-15:
- mistrz CLJ U-15
10 000 PLN netto
- wicemistrz CLJ U-15
5 000 PLN netto
Wypłata nagród o których mowa, nastąpi po wystawieniu przez klub stosownego dokumentu
obciążeniowego.
Rozdział XIII
Postanowienia końcowe
§ 20
1. Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki rozgrywki Centralnej Ligi Juniorek U-15 objęte
są Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez
stosowne Uchwały Zarządu PZPN.
§ 21
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywek Centralnej Ligi Juniorek U-15 w piłce nożnej
w sezonie 2021/2022
1. PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki CLJ,
przysługują – na zasadzie wyłączności (co oznacza, że kluby mogą korzystać z nich samodzielnie
tylko gdy nie korzysta z nich PZPN oraz wyłącznie za uprzednią zgodą PZPN) – wszelkie prawa
komercyjne dotyczące rozgrywek CLJ, w tym w szczególności wszelkie prawa telewizyjne i
medialne (w tym również dotyczące telewizji, radia, sieci Internet, wszelkich sieci
telekomunikacyjnych, w tym mobilnych oraz wszelkich innych środków przekazu) dotyczące
rozgrywek CLJ (zwane dalej łącznie „Prawami Telewizyjnymi”) oraz wszelkie prawa
marketingowe, promocyjne, reklamowe i sponsorskie dotyczące rozgrywek CLJ (zwane dalej
łącznie „Prawami Marketingowymi”). PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego
swobodnego uznania (w tym bez konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia
tych Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych na podmioty trzecie (np. nadawców telewizyjnych,
sponsorów/partnerów), w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych lub
umów sponsorskich.
2. Ponadto, jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki CLJ, PZPN ma prawo
do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez konieczności zmiany
niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy rozgrywek CLJ (zwanej dalej
„Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może w szczególności uwzględniać nazwę sponsora
tytularnego rozgrywek CLJ lub produktu przez niego wskazanego.
3. Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach CLJ mają obowiązek honorowania
przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz realizowania wszelkich
umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami trzecimi (np. mediami, nadawcami
telewizyjnymi, sponsorami/partnerami), a także każdorazowego posługiwania się określoną przez
PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności kluby zobowiązane są do realizacji czynności
dotyczących Praw Marketingowych i Praw Telewizyjnych, o których mowa poniżej w niniejszym
paragrafie Regulaminu.
4. PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- wizualnego materiału
dotyczącego zawodniczek oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz
koszulek meczowych dla celów zarówno informacyjnych, jak i komercyjnych, dotyczących
w szczególności rozgrywek CLJ. PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, audiowizualnych materiałów, które mogą być udostępniane przez PZPN osobom trzecim
(np. mediom, nadawcom telewizyjnym, sponsorom/partnerom w celu ich wykorzystania
(np. publikacji lub rozpowszechniania w inny sposób).
5. PZPN przysługuje prawo do wykorzystywania w celach komercyjnych, w szczególności
marketingowych, promocyjnych i reklamowych, w tym również na użytek sponsorów/partnerów
fotografii i nagrań video obejmujących wizerunek zawodniczek w stroju klubowym i trenerów oraz
fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych.
6. Uprawnienia podmiotów upoważnionych przez PZPN z tytułu Praw Telewizyjnych, w tym do
przeprowadzania transmisji z meczów rozgrywek CLJ (np. w telewizji/Internecie), określają
odrębne przepisy PZPN.
7. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 6 powyżej, nie są upoważnione do przeprowadzania
jakiejkolwiek transmisji, czy rejestrowania i odtwarzania obrazu lub dźwięku ze spotkań rozgrywek
CLJ bez uzyskania zgody PZPN.
8. Ustala się następujący zakres podstawowych Praw Marketingowych zastrzeżonych wyłącznie
dla PZPN, z których PZPN ma prawo (ale nie obowiązek) skorzystać, a które – w razie skorzystania
z nich przez PZPN – wszystkie kluby mają obowiązek zrealizować zgodnie
z wytycznymi PZPN:
a) prawo do umieszczenia logotypu rozgrywek, logotypu sponsora/partnera lub innego wzoru
przekazanego przez PZPN, o powierzchni max. 81cm² (np. pole 90 mm x 90 mm) na górnej,
zewnętrznej części prawego rękawka koszulek meczowych, wg wzoru opracowanego
przez PZPN,
b) prawo do umieszczania logotypu rozgrywek CLJ, logotypu sponsora/partnera lub innego
wzoru przekazanego przez PZPN na koszulkach zawodniczek, w przedniej, górnej części
koszulek, na powierzchni max. 96 cm2 (np. pole 120 mm x 80 mm),

c) prawo do umieszczenia tablicy centralnej o wymiarach 6m x 1m w pierwszym rzędzie
reklam,
d) obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich, wykonanych według wzoru wskazanego
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie
konferencji prasowych na meczach transmitowanych,
e) udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska podczas wybranych meczów rundy jesiennej, rundy wiosennej
i meczów 1/2 Finału rozgrywek. Oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na
którym rozgrywany będzie mecz w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych
innych niż wskazane i zaakceptowane przez PZPN.
9. W odniesieniu do wszelkich transmitowanych meczów rozgrywek CLJ (np. w telewizji/Internecie)
obowiązują następujące, podstawowe wymagania, do zrealizowania których, jak również innych
wytycznych PZPN, zobowiązane są kluby będące gospodarzami takich spotkań:
a) udostępnienie wszelkich powierzchni reklamowych na stadionach, zwłaszcza band
reklamowych wokół boiska. Oznacza to, iż klub ma obowiązek przygotować obiekt na
którym rozgrywany będzie mecz w sposób „wolny” od jakichkolwiek oznaczeń reklamowych
innych od wskazanych i zaakceptowanych przez PZPN,
b) zakaz wykorzystywania oznaczeń innych rozgrywek,
c) dokonanie na własny koszt demontażu lub zasłonięcia oznaczeń innych rozgrywek lub
jakichkolwiek wskazań komercyjnych,
d) obowiązek wykorzystania ścianek sponsorskich wykonanych według wzoru wskazanego
przez PZPN, do udzielania wywiadów na płycie boiska, w strefie mieszanej oraz w trakcie
konferencji prasowych,
e) obowiązek zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu, na
organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej (przy czym obowiązek ten
dotyczy również klubu będącego gościem),
f) oddelegowanie dodatkowej grupy 16-20 osób do trzymania koła środkowego – tylko w
przypadku wybranych meczów (wskazanych przez PZPN),
g) wszystkie materiały okołomeczowe, w szczególności w których wykorzystany jest
wizerunek piłkarzy i/lub trenerów, oraz logotyp rozgrywek CLJ, przygotowywane przez
telewizje klubowe, muszą być nagrywane na ściankach sponsorskich dostarczonych przez
PZPN.
10. Klub, który naruszy postanowienia niniejszego artykułu Regulaminu podlega odpowiedzialności
dyscyplinarnej.
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Uchwała nr VI/107 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Młodziczek U13 w Piłce Nożnej na sezon 2021/2022
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Klubowe Mistrzostwo Polski Młodziczek U-13 w Piłce
Nożnej na sezon 2021/2022 w następującym brzmieniu:

REGULAMIN ROZGRYWEK
O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI DZIEWCZĄT U-13
W PIŁCE NOŻNEJ NA SEZON 2021/2022
§1
Celem rozgrywek jest:
− popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce,
− podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek,
− sportowa rywalizacja drużyn młodziczek na terenie Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej
– liga wojewódzka,
− wyłonienie najlepszej klubowej drużyny Młodziczek w Polsce w sezonie 2021/2022
(zawodniczki r. 2009-2011).
§2
1. Rozgrywki wojewódzkie prowadzą: Komisje ds. Rozgrywek/Komisje ds. Piłkarstwa Kobiecego
w danym ZPN. Półfinały oraz turniej finałowy prowadzone są przez Departament Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN.
2. Rozgrywki o Klubowe MP U-13 prowadzone są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną,
zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami Polskiego Związku Piłki
Nożnej.
3. Termin zgłoszenia do rozgrywek ustalają we własnym zakresie Wojewódzkie Związki Piłki
Nożnej.
§3
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w zależności od liczby zgłoszonych drużyn:
a) eliminacje wojewódzkie na szczeblu ZPN:
- dowolny system rozgrywek (liga wojewódzka bądź minimum 4 turnieje)
- regulamin ustalony przez dany ZPN (liczba zawodniczek, czas gry, wymiary boiska itd.),
- awans do dalszych rozgrywek uzyskują po dwie najlepsze drużyny z rozgrywek WZPN,
- poszczególne WZPN organizują rozgrywki drużynom, które nie uzyskały awansu do
rozgrywek międzywojewódzkich.
b) turniej strefowy, półfinałowy i finałowy (szczebel centralny):

Rozgrywki na szczeblu centralnym rozgrywane są w jednolitej formule w każdym ZPN,
tj.:- mecze rozgrywane w składach 9-osobowych (1+8) na boiskach trawiastych lub ze sztuczną
nawierzchnią. Pole gry musi mieć kształt prostokąta .Wyznaczone na boisku ligowym przyjmuje
rozmiary pomiędzy polami karnymi: - długość: 65-73 m, - szerokość: 55-68 m. Pole karne
- 18,32 x 9 m. Rzut z rogu – punkt środkowy pomiędzy linią boczną a linią pola karnego. Bramki
5x2 ustawione na 16-stce.
§4
1. W rozgrywkach wszystkich szczebli mogą brać udział wyłącznie zawodniczki urodzone
w latach 2009-2011.
2. W każdym etapie rozgrywek mogą brać udział wyłącznie zawodniczki potwierdzone
i uprawnione do rozgrywek w systemie Extranet przez właściwy Związek Piłki Nożnej na szczeblu
eliminacji wojewódzkich, bądź PZPN w kolejnych etapach rozgrywek.
3. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z dokumentów: ważną legitymację szkolną
ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.
4. Zobowiązuje się kluby do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań
lekarskich. Zawodniczka nie posiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć
w zawodach.
5. Zawodniczki uczestniczące w rozgrywkach, są zobowiązane do uzyskania orzeczenia
lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.
Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres dwunastu miesięcy od daty wydania,
z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 23-24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku
Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez
zawodników orzeczeń lekarskich, potwierdza przed każdymi zawodami trener lub kierownik
drużyny.
6. Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodniczek. Dokument musi
być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają
prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy dostarczyć również potwierdzenie
posiadania przez zawodniczki aktualnych badań lekarskich.
7. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu
z zawodów.
§5
Klub posiadający drużyny w kilku klasach rozgrywkowych może wystawić swoje zawodniczki do
gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
a) Jeżeli zawodniczka, brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym
w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej
drużyny swego klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego
meczu, w pełnym wymiarze czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodniczek występujących
na pozycji bramkarki);
b) Udział zawodniczki w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek
obowiązuje
system
zmian
powrotnych,
będzie
traktowany
jako
udział
w meczu w wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry;
c) Jeżeli zawodniczka brała udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym
w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej

drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis
ten nie dotyczy zawodniczek występujących na pozycji bramkarki);

§6
Rozgrywki zostaną przeprowadzone w czterech etapach:
- rozgrywki eliminacyjne na szczeblu wojewódzkim
- turnieje strefowe
- turnieje półfinałowe
- turniej finałowy
§7
Sposób prowadzenia rozgrywek na poszczególnych etapach:
1. eliminacje wojewódzkie:
System gier eliminacyjnych do wyłonienia najlepszych 2 drużyn w województwie ustala dany ZPN
(liga wojewódzka bądź turnieje) w zależności od liczby drużyn. W przypadku prowadzenia
rozgrywek systemem turniejowym, wymogiem obligatoryjnym jest przeprowadzenie co najmniej
4 turniejów.
2.

rozgrywki strefowe (międzywojewódzkie):

W rozgrywkach strefowych biorą udział 32 drużyny (po 2 najlepsze z danej ligi wojewódzkiej)
Drużyny podzielone na 4 grupy półfinałowe po 8 zespołów, jak następuje:
Grupa I: Wielkopolski ZPN, Zachodniopomorski ZPN, Pomorski ZPN, Lubuski ZPN
Podgrupa A:
1 miejsce z Wielkopolskiego ZPN, 2 miejsce Zachodniopomorskiego ZPN, 1 miejsce
z Pomorskiego ZPN, 2 miejsce z Lubuskiego ZPN
Podgrupa B:
2 miejsce z Wielkopolskiego ZPN, 1 miejsce z Zachodniopomorskiego ZPN, 2 miejsce
z Pomorskiego ZPN, 1 miejsce z Lubuskiego ZPN
Grupa II: Mazowiecki ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN, Podlaski ZPN, Kujawsko-Pomorski ZPN
Podgrupa A:
1 miejsce z Mazowieckiego ZPN, 2 miejsce z Warmińsko-Mazurskiego ZPN, 1 miejsce
z Podlaskiego ZPN, 2 miejsce z Kujawsko-Pomorskiego
Podgrupa B:
2 miejsce z Mazowieckiego ZPN, 1 miejsce z Warmińsko-Mazurskiego ZPN, 2 miejsce
z Podlaskiego ZPN, 1 miejsce z Kujawsko-Pomorskiego ZPN.
Grupa III: Śląski ZPN, Łódzki ZPN, Dolnośląski ZPN, Opolski ZPN
Podgrupa A:
1 miejsce ze Śląskiego ZPN, 2 miejsce z Łódzkiego ZPN, 1 miejsce z Dolnośląskiego ZPN,
2 miejsce z Opolskiego ZPN

Podgrupa B:
2 miejsce ze Śląskiego ZPN, 1 miejsce z Łódzkiego ZPN, 2 miejsce z Dolnośląskiego ZPN,
1 miejsce z Opolskiego ZPN
Grupa IV: Małopolski ZPN, Lubelski ZPN, Podkarpacki ZPN, Świętokrzyski ZPN
Podgrupa A:
1 miejsce z Małopolskiego ZPN, 2 miejsce z Lubelskiego ZPN, 1 miejsce z Podkarpackiego ZPN,
2 miejsce ze Świętokrzyskiego ZPN.
Podgrupa B:
2 miejsce z Małopolskiego ZPN, 1 miejsce z Lubelskiego ZPN, 2 miejsce z Podkarpackiego ZPN,
1 miejsce ze Świętokrzyskiego ZPN
Gospodarzami turniejów strefowych będą klubu reprezentujące dany ZPN oznaczone pogrubioną
czcionką.
Zespoły z miejsc 1 i 2 z każdej z podgrup awansują do turnieju półfinałowego A
Zespoły z miejsc 3 i 4 z każdej z podgrup awansują do turnieju półfinałowego B.
PZPN dofinansuje udział 32 zespołów w etapie strefowym w kwocie po 1000 PLN netto.
Wypłata środków nastąpi po wystawieniu stosownego dokumentu obciążeniowego.
3.

Rozgrywki półfinałowe A (o miejsca 1-16):
− wystąpi w nich 16 drużyn,
− przeprowadzone zostaną systemem turniejowym,
− drużyny zostaną podzielone na 4 grupy po 4 drużyny (w każdej grupie po
2 zespoły z dwóch podgrup rozgrywek strefowych) według następującego „klucza”:

Grupa 1
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy B,
Grupa 2
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy B,
Grupa 3
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy B,
Grupa 4
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy B.

A,
A,
A,
A,

Rozgrywki półfinałowe B (o miejsca 17-32):
− wystąpi w nich 16 drużyn,
− przeprowadzone zostaną systemem turniejowym,
− drużyny zostaną podzielone na 4 grupy po 4 drużyny (w każdej grupie po
2 zespoły z dwóch podgrup rozgrywek strefowych) według następującego „klucza”:
Grupa 1
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy B,
Grupa 2
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy B,
Grupa 3
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy B,
Grupa 4
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy
2 drużyny z rozgrywek strefowych podgrupy B.

A,
A,
A,
A,

−

gospodarzy turniejów ustali DPP PZPN (zgłoszenia do organizacji należy przesyłać do
PZPN). Zobowiązuje się do rozgrywania turnieju na 2 boiskach naturalnych bądź
sztucznych zweryfikowanych minimum do klasy Okręgowej.
− turnieje odbywają się systemem „każdy z każdym”, według następującej kolejności
meczów: 1-4, 2-3, 4-3, 1-2, 2-4, 3-1 . Po 2 i 4 meczu w turnieju należy zarządzić 20
minutową przerwę,
− jeżeli w ROZGRYWKACH SĄ DRUŻYNY Z TEJ SAMEJ STREFY TO MAJĄ
NASTĘPUJĄCE NUMERY: 1 lub 2 I 3 lub 4.
Zespoły z miejsc 1 i 2 z każdej z grup awansują do turnieju finałowego.
Do turnieju finałowego może awansować tylko jedna drużyna z danego klubu. Wówczas
zawodniczki z drużyny, która odpadła mogą grać w drużynie zakwalifikowanej do dalszych gier.
W przypadku zajęcia przez drugą drużynę danego klubu miejsca premiowanego awansem,
w finale wystąpi kolejna drużyna z tabeli danej grupy.
- PZPN dofinansuje udział 32 zespołów w półfinałach w kwocie po 1000 PLN netto. Wypłata
środków nastąpi po wystawieniu stosownego dokumentu obciążeniowego.
4. Turniej finałowy
- Z każdej grupy półfinałowej „A” do turnieju finałowego awansują po 2 najlepsze drużyny
(8 drużyn).
- miejsce i termin rozegrania turnieju ustali Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN
- PZPN dofinansuje udział ośmiu najlepszych drużyn w turnieju finałowym w kwocie po 1500 PLN
netto. Wypłata środków nastąpi po wystawieniu przez klub stosownego dokumentu
obciążeniowego.
- Turniej finałowy finansowany jest przez PZPN.
- System gier: Osiem uczestniczących zespołów podzielonych zostaje na dwie grupy jak następuje:
Grupa A:
A1.
pierwsza drużyna z grupy I
A2.
druga drużyna z grupy II
A3.
pierwsza drużyna z grupy III
A4.
druga drużyna z grupy IV
Grupa B:
B1.
druga drużyna z grupy I
B2.
pierwsza drużyna z grupy II
B3.
druga drużyna z grupy III
B4.
pierwsza drużyna z grupy IV.
1. Zespoły w grupach rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w 4-dniowym turnieju
zgodnie z następującym rozkładem:
pierwszy dzień - przyjazd uczestników
drugi dzień – rano mecze w grupach: A1-A4 ; A2-A3; B1-B4 ; B2-B3;
-po południu mecze w grupach: A4-A3; A1-A2; B4-B3; B1-B2;
trzeci dzień – rano ostatnie mecze w grupach: A2-A4; A3-A1; B2-B4; B3-B1;
po południu mecze półfinałowe:
drużyny, które zajmą miejsca 1 i 2 awansują do meczów półfinałowych,

natomiast drużyny z miejsc 3 i 4 będą rywalizowały o miejsca 5 - 8 według programu:
Zwycięzca grupy A (C1) - drużyna z II miejsca grupy B (C2)
Zwycięzca grupy B (C3) - drużyna z II miejsca grupy A (C4)
Drużyna z III miejsca grupy A (D1) - drużyna z IV miejsca grupy B (D2)
Drużyna z III miejsca grupy B (D3) - drużyna z IV miejsca grupy A (D4)
czwarty dzień:
mecze finałowe:
Mecz o VII miejsce (przegrany z meczu D1/D2 – przegrany meczu D3/D4)
Mecz o V miejsce (zwycięzca meczu D1/D2 – zwycięzca meczu D3/D4)
Mecz o III miejsce (przegrany z meczu C1/C2 – przegrany z meczu C3/C4)
Mecz o I miejsce (zwycięzca meczu C1/C2 – zwycięzca meczu C3/C4)
§8
1. W turniejach półfinałowych o ewentualnych nagrodach decyduje gospodarz zawodów.
2. Nagrody dla klubów oraz indywidualne w turnieju finałowym zapewnia PZPN.
§9
Kryteria ustalania kolejności miejsc w rozgrywkach:
1. W rozgrywkach eliminacyjnych, strefowych, półfinałowych i turnieju finałowym, przy równej
liczbie punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno:
a) liczba punktów zdobyta w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami;
b) korzystniejsza różnica między zdobytymi a utraconymi bramkami w meczach tych drużyn;
c) korzystniejsza różnica bramek we wszystkich rozegranych meczach;
d) większa liczba bramek strzelonych we wszystkich rozegranych meczach;
e) wynik rzutów karnych wykonywanych po meczu w grupie, w której uzyskano wynik
remisowy. Jeśli po tym, jak obie drużyny wykonają po 5 rzutów obie drużyny zdobyły tę
samą liczbę bramek, wykonywanie rzutów kontynuuje się aż do momentu, gdy jedna z
drużyn uzyska jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna, przy równej liczbie
wykonanych rzutów;
f) wynik rzutów karnych w takim meczu ma znaczenie tylko w przypadku uzyskania równej
liczby punktów przez dwie drużyny.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż 2 drużyny sporządza
się dodatkową tabelę, wyłącznie między zainteresowanymi drużynami kierując się kolejno
zasadami podanymi w punktach a, b, c, d, e.
3. W turnieju finałowym, w meczach, w których musi być wyłoniony zwycięzca, po wyniku
remisowym drużyny wykonują po 5 rzutów karnych. Jeśli po tym, jak obie drużyny wykonają po 5
rzutów obie drużyny zdobyły tę samą liczbę bramek, wykonywanie rzutów kontynuuje się aż do
momentu, gdy jedna z drużyn uzyska jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna, przy równej
liczbie wykonanych rzutów.

§ 10
Przepisy gry:
1. Zespół może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek, ale w meczach
na poszczególnych etapach może występować maksymalnie 14. W turnieju finałowym PZPN
finansuje pobyt 18 osób każdej zakwalifikowanej drużyny (14 zawodniczek + 4 osoby ze sztabu
włącznie z kierowcą).
2. Mecze rozgrywane w składach 9-osobowych (1+8).
3. Obowiązuje przepis o „spalonym”.
4. Mecze rozgrywane są piłkami nr 4.
5. Drużyny muszą posiadać 2 komplety różniących się kolorami strojów.
6. Zawodniczki rozgrywają mecze w butach lankach tzn. z „laną” podeszwą .
7. Obowiązują ochraniacze piłkarskie.
8. Czas gry: w rozgrywkach wojewódzkich czas gry ustala dany ZPN.
W rozgrywkach strefowych oraz półfinałowych czas gry wynosi 2x15 minut.
Dodatkowo, po każdym meczu obowiązuje 30-minutowa przerwa.
Czas gry w turnieju finałowym wynosi 2 x 20 minut.
9. Organizator półfinałów zobowiązany jest do podania informacji, gdzie rozgrywane będą mecze
do Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w terminie 14 dni przed ich planowanym
rozpoczęciem.
10. Dozwolona jest dowolna liczba zmian zawodniczek, tzw. zmiany powrotne w strefie technicznej
boiska.
Trenerzy
mają
obowiązek
dokonywać
zmian
w
podczas
turniejów
(zaleca się, aby każda zawodniczka rozegrała min. 30’ w turnieju).
11. Obowiązują wykluczenia czasowe z gry w celach wychowawczych na okres 2 minut, kolejnych
2 minut oraz wykluczenie z meczu.
12. Wykluczenie za faul taktyczny powoduje odsunięcie od gry w danym meczu, natomiast
wysokość kar za wykluczenia z innej przyczyny uzależniona jest od stopnia i rodzaju przewinienia.
O karze decyduje zespół sędziowski delegowany na dane spotkanie.
13. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje następująca zasada:
a) na szczeblu wojewódzkim rozgrywek pierwszą instancją jest Komisja ds.
Rozgrywek/Komisja ds. Piłkarstwa Kobiecego ZPN, a drugą Komisja Odwoławcza ZPN
prowadzącego rozgrywki,
b) w rozgrywkach strefowych i półfinałowych pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa
Kobiecego ZPN, a drugą Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN,
c) protesty do pierwszej instancji należy składać najpóźniej 48 godz. po zakończeniu meczu,
a odwołanie od tych decyzji do drugiej instancji w terminie 3 dni od dnia podjęcia decyzji
w pierwszej instancji,
d) w turnieju finałowym jedyną instancją jest Komisja Techniczno-Dyscyplinarna turnieju.
14. Mecze będą prowadzone przez sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów ZPN
(w turniejach eliminacyjnych) oraz przez Kolegium Sędziów PZPN (od turnieju strefowego).
§ 11
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu i Turystyki Mistrzostwa Polski Młodziczek U-13 objęte są
Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.
§ 12
I. W sprawach spornych nieobjętych Regulaminem, decyzje podejmować będzie Departament
Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/108 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Reprezentacji WZPN Trampkarek U-15 w Piłce
Nożnej im. Ireny Półtorak na sezon 2021/2022
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Reprezentacji WZPN Trampkarek U-15 w Piłce Nożnej
im. Ireny Półtorak na sezon 2021/2022 w następującym brzmieniu:

REGULAMIN ROZGRYWEK REPREZENTACJI WZPN
TRAMPKAREK U-15 W PIŁCE NOŻNEJ im. IRENY PÓŁTORAK
NA SEZON 2021/2022

§1
Celem rozgrywek jest:
− popularyzacja i upowszechnianie piłki nożnej kobiet w Polsce,
− podniesienie poziomu wyszkolenia zawodniczek,
− sportowa rywalizacja reprezentacji Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej,
− wyłonienie najlepszej drużyny w Polsce spośród reprezentacji Wojewódzkich Związków
Piłki Nożnej trampkarek (zawodniczki urodzone w latach 2007 - 2008).

§2
1. Rozgrywki prowadzi Departament Piłkarstwa Profesjonalnego Polskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Rozgrywki reprezentacji WZPN w kat. trampkarek U-15 prowadzone się na podstawie przepisów
gry w piłkę nożną, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi postanowieniami PZPN.

§3
Terminy:
1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:
a) turnieje eliminacyjne - 4 grupy eliminacyjne (po 4 reprezentacje ZPN - każda rozegra 4
turnieje (2 w rundzie jesiennej oraz 2 w rundzie wiosennej) zgodnie z poniższymi
Makroregionami:
I) Podlaski ZPN, Pomorski ZPN, Kujawsko-Pomorski ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN
II) Łódzki ZPN, Mazowiecki ZPN, Świętokrzyski ZPN, Lubelski ZPN
III) Podkarpacki ZPN, Małopolski ZPN, Śląski ZPN, Opolski ZPN
IV) Dolnośląski ZPN, Wielkopolski ZPN, Lubuski ZPN, Zachodniopomorski ZPN
b) turniej finałowy w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
Do turnieju finałowego OOM awansują po dwie najlepsze reprezentacje z każdego
Makroregionu.

§4
1. W rozgrywkach udział biorą zawodniczki reprezentujące kluby sportowe z poszczególnych
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej (zawodniczki ur. 2007-2008 r.). Zawodniczki muszą być
potwierdzone w systemie Extranet przez macierzyste ZPN do gry w klubach z danego
województwa.
2. Każda zawodniczka musi posiadać jeden z wymienionych dokumentów: ważną legitymację
szkolną ze zdjęciem, dowód osobisty lub paszport.
3. Zobowiązuje się ZPN do ścisłego przestrzegania postanowień PZPN w przedmiocie badań
lekarskich. Zawodniczka nie posiadająca aktualnego badania lekarskiego nie może uczestniczyć
w zawodach.
4. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia
sędziemu protokołu meczowego, zawierającego skład zawodniczek. Wydruk musi być podpisany
przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość
danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy dostarczyć również potwierdzenie posiadania
przez zawodniczki aktualnych badań lekarskich.
5. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnione są jedynie zawodniczki wpisane do protokołu
z zawodów.
6. Zawodniczki uczestniczące w rozgrywkach, są zobowiązane do uzyskania orzeczenia
lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.
Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres dwunastu miesięcy od daty wydania,
z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 23-24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku
Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Fakt złożenia w klubie przez
zawodników orzeczeń lekarskich, potwierdza przed każdymi zawodami trener lub kierownik
drużyny.
7. Zawodniczka zmieniająca barwy klubowe w okienku transferowym, zarejestrowana w nowym
ZPN, może reprezentować kadrę nowego Związku.
8. PZPN dofinansuje udział ośmiu reprezentacji wojewódzkich w turnieju finałowym w kwocie
po 5000 PLN netto.
§5
Sposób prowadzenia rozgrywek na poszczególnych etapach:
1. Turnieje eliminacyjne w 4 makroregionalnych grupach:
I) Podlaski ZPN, Pomorski ZPN, Kujawsko-Pomorski ZPN, Warmińsko-Mazurski ZPN
II) Łódzki ZPN, Mazowiecki ZPN, Świętokrzyski ZPN, Lubelski ZPN
III) Podkarpacki ZPN, Małopolski ZPN, Śląski ZPN, Opolski ZPN
IV) Dolnośląski ZPN, Wielkopolski ZPN, Lubuski ZPN, Zachodniopomorski ZPN
- Każdy ZPN będzie organizatorem jednego turnieju.
- Przed rozpoczęciem I i III turnieju eliminacyjnego, zostanie przeprowadzone losowanie par
w meczach tych turniejów.
- Przed rozpoczęciem II i IV turnieju nie przeprowadza się losowania. Reprezentacje WZPN
rozgrywają mecze w tych samych parach co, odpowiednio, w I i III turnieju - przy czym następuje
zmiana gospodarzy meczów.

I i III turniej:
Pierwszy dzień
Drugi dzień
Trzeci dzień

- przyjazd ekip
- mecze w grupach: 1-4; 2-3; 4-3; 1-2;
- mecze w grupach: 2-4; 3-1; (mecze równolegle)

II i IV turniej:
Pierwszy dzień
Drugi dzień
Trzeci dzień

- przyjazd ekip
- mecze w grupach: 4-1; 3-2; 3-4; 2-1;
- mecze w grupach: 4-2; 1-3; (mecze równolegle)

miejsce rozegrania meczów ustali WZPN organizujący dany turniej. Reprezentacje
WZPN biorą udział w turniejach na koszt własny.
- system gry w makroregionach - każdy z każdym.
- zwycięzcy oraz zespoły z II miejsc w swoich grupach awansują do turnieju finałowego OOM.
-

2. Turniej finałowy OOM:
A. Wystąpi w nim 8 drużyn, które zostaną podzielone na 2 grupy po 4 drużyny według
następującego „klucza”:
Grupa A

A1
A2
A3
A4

zwycięzca grupy I,
drużyna, która zajęła II miejsce w grupie II,
zwycięzca grupy III,
drużyna, która zajęła II miejsce w grupie IV,

Grupa B

B1
B2
B3
B4

zwycięzca grupy II,
drużyna, która zajęła II miejsce w grupie III,
zwycięzca grupy IV,
drużyna, która zajęła II miejsce w grupie I.

B. Zespoły w grupach rozegrają mecze systemem „każdy z każdym” zgodnie z następującym
programem:
Zespoły w grupach rozgrywają spotkania systemem „każdy z każdym” w 6-cio dniowym turnieju
zgodnie z następującym rozkładem:
pierwszy dzień - mecze w grupach:
A1-A4; A2-A3; B1-B4; B2-B3;
drugi dzień - mecze w grupach:
A4-A3; A1-A2, B4-B3; B1-B2;
trzeci dzień - przerwa w rozgrywkach;
czwarty dzień - mecze w grupach:
A2-A4; A3-A1; B2-B4; B3-B1;
piąty dzień - przerwa w rozgrywkach;
szósty dzień - mecze o miejsca.
– na

piąty i szósty dzień turnieju pozostają ekipy-reprezentacje ZPN grające o miejsca 1-4,
- pozostałe ekipy wyjeżdżają po meczach w czwartym dniu turnieju.
1-4
2-3

4-3
1–2

2-4
3-1
§6

Przepisy gry:

1. Zespół może zgłosić do rozgrywek dowolną liczbę zawodniczek, ale w meczach na
poszczególnych etapach może występować maksymalnie 18.
2. Mecze odbywają się według przepisów gry w piłkę nożną (m.in. drużyny w składach
11-osobowych, mecze rozgrywane na boiskach pełnowymiarowych, obowiązuje przepis
o spalonym, zmiany powrotne). Zaleca się, aby każda zawodniczka rozegrała min. 30’ w turnieju.
3. Mecze rozgrywane są piłkami nr 5.
4. Drużyna przyjezdna musi posiadać 2 komplety różniących się kolorami strojów.
5. Gospodarz zawodów powinien poinformować pisemnie gości o kolorystyce strojów w jakich
zamierza wystąpić w zawodach mistrzowskich.
6. Zawodniczki rozgrywają mecze w butach ,,lankach’’ tj. z tzw. „laną” podeszwą.
7. Zawodniczki uczestniczące w grze obowiązują ochraniacze piłkarskie.
8. Czas gry: w turniejach Makroregionalnych: 2 x 25 minut (przerwa do 10 minut).
W turnieju finałowym OOM czas gry wynosi 2x30 minut.
9. Mecze rozgrywane są na boiskach z nawierzchnią naturalną lub sztuczną.
10. Organizator zawodów – dany WZPN – zobowiązany jest do podania informacji do PZPN, gdzie
rozgrywane będą mecze (miejsce, data, godzina, rodzaj nawierzchni boiska) w terminie co najmniej
14 dni przed planowanymi zawodami.
11. W turniejach makroregionalnych oraz turnieju finałowym obowiązują kary wynikające
z przepisów gry w piłkę nożną (żółte i czerwone kartki), które pociągają za sobą następujące
konsekwencje:
a) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem (żółta kartka) w kolejnym meczu
eliminacyjnym oraz w turnieju finałowym nie może wystąpić w następnym meczu,
b) zawodniczka, która została ukarana drugim napomnieniem w meczu (żółta,
a konsekwencji czerwona kartka) jest odsunięta od gry w danym i kolejnym meczu,
c) zawodniczka ukarana napomnieniem w meczu (żółta kartka), a następnie wykluczona
z gry (czerwona kartka) zostanie odsunięta od gry także w następnym meczu,
d) zawodniczka wykluczona z gry (czerwona kartka) za faul taktyczny jest odsunięta od gry
w danym oraz następnym meczu,
e) napomnienia (żółte kartki) otrzymane w turniejach makroregionalnych są anulowane,
natomiast kary dyskwalifikacji z otrzymanych napomnień i wykluczeni są wykonywane w
turnieju finałowym OOM,
f) wysokość kary za wykluczenie z innej przyczyny, uzależniona jest od stopnia
i rodzaju przewinienia. Karę orzeka Komisja Techniczno-Dyscyplinarna wyznaczona na dany
turniej.
12. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów jedyną instancją jest Komisja TechnicznoDyscyplinarna turnieju. Zasady składania protestów ustala się na odprawie technicznej danego
turnieju.
13. Mecze będą prowadzone przez sędziów wyznaczonych przez Kolegium Sędziów PZPN.
§7
Kryteria ustalania kolejności miejsc w Rozgrywkach:
I. W turniejach makroregionalnych o kolejności zajętych miejsc decyduje suma punktów zdobytych
w 12 meczach.
Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c) skreślony

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu rozgrywek,
e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu,
II. W turnieju finałowym OOM o kolejności zajętych miejsc w grupie decyduje suma punktów zdobytych
w 3 meczach.
1. Przy równej liczbie punktów uzyskanych przez 2 drużyny, o zajętym miejscu decydują kolejno:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi
bramkami w spotkaniach tych drużyn,
c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
turnieju,
d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
turnieju,
e) wynik rzutów karnych wykonywanych po meczu w grupie, w której uzyskano wynik
remisowy. Jeśli po tym, jak obie drużyny wykonają po 5 rzutów obie drużyny zdobyły tę
samą liczbę bramek, wykonywanie rzutów kontynuuje się aż do momentu, gdy jedna
z drużyn uzyska jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna, przy równej liczbie
wykonanych rzutów.
f) wynik rzutów karnych w takim meczu mają znaczenie tylko w przypadku uzyskania równej
liczby punktów oraz równej liczbie bramek strzelonych i straconych przez dwie drużyny.
III. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą spotkań
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami podanymi
w punktach a, b, c, d, e, f.
IV. W meczu o III i o I miejsce w turnieju finałowym OOM, przy wyniku remisowym drużyny
wykonują po 5 rzutów karnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi Przepisami Gry.
§8
Zgodnie z decyzją Ministerstwa Sportu zawody w piłce nożnej kobiet wg niniejszego Regulaminu
objęte są Ogólnopolskim Systemem Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży.
§9
W sprawach spornych nie objętych Regulaminem decyzje podejmować będzie Departament
Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/109 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie szczegółowych zasad uprawniania zawodników
do klubów 1. Ligi, 2. Ligi i 3. Ligi na sezon 2021/2022 i następne
I. Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9 i 23 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
§1
W rozgrywkach 1. Ligi, 2. Ligi i 3. Ligi mogą reprezentować klub wyłącznie zawodnicy uprawnieni
do gry przez organ prowadzący rozgrywki w systemie Extranet.

1.

2.

3.

§2
Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem
systemu Extranet.
Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem
systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.
§3
Do wystąpienia o uprawnienie zawodnika do gry, klub zobowiązany jest załączyć następujące
dokumenty:
h) umowę transferową zawartą pomiędzy klubami, określającą datę zawarcia umowy, strony
umowy, wysokość kwoty transferowej, oraz terminy płatności – wyłącznie w przypadku
zawodnika pozyskanego na zasadzie transferu definitywnego lub czasowego;
i)

oświadczenie klubu odstępującego o zwolnieniu zawodnika – w przypadku pozyskania
zawodnika, niezwiązanego kontraktem lub deklaracją gry amatora z innym klubem;

j)

potwierdzenie dokonania opłaty na rzecz PZPN z tytułu zmiany przynależności klubowej
zawodnika, w wysokości określonej w § 37 ust. 10 Uchwały nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015
roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad
zmian przynależności klubowej

k) egzemplarz kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej, zawartego pomiędzy klubem
a zawodnikiem, o ile klub nie złożył go uprzednio;
l)

deklarację gry amatora na dany sezon rozgrywkowy w stosunku do zawodnika
o statusie amatora;

m) w przypadku zawodnika o statusie amatora egzemplarz oświadczenia antykorupcyjnego
zawodnika, o ile klub nie złożył go uprzednio, którego wzór, stanowi załącznik do Uchwały
nr III/21 z dnia 26 lipca 2006 roku Zarządu PZPN – Zasady regulujące stosunki pomiędzy
klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora;
n) certyfikat transferowy zawodnika - w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry
zawodnika pozyskanego z klubu zagranicznego;
o) w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru
Unii Europejskiej, dokumentację potwierdzającą legalizację jego pobytu i zatrudnienia na
terytorium RP, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku, Nr 69, poz. 415,
z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia
2006 roku w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1116, z późn. zm.).

4.

Na żądanie organu prowadzącego rozgrywki, klub może być zobowiązany do przekazania
dokumentów innych niż wymienione w ust. 1.

§4
Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, klub musi wystąpić o uprawnienie do gry co
najmniej 11 zawodników.
§5
Potwierdzenie zawodnika do klubu w systemie Extranet przez właściwy Związek Piłki Nożnej
oznacza, iż wszelkie informacje z zakresu zmiany przynależności klubowej i statusu zawodnika
zawarte w systemie Extranet są prawdziwe, a zainteresowany klub uiścił wszelkie stosowne opłaty
na rzecz Związku Piłki Nożnej.
§6
I. Traci moc
Uchwała nr V/79 z dnia 26 maja 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie
szczegółowych zasad uprawniania zawodników do klubów I i II ligi na sezon 2014/2015 i następne
I. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od sezonu
2021/2022.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/110 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym
Działając na podstawie art. 36 par.1 pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. W Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadza się następujące
zmiany:
1. Dodaje się art. 105¹ o następującym brzmieniu:
§1. Kluby są zobowiązane do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych wobec
zawodników i innych klubów zgodnie z warunkami określonymi w umowach podpisanych z
zawodnikami oraz w umowach transferowych.
§2. Na klub, w stosunku do którego w prawomocnym wyroku Piłkarskiego Sądu Polubownego
stwierdzono zwłokę z płatnością o ponad 30 dni bez podstawy wynikającej z umowy, nakłada się
następujące kary:
a) upomnienia;
b) nagany;
c) karę pieniężną;
d) zakazu dokonywania transferów do Klubu na okres nie dłuższy niż 2 lata.
§3. Aby klub mógł zostać uznany za posiadającego zaległe zobowiązania w rozumieniu niniejszego
artykułu 105¹ i ukarany na podstawie §2 powyżej, zawodnik lub inny klub musi na piśmie wezwać
dłużny klub do zapłaty i wyznaczyć temu klubowi co najmniej dziesięciodniowy termin na
wywiązanie się ze swoich zobowiązań finansowych.
2. Dodaje się art. 105² o następującym brzmieniu:
§1. W przypadku, gdy rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy klubem a zawodnikiem w sektorze
zawodowej piłki nożnej ("Kontrakt") podpisanej przed ukończeniem przez zawodnika 28 roku życia
nastąpi z winy zawodnika w ciągu pierwszych trzech lat jego obowiązywania i Piłkarski Sąd
Polubowny ("PSP") w prawomocnym wyroku stwierdzi podstawy do orzeczenia kary, zawodnikowi
wymierza się następujące kary:
a) karę pieniężną od kwoty 100 zł. do kwoty 100.000 zł.;
b) karę dyskwalifikacji czasowej nie niższą niż 3 miesiące i nie wyższą niż 1 rok;
§2. Przepis §1 ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy rozwiązanie Kontraktu
podpisanego po ukończeniu przez zawodnika 28 roku życia nastąpi z winy zawodnika w ciągu
pierwszych dwóch lat jego obowiązywania.
§3. Nie podlega ukaraniu zawodnik, w stosunku do którego zostanie stwierdzone rozwiązanie
Kontraktu z jego winy w innych terminach niż wskazane w § 1 i 2.
§4. W przypadku gdy prawomocnym orzeczeniem Piłkarskiego Sądu Polubownego zostanie
stwierdzone, że złożenie przez zawodnika oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu Kontraktu z
winy klubu było bezpodstawne, w wyniku postępowania wszczętego na wniosek klubu, wymierza
się następujące kary:
a) karę pieniężną do kwoty 100.000 zł;
b) karę dyskwalifikacji czasowej nie niższą niż 3 i nie wyższą niż 12 miesięcy.
§5. Niezależnie od treści art. 5 § 6 nin. Regulaminu przy wymierzaniu kary uwzględnia się w
szczególności skalę naruszenia przepisów, stosunek zawodnika do naruszenia przepisów,
wysokość osiąganych dochodów z profesjonalnego uprawiania piłki nożnej, właściwości i warunki
osobiste zawodnika oraz sposób jego postępowania po naruszeniu przepisów.
3. Dodaje się art. 105³ o następującym brzmieniu:
§1. W przypadku, gdy rozwiązanie Kontraktu nastąpi z winy klubu i Piłkarski Sąd Polubowny w
prawomocnym wyroku stwierdzi podstawy do orzeczenia kary, wymierza się następujące kary:
a) pieniężna nie niższa niż 1.000 zł i nie wyższa niż 500.000 zł.;
b) zakazu dokonywania transferów do Klubu na okres nie dłuższy niż 1 rok.
§2. W przypadku złożenia przez klub bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu
Kontraktu, gdy fakt ten zostanie stwierdzony orzeczeniem Piłkarskiego Sądu Polubownego, na
wniosek zawodnika, zostaną wobec klubu zastosowane kary, o których mowa w § 1.

§3. Niezależnie od treści art. 5 § 6 Regulaminu przy wymierzaniu kary uwzględnia się w
szczególności sposób naruszenia przepisów, stosunek klubu do naruszenia przepisów oraz
sposób postępowania po naruszeniu przepisów.
4. Dodaje się art. 105⁴ o następującym brzmieniu:
Za jednostronne rozwiązanie przez klub Kontraktu zawartego z zawodniczką z powodu jej ciąży,
zajścia w ciążę, nieobecności z powodu macierzyństwa lub korzystania z praw związanych z
macierzyństwem, klubom wymierza się następujące kary:
a) pieniężna nie niższa niż 1.000 zł i nie wyższa niż 500.000 zł.;
b) zakazu dokonywania transferów do Klubu na okres nie dłuższy niż 2 lata.
5. Dodaje się art. 105⁵ o następującym brzmieniu:
Za przewinienia określone w art. 104 – 105¹ można wymierzyć jednorazowo więcej niż jedną karę
zasadniczą.
6. Art. 121 § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
§1. Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w I instancji
są:
1) zarząd klubu lub inny organ dyscyplinarny klubu – w stosunku do własnych zawodników i
działaczy piłkarskich w zakresie określonym dopuszczalnymi regulacjami regulaminu kar i nagród
klubu oraz w stosunku do kibiców za przewinienia dyscyplinarne, popełnione w związku z meczem.
2) właściwa miejscowo komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – w stosunku
do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego, obserwatorów,
delegatów oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na
szczeblu rozgrywek wojewódzkiego związku piłki nożnej,
3) właściwy organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. - w stosunku do klubów, zawodników,
sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień
dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek, prowadzonych przez spółkę Ekstraklasa
S.A. z zastrzeżeniem treści art. 124,
4) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych na rzecz organów, wskazanych w pkt 1-3, a w szczególności:
a) przewinień dyscyplinarnych, określonych w art. 104 Regulaminu (niewykonywanie orzeczeń),
art. 79 Regulaminu (korupcja czynna i bierna), art. 80 Regulaminu (zaniechanie zawiadomienia o
korupcji lub match-fixingu w piłce nożnej), art. 107 Regulaminu (match-fixing i niedozwolone
zakłady bukmacherskie),
b) przewinień dyscyplinarnych kibiców, o których mowa w art 148 §1 pkt 2 Regulaminu w związku
z rozgrywkami, organizowanymi przez Polski Związek Piłki Nożnej.
7. 121 § 1 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
5) Najwyższa Komisja Odwoławcza – od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki
Nożnej, organu dyscyplinarnego spółki Ekstraklasa, Komisji ds. Licencji Klubowych, Komisji ds.
Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
II. Pozostałe postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

REGULAMIN DYSCYPLINARNY
POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
(tekst jednolity)

DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA

ROZDZIAŁ I. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Art. 1
Zakres przedmiotowy regulacji. Przewinienie dyscyplinarne

§1. Niniejszy regulamin reguluje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, obowiązujące w
Polskim Związku Piłki Nożnej, określa katalog kar i przewinień dyscyplinarnych, tryb postępowania
oraz organy właściwe do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych.
§2. Przewinieniem dyscyplinarnym jest czyn zabroniony zagrożony karą przewidzianą w niniejszym
regulaminie.
§3. Przewinieniem dyscyplinarnym jest również naruszenie innego, zabronionego pod groźbą kary
dyscyplinarnej przepisu, ustanowionego przez uprawniony organ Polskiego Związku Piłki Nożnej
lub jego struktury członkowskiej, a także naruszenie przepisów gry w piłkę nożną.
§4. Poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej przewidzianej niniejszym regulaminem nie
wyłącza odpowiedzialności przed innymi organami.

Art. 2
Zakres podmiotowy

§1. Odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym
ponoszą członkowie Polskiego Związku Piłki Nożnej, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie
piłkarscy, członkowie sztabu medycznego, pośrednicy transakcyjni, obserwatorzy, delegaci oraz
działacze piłkarscy.
§2. O ile przepis szczególny tak stanowi, odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach
określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym ponoszą również kibice.
§3. Działaczami piłkarskimi w rozumieniu niniejszego regulaminu są:
1. członkowie organów władzy, kontroli, jurysdykcyjnych i doradczych Polskiego
Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, ich struktur
członkowskich oraz ligi zawodowej, a ponadto osoby zatrudnione w Polskim
Związku Piłki Nożnej oraz przez członków Polskiego Związku Piłki Nożnej,

2. członkowie statutowych organów klubów piłkarskich, a także ich udziałowcy,
akcjonariusze bądź członkowie stowarzyszeń,
3. inne osoby pełniące funkcje kierownicze w sekcjach piłki nożnej,
4. licencjonowani organizatorzy imprez piłkarskich,
5. kierownicy do spraw bezpieczeństwa oraz spikerzy zawodów piłkarskich,
6. inne osoby, których zachowanie pozostaje w związku z działalnością podejmowaną
w imieniu lub na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków
Piłki Nożnej, ich struktur członkowskich, niezależnie od zajmowanego stanowiska
oraz pełnionej funkcji.
§4. Kluby ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia dyscyplinarne swoich
zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy piłkarskich oraz
kibiców.
Art.3
Zakres obowiązywania z uwagi na czas przewinienia

Odpowiedzialność dyscyplinarną ponoszą wszystkie osoby, o których mowa w art. 2, jeżeli w
czasie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego podlegały odpowiedzialności, wynikającej z
niniejszego Regulaminu, nawet jeżeli w czasie orzekania podstawa odpowiedzialności ustała.

Art. 4
Wina

§1. Odpowiedzialność dyscyplinarna oparta jest na zasadzie winy, chyba że z przepisów
szczególnych wynikają inne zasady odpowiedzialności.
§2. Osoby prawne odpowiadają za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów,
instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy, kibiców oraz innych osób pełniących swoje
funkcje z danymi zawodami na zasadzie ryzyka.”

Art. 5
Kara

§1. Za przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary przewidziane w niniejszym regulaminie, z
zastrzeżeniem treści art. 47.
§2. Kary dyscyplinarne dzielą się na kary zasadnicze i dodatkowe.
§3. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, za jedno przewinienie dyscyplinarne wymierza
się jedną karę zasadniczą.
§4. Kary zasadnicze określają postanowienia regulaminu, regulujące poszczególne rodzaje
przewinień dyscyplinarnych.
§5. Organ dyscyplinarny obok kary zasadniczej może orzec jedną bądź kilka kar dodatkowych,
spośród katalogu kar dodatkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§6. Wymierzając karę, organ dyscyplinarny uwzględnia cele kary w zakresie jej oddziaływania na
obwinionego jak i środowisko piłkarskie.
§7. Orzekając karę dyscyplinarną, warunkowo zawieszając jej wykonanie, nadzwyczajnie ją
złagadzając na podstawie art. 46 1 lub odstępując od jej wymierzenia na podstawie art. 47 organ
dyscyplinarny może nałożyć na podmiot ponoszący odpowiedzialność dyscyplinarną obowiązki,
stosownie do treści art. 56.

Art.6
Zbieg przepisów dyscyplinarnych

§1. Jeżeli zabronione pod groźbą kary dyscyplinarnej przewinienie, wyczerpuje znamiona
określone w dwóch albo więcej, pozostających w zbiegu przepisach dyscyplinarnych, stanowi ono
jedno przewinienie dyscyplinarne, za które wymierza się jedną zasadniczą karę dyscyplinarną na
podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą.
§2. Zbieg przepisów, o którym mowa w § 1 zachodzi wtedy, gdy kwalifikacja prawna dokonana w
oparciu o tylko jeden czyn, wyczerpuje znamiona dwóch lub więcej przewinień dyscyplinarnych.
§3. Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny może orzec jedną lub kilka
dodatkowych kar dyscyplinarnych spośród katalogu kar dodatkowych.

Art.7
Przewinienie dyscyplinarne ciągłe

§1. Jeżeli obwiniony dopuszcza się w krótkich odstępach czasu, dwóch lub więcej zachowań, które
wyczerpują znamiona takiego samego przewinienia dyscyplinarnego lub przewinień
dyscyplinarnych podobnych, zachowanie to uznaje się za jedno przewinienie dyscyplinarne,
podlegające jednej zasadniczej karze dyscyplinarnej, uwzględniającej w swej dolegliwości
wszystkie zachowania.
§2. Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny może orzec jedną lub kilka
dodatkowych kar dyscyplinarnych spośród katalogu kar dodatkowych.
§3. Zasad, określonych w § 1 i §2 nie stosuje się do przewinień dyscyplinarnych, objętych
technicznymi regułami gry w piłkę nożną.

Art. 71
Kara dyscyplinarna łączna

Organ dyscyplinarny może objąć jednym postępowaniem kilka spraw dyscyplinarnych do
wspólnego rozstrzygnięcia, jeżeli toczą się one przeciwko temu samemu obwinionemu a sprawy
te pozostają ze sobą w związku lub dotyczą takiego samego lub podobnego przewinienia
dyscyplinarnego.

Art.8
Odpowiedzialność klubu za ciąg naruszeń w czasie meczu piłkarskiego.

§1. Jeżeli w czasie meczu piłkarskiego, przed lub bezpośrednio po jego zakończeniu doszło do
więcej niż jednego naruszenia przepisów dyscyplinarnych, za które odpowiedzialność ponosi klub,
wymierza się temu klubowi jedną zasadniczą karę dyscyplinarną, uwzględniającą w swej
dolegliwości wszystkie naruszenia, chyba że istnieje konieczność dokonania oceny jednego lub
kilku czynów w odrębnym postępowaniu.
§2. Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny może orzec jedną lub kilka
dodatkowych kar dyscyplinarnych, spośród katalogu kar dodatkowych.

Art.9
Przewinienie dyscyplinarne umyślne i nieumyślne.

§1. Za przewinienie dyscyplinarne popełnione umyślnie uznaje się przewinienie, gdy obwiniony
miał zamiar je popełnić, to jest chciał je popełnić lub godził się na to.
§2. Za przewinienie dyscyplinarne popełnione nieumyślnie uznaje się przewinienie, gdy obwiniony
możliwość popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przewidywał, lecz bezpodstawnie
przypuszczał, że je uniknie, jak i możliwości takiej nie przewidywał, choć powinien i mógł taką
możliwość przewidzieć.

Art.10
Sprawstwo, podżeganie, pomocnictwo

§ 1. Karom przewidzianym w niniejszym Regulaminie podlega nie tylko ten, kto dokonuje
przewinienia dyscyplinarnego sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto
kieruje wykonaniem przewinienia dyscyplinarnego przez inną osobę lub wykorzystując
uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego przewinienia.
§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała przewinienia dyscyplinarnego,
nakłania ją do tego.
§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała przewinienia
dyscyplinarnego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie
§ 4. W przypadku współsprawstwa organ dyscyplinarny przy wymiarze kary uwzględnia udział
każdej osoby w popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego.

Art.11
Przygotowanie, usiłowanie

§ 1. Karom przewidzianym w niniejszym regulaminie może podlegać również ten, kto czyni
przygotowania do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego lub usiłuje popełnić przewinienie
dyscyplinarne
§ 2. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia przewinienia dyscyplinarnego swoim
zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.
§ 3. Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu
zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania.
§ 4. W przypadku przygotowania lub usiłowania popełnienia przewinienia dyscyplinarnego,
stosownie do okoliczności sprawy organ dyscyplinarny może złagodzić karę dyscyplinarną.

ROZDZIAŁ II. KATALOG KAR DYSCYPLINARNYCH

Art.12
Rodzaje kar

Kary dyscyplinarne zasadnicze i dodatkowe dzielą się na:
a) kary wspólne, które mogą zostać nałożone wobec osób fizycznych jak i prawnych,
b) kary nakładane wyłącznie wobec osób fizycznych,
c) kary nakładane wyłącznie wobec osób prawnych.
Art. 13
Katalog kar zasadniczych

§1. Karami zasadniczymi, wspólnymi są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

upomnienie,
nagana,
kara pieniężna,
nakaz zwrotu otrzymanych nagród,
dyskwalifikacja określoną liczbą meczów, czasowa lub na stałe,
zawieszenie albo pozbawienie licencji,
wykluczenie z PZPN.

§2. Karami zasadniczymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób fizycznych są:
1) napomnienie (żółta kartka),
2) wykluczenie (czerwona kartka),

3)
4)
5)
6)
7)

zakaz wstępu na stadion,
skreślenie z listy sędziów,
zakaz gry w kolejnych meczach,
anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia do gry,
czasowy zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną,

§3. Karami zasadniczymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób prawnych są:
1) weryfikacja zawodów jako walkower,
2) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności
3) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczbie meczów z udziałem
publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej
siedzibą klubu,
4) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,
5) rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie,
6) zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie,
7) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczbie meczów na
obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,
8) anulowanie wyniku meczu,
9) wykluczenie z rozgrywek,
10) przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej,
11) zakaz dokonywania transferów do klubu,
12) pozbawienie tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski, lub Zdobywcy Pucharu
Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu.
Art. 14
Katalog kar dodatkowych

§1. Karą dodatkową wspólną jest kara pieniężna.
§2. Karą dodatkową, właściwą wyłącznie wobec osób prawnych, jest pozbawienie klubu od 1 do
30 punktów w rozgrywkach ligowych.
§3. Karami dodatkowymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób fizycznych są:
1) zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w komórkach PZPN, związkach piłki
nożnej oraz sekcjach piłkarskich klubów będących członkami PZPN,
2) zakaz udziału w zawodach określonego szczebla, czasowy lub stały,
3) skreślenie z kadry narodowej,
4) odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji,
5) obniżenie klasy uprawnień do prowadzenia zawodów lub obserwacji,
6) zakaz przebywania w szatniach i/lub w strefie technicznej,
Art. 15
Kara upomnienia

Upomnienie polega na przypomnieniu istoty przewinienia dyscyplinarnego, połączone z
zagrożeniem wymierzenia surowszej kary w razie kolejnego naruszenia.

Art. 16
Nagana

Nagana jest pisemnym wyrazem dezaprobaty organu dyscyplinarnego w stosunku do
dopuszczającego się przewinienia dyscyplinarnego.

Art. 17
Kara pieniężna

§1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, kara pieniężna nie może być niższa niż 100 zł.
§2. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zasadnicza kara pieniężna wymierzana klubom
nie może przekroczyć 5.000.000 zł, a innym obwinionym 500.000 zł.
§3. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, dodatkowa kara pieniężna wymierzana klubom
nie może przekroczyć 500.000 zł, a innym obwinionym 250.000 zł.
§4. Zapłata kary pieniężnej następuje w terminie 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.
§5. Karę pieniężną można orzec jedynie wobec pełnoletnich osób fizycznych.
§6. Kluby odpowiadają solidarnie i subsydiarnie za kary pieniężne, nałożone na ich zawodników,
trenerów, działaczy, instruktorów, członków sztabu medycznego oraz innych osób pełniących
swoje funkcje z danym meczem lub pośredników transakcyjnych, działających w imieniu klubu lub
na jego rzecz.

Art. 18
Nakaz zwrotu otrzymanych nagród

Nakaz zwrotu otrzymanych nagród polega na obowiązku oddania korzyści majątkowych oraz
przedmiotów o charakterze symbolicznym, w szczególności takich jak medal, puchar czy
odznaczenia.
Art. 19
Kara dyskwalifikacji

§1. Kara dyskwalifikacji wymierzona zawodnikowi polega na zakazie uczestnictwa w rozgrywkach,
których dotyczy orzeczona kara oraz przebywania w strefie technicznej i najbliższym otoczeniu
pola gry w jakimkolwiek charakterze.
§2. W przypadku dyskwalifikacji czasowej zawodnika, nie może on uczestniczyć w żadnych
zawodach piłkarskich oraz pełnić jakiejkolwiek funkcji związanej z działalnością w piłce nożnej.
§3. Kara dyskwalifikacji wymierzona innemu obwinionemu niż zawodnikowi polega na zakazie
reprezentowania drużyny i klubu wobec innych osób, przebywania w strefie technicznej,

najbliższym otoczeniu pola gry i w szatni oraz zakazie pełnienia jakiejkolwiek funkcji, związanej z
działalnością w piłce nożnej.
§4. W przypadku, jeżeli karę dyskwalifikacji orzeczono jako zakaz uczestnictwa w określonej liczbie
meczów, górna granica tej kary wynosi 10 meczów.
§5. W przypadku orzeczenia czasowej kary dyskwalifikacji, wymierza się ją w tygodniach,
miesiącach lub latach, przy czym jeżeli orzeczono ją wobec zawodnika w wymiarze nie wyższym
niż 6 miesięcy, do okresu jej wykonywania nie wlicza się okresu przerwy pomiędzy rundami sezonu
rozgrywkowego, w którym rozpoczęto jej wykonywanie.
§6. Górna granica kary dyskwalifikacji, orzeczona w latach nie może przekraczać 10 lat.
§7. Orzeczenie kary dyskwalifikacji na stałe oznacza dyskwalifikację dożywotnią.

Art. 20
Zasady wykonywania kary dyskwalifikacji,
stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich

§1. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za
przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich, wykonuje się w klasie rozgrywek
mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu lub w klasie rozgrywek
mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z zastrzeżeniem § 2,
§3 i §4.
Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowe, w których
klub aktualnie występuje.
§2. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w
rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu
rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym
wykonanie kary może również nastąpić:
•

w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia
przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki
wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę,
• w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu
rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.
§3. Z zastrzeżeniem § 4 niniejszego artykułu, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa
w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w sezonie
rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych
edycjach rozgrywek, przy czym § 2 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.
§4. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi napomnieniami
(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie
dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym; w takim wypadku
zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.

Art. 21
Zasady wykonywania kary dyskwalifikacji,
stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach pucharowych

§1. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów, za
przewinienie popełnione w danych rozgrywkach pucharowych, wykonuje się w danych
rozgrywkach pucharowych. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne
klasy rozgrywkowej, w których klub aktualnie występuje.
§2. Z zastrzeżeniem §3, karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie
meczów za przewinienie popełnione w rozgrywkach pucharowych, nie wykonaną w edycji
rozgrywek pucharowych, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych
edycjach rozgrywek. Treść art. 20§2 stosuje się odpowiednio.
§3. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi napomnieniami
(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w edycji pucharów, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne,
kary tej nie wykonuje się w kolejnej edycji pucharów; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest
do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.

Art. 22
Zawieszenie albo pozbawienie licencji

§1. Kara zawieszenia licencji orzeczona w stosunku do klubu oznacza niemożność korzystania z
uprawnień, wynikających z licencji, w tym pozbawienie prawa do udziału w rozgrywkach.
Nierozegrany mecz weryfikuje się jako walkower na niekorzyść drużyny ukaranego klubu.
§2. Karę zawieszenia licencji w stosunku do klubu orzeka się na czas nieokreślony. Licencję
przywraca się po ustaniu przyczyn, które spowodowały jej zawieszenie.
§3. Karę pozbawienia licencji, orzeczonej w stosunku do klubu jest równoznaczne z wykluczeniem
klubu z udziału w rozgrywkach. W przypadku spełnienia wymogów licencyjnych, w następnym
sezonie klub ma prawo zgłosić drużynę do udziałów w rozgrywkach klasy bezpośrednio niższej.
§4. Kara zawieszenia albo pozbawienia licencji, orzekana wobec innych podmiotów, oznacza
odpowiednio pozbawienie uprawnień, wynikających z licencji na czas oznaczony, nie dłuższy niż
5 lat albo dożywotnio.

Art. 23
Wykluczenie z PZPN

§1. W przypadku osób fizycznych, kara wykluczenia z Polskiego Związku Piłki Nożnej oznacza
dożywotni zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.
§2. W przypadku osób prawnych, kara wykluczenia z Polskiego Związku Piłki Nożnej oznacza
wykluczenie ze wszystkich struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Art. 24
Napomnienie i wykluczenie. Kara wychowawcza

§1. Kary napomnienia (żółta kartka) oraz wykluczenia (czerwonka kartka) udziela się na zasadach
określonych w Przepisach Gry oraz w innych przepisach odrębnych.
§2. Zawodnicy biorący udział w zawodach drużyn młodzieżowych mogą zostać ukarani karą
wychowawczą, na zasadach określonych w Przepisach Gry oraz Unifikacji Rozgrywek
Młodzieżowych PZPN.

Art. 25
Zakaz przebywania w szatniach i/lub strefach zastrzeżonych dla zawodników i osób funkcyjnych

Kara zakazu przebywania w szatniach i/lub strefach zastrzeżonych dla zawodników i osób
funkcyjnych na ławce rezerwowych pozbawia ukaranego prawa do wstępu do szatni zespołu i/lub
bezpośredniego otoczenia pola gry, a w szczególności prawa do zajmowania miejsca w strefie
technicznej.

Art. 26
Zakaz wstępu na stadion

§1. Karę zakazu wstępu na stadion w stosunku do kibica piłkarskiego może orzec uprawniony
organ dyscyplinarny klubu, będącego organizatorem meczu, uprawniony organ dyscyplinarny
Polskiego Związku Piłki Nożnej lub podmiotu prowadzącego rozgrywki, jeżeli jest organizatorem
meczu piłki nożnej.
§2. Jeżeli zakaz wstępu na stadion w stosunku do kibica piłkarskiego został orzeczony przez klub,
kara ta polega na zakazie przebywania na stadionie i terenie przyległym do niego w jakimkolwiek
charakterze, w tym udziału w zawodach sportowych w charakterze kibica, w czasie meczów
rozgrywanych z udziałem tego klubu zarówno na obiekcie sportowym, znajdującym się w
miejscowości, stanowiącej siedzibę klubu, jak i poza nim.
§3. Jeżeli zakaz wstępu na stadion w stosunku do kibica piłkarskiego został orzeczony przez
uprawniony organ dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej lub podmiotu prowadzącego
rozgrywki, kara ta polega na zakazie przebywania na stadionie i terenie przyległym do niego, w
tym udziału w zawodach sportowych w charakterze kibica, w czasie meczów organizowanych
odpowiednio przez Polski Związek Piłki Nożnej lub podmiot prowadzący rozgrywki.
§4. Kara zakazu wstępu na stadion może zostać orzeczona również w stosunku do innych osób
fizycznych.
§5. Zakaz wstępu na stadion orzeka się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata.

Art. 27
Zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną

Kara zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną może być orzekana na czas
określony od 6 miesięcy do 10 lat.

Art. 28
Walkower

§1. Kara weryfikacji zawodów jako walkower oznacza weryfikację wyniku meczu na 0:3 na
niekorzyść ukaranego klubu.
§ 2. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower –
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.

Art. 29
Rozgrywanie meczu bez udziału publiczności

Kara rozgrywania meczu bez udziału publiczności oznacza, że oznaczony mecz piłki nożnej
odbędzie się bez udziału publiczności. Wykonanie kary następuje w sposób zgody z odrębnymi
przepisami PZPN.

Art. 30
Zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem publiczności,
na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu.

§1. Kara zakazu rozgrywania określonej liczby meczów z udziałem publiczności na części lub na
całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu może być orzeczony w
wymiarze od 1 do 5 meczów.
§2. Kara zakazu rozgrywania w określonym czasie meczów z udziałem publiczności na części lub
na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu może być orzeczona w
wymiarze do 1 roku.
§3. W przypadku, jeżeli kara zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczbie
meczów z udziałem publiczności w miejscowości będącej siedzibą klubu dotyczy części obiektu
sportowego, organ jurysdykcyjny wyłącza od udziału publiczności określone sektory obiektu
sportowego lub ogranicza liczbę widzów, uprawnionych do wstępu na obiekt sportowy.
§4. W przypadku, jeżeli kara zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby
meczów z udziałem publiczności w miejscowości będącej siedzibą klubu dotyczy całości lub części
obiektu sportowego, organ jurysdykcyjny może określić, jakie osoby są uprawnione do wstępu na
obiekt sportowy.

Art. 31
Zakaz wyjazdu/wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie.

Kara zakazu wyjazdu/wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie może być
orzeczona w wymiarze od 1 do 10 meczów lub w wymiarze czasowym do 1 roku. Organ
dyscyplinarny może wskazać mecz lub mecze, na których orzeczona kara ma być wykonana.

Art. 32
Rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie

Kara rozgrywania meczu na neutralnym stadionie oznacza nakaz rozgrywania oznaczonego
meczu w miejscowości nie będącej siedzibą żadnego z klubów, będących uczestnikami tego
meczu.

Art. 33
Zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie

Kara zakazu rozgrywania meczu na określonym stadionie oznacza, że w oznaczonym dniu na
oznaczonym stadionie nie może odbyć się mecz piłki nożnej.

Art. 34
Zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych
w miejscowości będącej siedzibą klubu

§1. Karę zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach
sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu, w przypadku ukaranych klubów Ekstraklasy
lub I Ligi, oznacza obowiązek rozgrywania zawodów w miejscowości odległej o co najmniej 100 km
od miejscowości, w którym siedzibę ma ukarany klub, w wymiarze od 1 do 5 meczów.
§2. W przypadku klubów innych klas rozgrywkowych karę zakazu rozgrywania w określonym
czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych oznacza obowiązek rozgrywania
zawodów w miejscowości odległej o co najmniej 10 km od miejscowości, w której siedzibę ma
ukarany klub.

Art. 35
Anulowanie wyniku meczu

Kara anulowania wyniku meczu oznacza, że wynik ten nie jest uwzględniany w toku rozgrywek.

Art. 36
Zakaz dokonywania transferów do klubu

§1. Karę zakazu dokonywania transferów do klubu wymierza się na okres od 6 miesięcy do 3 lat.
§2. Kara zakazu transferów do klubu może być orzeczona jako kara zakazu transferów
definitywnych lub czasowych.

§3. W okresie obowiązywania zakazu transferów ukarany klub nie ma prawa do potwierdzania i
uprawnienia do gry nowych zawodników spoza klubu. Ograniczenie to nie dotyczy zawodników
wolnych o statusie amatorów.

Art. 37
Pozbawienie klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach ligowych

Kara pozbawienia klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach ligowych następuje w sezonie
rozgrywkowym, w którym uprawomocniło się orzeczenie organu dyscyplinarnego, a jeżeli
uprawomocnienie to nastąpiło pomiędzy sezonami rozgrywkowymi – w najbliższym sezonie
rozgrywkowym.

Art. 38
Zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych

Kara zakazu piastowania funkcji sportowych lub społecznych w strukturach PZPN, związkach piłki
nożnej oraz sekcjach piłkarskich klubów będących członkami PZPN orzeka się na czas oznaczony,
nie dłuższy niż 10 lat.

Art. 39
Zakaz udziału w zawodach określonego szczebla, czasowy lub stały

§1. Karę zakazu czasowego udziału w zawodach określonego szczebla można orzec na czas
określony nie dłuższy jednak niż 5 lat.
§2. Kara stałego zakazu udziału w zawodach określonego szczebla, oznacza zakaz dożywotni.

Art. 40
Skreślenie z kadry narodowej

Kara skreślenia z kadry narodowej oznacza czasowy zakaz reprezentowania barw Polski w sporcie
piłki nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych, jednak nie dłuższy niż 5 lat.

Art. 41
Skreślenie z listy sędziów

Kara skreślenia z listy sędziów oznacza zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji w organizacji
sędziowskiej przez okres co najmniej pięciu lat. Jeżeli organ dyscyplinarny nie postanowi inaczej,
kara skreślenia z listy sędziów oznacza dożywotni zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji w
organizacji sędziowskiej.

Art. 42
Anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia

Kara anulowania potwierdzenia lub uprawnienia orzekana jest w razie oparcia tych czynności na
nieprawdziwych oświadczeniach, dokumentach lub innych dowodach.

Art. 43
Wykluczenie z rozgrywek

Karę wykluczenia z rozgrywek oznacza zakaz występowania zespołu w nowym sezonie na danym
szczeblu rozgrywek, a w przypadku klubów III ligi i niższych klas, przeniesienie do najniższej klasy
rozgrywkowej.

Art.44
Przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej

Kara przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej oznacza przeniesienie zespołu o jedną
klasę rozgrywkową.

Art. 45
Odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji.

§1. Kara odsunięcia od prowadzenia zawodów lub obserwacji następuje na czas oznaczony, nie
dłuższy niż 5 lat.
§2. Postanowienia § 1 stosuje się odpowiednio do delegatów.

ROZDZIAŁ III. INNE POSTANOWIENIA

Art. 46
Zawieszenie wykonania kary dyscyplinarnej

§1. Wykonanie kary zasadniczej:
a) dyskwalifikacji określoną liczbą meczów lub dyskwalifikacji czasowej,
b) kary pieniężnej,
c) zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem
publiczności, na części lub całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą
klubu,
d) zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach
sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,
e) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,
f) zakazu rozgrywania meczu na określonym stadionie,
g) zakazu dokonywania transferów do klubu,
h) czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną,
i) zawieszenia licencji, orzeczonej na czas oznaczony,
j) pozbawienia licencji
- można zawiesić w całości lub części na okres próby, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
3 lata, jeżeli przemawiają za tym istotne okoliczności łagodzące.
§2. Organ dyscyplinarny, który wydał prawomocną decyzję zarządza wykonanie zawieszonej kary,
jeżeli w okresie próby ukarany popełnił przewinienie dyscyplinarne podobne, za które został
prawomocnie ukarany lub nie wykonał nałożonych na niego obowiązków, o których mowa w art.
56. Od rozstrzygnięcia organu w tym przedmiocie odwołanie nie przysługuje.

Art. 461
Nadzwyczajne złagodzenie kary.
§1. Organ dyscyplinarny może nadzwyczajnie złagodzić karę, jeżeli wymierzenie nawet
najłagodniejszej kary przewidzianej dla danego przewinienia dyscyplinarnego niewspółmierne do
wagi popełnionego przewinienia dyscyplinarnego.
§2. W przypadku nadzwyczajnego złagodzenia kary organ wymierza karę łagodniejszego rodzaju.
z katalogu kar zasadniczych.

Art. 47
Odstąpienie od wymierzenia kary dyscyplinarnej.

Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej, jeżeli wymierzenie nawet
najłagodniejszej kary byłoby niecelowe, a w szczególności niewspółmierne do wagi popełnionego
przewinienia dyscyplinarnego.

Art. 48
Odstąpienie od wymierzenia kary dyscyplinarnej z automatu

§1. Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej właściwej za dane
przewinienie związane z grą (automat), jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zebrano
dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy udzieleniu kary napomnienia (żółta
kartka) lub wykluczenia (czerwona kartka) w sposób rażący naruszono Przepisy Gry. W
szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił napomnienia (żółta kartka) lub wykluczenia
(czerwona kartka) niewłaściwemu zawodnikowi.
§2. W razie odstąpienia od wymierzenia właściwej kary dyscyplinarnej (z automatu) na zasadach
określonych w § 1, organ dyscyplinarny wymierza karę zawodnikowi, który dopuścił się
przewinienia dyscyplinarnego, adekwatną do stopnia naruszenia.

Art. 49
Wymierzenie kary za przewinienie związane z grą, niedostrzeżone przez sędziego

§1. Organ dyscyplinarny może orzec karę za przewinienie związane z grą w przypadku, jeżeli
zawodnik dopuścił się szczególnie ciężkiego czynu podlegającego karze wykluczenia (czerwona
kartka), który nie został dostrzeżony przez sędziego.
§2. Podstawą rozstrzygnięcia organu dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w § 1 może
być pisemne sprawozdanie obserwatora lub delegata, zapis wideo z przebiegu meczu lub załącznik
do sprawozdania sędziego podpisany przez upoważnione osoby (kierowników i kapitanów obu
drużyn).

Art. 50
Recydywa

§1. Jeżeli w okresie danego sezonu rozgrywkowego podlegający odpowiedzialności podmiot
popełnia przewinienie dyscyplinarne podobne do tego, za które został prawomocnie ukarany,
organ dyscyplinarny każdorazowo wymierza karę surowszą, chyba że zachodzi wypadek mniejszej
wagi.
§2. Zasady karalności przewinień dyscyplinarnych związanych z grą, popełnionych w warunkach
recydywy, określają przepisy regulujące ten typ przewinienia dyscyplinarnego.

Art. 51
Przedawnienie karalności

§1. Nie można orzec kary za przewinienia dyscyplinarne, jeżeli od jego popełnienia do czasu
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego upłynęły:
a) 2 lata – za przewinienie dyscyplinarne nie zagrożone karą wykluczenia z PZPN,
b) 10 lat – za inne przewinienie dyscyplinarne.
§2. Nie podlega przedawnieniu przewinienia dyscyplinarne korupcji w piłce nożnej.
§3. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego ciągłego, bieg przedawnienia karalności
rozpoczyna się od ostatniego zachowania, składającego się na to przewinienie.
§4. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego, polegającego na zaniechaniu spełnienia
obowiązku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym obowiązek ten winien był zostać
spełniony.

Art. 52

Zawieszenie biegu przedawnienia karalności

Termin przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego ulega zawieszeniu:
a) z mocy prawa - na czas trwania postępowania prowadzonego przed organami ścigania,
sądami państwowymi, Sądem Najwyższym, trybunałami arbitrażowymi stałymi lub
powołanymi ad hoc sądami arbitrażowymi,
b) na mocy decyzji organu dyscyplinarnego o zawieszeniu wszczętego postępowania – do
czasu jego podjęcia.
Art. 53
Zakaz ponownego karania za to samo przewinienie dyscyplinarne

Nie wolno ponownie karać za to samo przewinienie dyscyplinarne, chyba że przepis szczególny
stanowi inaczej.

Art. 54
Wymierzanie kar za niewykonywanie prawomocnych orzeczeń

W przypadku niewykonywania prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych, wymierzenie
kolejnej kary dyscyplinarnej za niewykonywanie tego samego orzeczenia organu jurysdykcyjnego
nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 2 lat od dnia uprawomocnienia się poprzedniej
kary.

Art. 55
Zakaz karania przez zarząd klubu

Po złożeniu przez zawodnika wniosku o zmianę przynależności klubowej, w tym wniosku o
rozwiązanie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej odpowiadającego właściwym
przepisom, zawodnik ten nie może zostać ukarany za popełnione przewinienie dyscyplinarne przez
zarząd klubu. W takim przypadku postępowanie dyscyplinarne prowadzi właściwy organ
dyscyplinarny na wniosek klubu.

Art. 56
Obowiązki

Niezależnie od możliwości stosowania kar dyscyplinarnych przewidzianych w niniejszym
regulaminie, organ dyscyplinarny może nałożyć na obwinionego obowiązki, w szczególności
obowiązek naprawienia szkody w całości lub części, określając termin i sposób wykonania takiego
obowiązku.

DZIAŁ DRUGI. RODZAJE PRZEWINIEŃ DYSCYPLINARNYCH

ROZDZIAŁ I. PRZEWINIENIA ZWIĄZANE Z GRĄ.

Art. 57
Naruszenie Art. 12 Przepisów Gry
§1. Zawodnik oraz osoba uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów
otrzymuje odpowiednio napomnienie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwoną kartkę) w przypadku
popełnienia przewinień, wskazanych w Art. 12 Przepisów Gry.
§2. Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) lub
wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze
pieniężnej.
Art. 58
Otrzymanie przez zawodnika napomnienia (żółtej kartki) w czasie zawodów mistrzowskich
– automatyczna kara dyskwalifikacji

Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostanie
automatycznie ukarany:
1) przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
2) przy ósmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
3) przy dwunastym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
4)przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.) – karą
dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.
Art. 59
Otrzymanie przez zawodnika napomnienia (żółtej kartki) w czasie zawodów mistrzowskich
– automatyczna kara pieniężna

Dopuszczalność i przesłanki automatycznego ukarania zawodnika karą pieniężną w związku z
otrzymaniem napomnienia (żółta kartka) oraz wysokość kar pieniężnych jest określona w
regulaminach rozgrywek uchwalanych przez Polski Związek Piłki Nożnej i wojewódzkie związki
piłki nożnej.

Art. 60
Otrzymanie przez zawodnika napomnienia (żółtej kartki) w czasie zawodów pucharowych

§1. Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostanie
automatycznie ukarany:
1) przy drugim napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
2) przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
3)przy każdym kolejnym co drugim napomnieniu – karą dyskwalifikacją w wymiarze 2 meczów.
§2. Kary, o których mowa w § 1 są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.

Art. 61
Wykluczenie w wyniku otrzymania samoistnej czerwonej kartki

§1. Z zastrzeżeniem § 2 i §3 niniejszego artykułu zawodnikowi, który w czasie zawodów
mistrzowskich Ekstraklasy, innych zawodów mistrzowskich lub zawodów pucharowych został
wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki, wymierza się automatycznie karę dwóch
meczów dyskwalifikacji.
§2.1.Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej
czerwonej kartki polegało na:
1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,
2) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim,
- po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji, w
wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.
2. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej
kartki polegało na naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu sędziego – po
przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie
niższym niż 5 meczów.
3. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej
kartki polegało na rażącym naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego – po przeprowadzeniu
postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 1 rok.

§3. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej
kartki polegało na:
1) pozbawieniu realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika poruszającego się w
kierunku bramki ukaranego zawodnika, za które to przewinienie podyktowano rzut karny
lub rzut wolny,
2) pozbawieniu drużyny przeciwnika bramki lub realnej szansy na jej zdobycie, poprzez
zagranie piłki ręką, przy czym zagrywającym nie był bramkarz we własnym polu karnym,
3) pozbawieniu drużyny przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki poprzez zachowanie
bramkarza, polegające na zatrzymaniu piłki ręką poza własnym polem karnym,

- wymierza się automatycznie karę dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu.
§4. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki jest
automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może brać udziału
w rozgrywkach, w których został wykluczony, a w przypadku, o którym mowa w § 2 również w
innych rozgrywkach.

Art. 62
Usunięcie z ławki rezerwowych
§ 1. Jeżeli osoba inna niż zawodnik, która jest uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych
w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego w wyniku otrzymania dwóch
napomnień (żółtych kartek), zostanie automatycznie ukarana karą dyskwalifikacji w wymiarze 1
meczu.
§ 2. Jeżeli osoba inna niż zawodnik, która jest uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych
w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego w wyniku otrzymania samoistnej
czerwonej kartki, z zastrzeżeniem § 3 niniejszego artykułu zostanie automatycznie ukarana karą
dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów.
§ 3.1. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku naruszenia nietykalności cielesnej,
znieważenia, zniesławienia lub innego, wysoce niesportowego zachowania, osobie tej po
przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie
niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.
2. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało
na naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu sędziego – po
przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie
niższym niż 5 meczów.
3. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało
na rażącym naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego – po przeprowadzeniu postępowania
dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 1 rok.
§4. W stosunku do osób innych niż zawodnik nie stosuje się przepisów o automatycznej karze
dyskwalifikacji za kolejne napomnienia (żółte kartki) w czasie meczów mistrzowskich i
pucharowych, o których mowa w art. 58 – 60,
§5. Wymierzając karę dyskwalifikacji organ dyscyplinarny może nałożyć na osobę, o której mowa
w § 1- 3, karę dodatkową - karę pieniężną nie wyższą niż 5000 zł.
§6. Do czasu orzeczenia kary dyscyplinarnej osoba inna niż zawodnik, uprawniona do przebywania
na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, którą sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej
czerwonej kartki nie może przebywać w strefie przylegającej do boiska oraz brać udziału w
rozgrywkach, w których została wykluczona w jakimkolwiek charakterze, a w przypadku, o którym
mowa w § 3 również w innych rozgrywkach.
§7. Do osób innych niż zawodnik, uprawnionych do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie
zawodów, art. 20, 21 oraz 48 stosuje się odpowiednio.

Art. 63

Zasady szczególne, dotyczące kar za przewinienia związane z grą

§1. Zawodnik ukarany karą pieniężną na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale, do czasu
jej zapłaty nie może uczestniczyć w rozgrywkach, których dotyczy orzeczona kara, a pozostałe
osoby fizyczne ukarane karą finansową na zasadach określonych w niniejszym rozdziale do czasu
jej zapłaty nie mogą przebywać w strefie przylegającej do boiska oraz uczestniczyć w rozgrywkach,
których dotyczy orzeczona kara.
§2. Zapłata kary pieniężnej następuje na rachunek bankowy właściwego organu prowadzącego
rozgrywki.
§3 (skreślony)
§4. Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich Ekstraklasy, innych zawodów
mistrzowskich lub zawodów pucharowych został wykluczony z gry (czerwona kartka) w wyniku
otrzymania dwóch ostrzeżeń (żółtych kartek), do rejestru ostrzeżeń wlicza się obie żółte kartki.
§5. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia, udzielone ostrzeżenia (żółte
kartki) oraz wykluczenia (czerwone kartki) wlicza się do rejestru napomnień i wykluczeń zawodnika.
§6. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, uwzględnia się przy
odbywaniu kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą.
§7. Bieg kar, polegający na automatycznej dyskwalifikacji w wymiarze określonym liczbą meczów,
rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu ostrzeżenia (żółtej kartki) lub wykluczenia
(czerwonej kartki). Od kar tych nie można wnieść odwołania. Kary te nie mogą być zmniejszone,
zawieszone lub darowane.
§8. Wymierzenie kary pieniężnej lub kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą jest
dopuszczalne również w przypadku, gdy sędzia nie widział przewinienia dyscyplinarnego.
§9. Kara może być również wymierzona zawodnikowi, który uczestnicząc w meczu towarzyskim w
kraju lub za granicą był napomniany żółtą kartką bądź zostały wykluczony z gry czerwoną kartką.
W tym przypadku orzeczenie kary może nastąpić po przeprowadzeniu postępowania
dyscyplinarnego.

ROZDZIAŁ II
UTRZYMANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU NA OBIEKCIE PIŁKARSKIM

Art. 64
Odpowiedzialność klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie

§1. Za brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po
zawodach, wymierza się klubowi karę:
1)
2)
3)
4)

karę pieniężną,
weryfikację zawodów jako walkower,
rozgrywanie meczu bez udziału publiczności,
zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem
publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą
klubu,

zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,
rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie,
zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie,
zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach
sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,
9) wykluczenie z rozgrywek,
10) zawieszenie lub pozbawienie licencji.
§2. Kary opisane w § 1, z wyjątkiem weryfikacji zawodów jako walkower, mogą być również
nałożone na klub za niewykonywanie obowiązków, określonych w przepisach dotyczących
bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, nawet jeżeli przed, w czasie lub po zawodach nie doszło
do naruszeń porządku lub bezpieczeństwa.
5)
6)
7)
8)

Art. 64 ¹
Niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców
Za brak porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na mecz
piłkarski wymierza się klubowi drużyny przyjezdnej karę zakazu wyjazdów zorganizowanych grup
kibiców na mecze piłkarskie.

Art. 65
Niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przez
odpowiedzialne osoby fizyczne

§1.
Za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na
stadionie przed, w czasie lub po zawodach, wymierza się odpowiedzialnym osobom fizycznym
karę:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) karę pieniężną od 500 zł,
d) dyskwalifikacji czasowej od 1 miesiąca do 2 lat.
§2. Jeżeli na skutek niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub
bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach doszło do poważnych naruszeń
porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach wymierza się karę:
a) karę pieniężną nie niższą niż 5.000 zł
b) dyskwalifikacji na czas nie krótszy niż 3 miesiące,
c) zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.
Art. 66
Odpowiedzialność kibiców

§ 1. Za rażące naruszenie regulaminu obiektu sportowego lub regulaminu imprezy masowej przed,
w trakcie lub bezpośrednio po meczu piłki nożnej, właściwy organ dyscyplinarny może orzec karę
zakazu wstępu na stadion.
§ 2. Za naruszenie bezpieczeństwa lub porządku w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców
na mecz piłkarski organ dyscyplinarny może orzec karę zakazu wstępu na stadion.

Art. 67
Zachowania pogardliwe lub dyskryminacyjne

§1.
Za prezentowanie treści o charakterze pogardliwym, rażąco nieetycznym, pochwalających
terroryzm, przestępczość, przemoc, odwołujących się do zbrodniczych ideologii, treści
politycznych, treści o charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności odnoszących się do rasy,
koloru skóry, języka, religii bądź pochodzenia, za wznoszenie okrzyków lub popełnienie innego
aktu o takim charakterze w czasie, bezpośrednio przed lub po meczu, wymierza się kary:
1) klubom
a) karę pieniężną nie niższą niż 5.000 zł,
b) weryfikacji zawodów jako walkower,
c) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności
d) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem
publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej
siedzibą klubu,
e) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,
f) wykluczenie z rozgrywek,
g) przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej.
2) kibicom – zakaz wstępu na stadion do 2 lat.
3) innym osobom fizycznym:
a) dyskwalifikacji na co najmniej 5 meczów lub co najmniej 3 miesiące,
b) karę pieniężną nie niższą niż 5.000 zł,
§2. Maksymalny wymiar kary dodatkowej pozbawienia punktów, orzekanej w stosunku do klubu za
przewinienie dyscyplinarne, o którym mowa w § 1 wynosi: 3 punkty za pierwsze naruszenie, 6
punktów za drugie naruszenie.
§3. Kara zasadnicza wykluczenia z rozgrywek, o której mowa w § 1 pkt 1) lit f) niniejszego artykułu
(orzekana w przypadku rozgrywek, w których nie przyznaje się punktów) oraz kara zasadnicza
przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, o której mowa w § 1 pkt 1) lit g) niniejszego
artykułu, może zostać wymierzona w przypadku uprzedniego, dwukrotnego ukarania klubu za to
przewinienie dyscyplinarne w danym sezonie.
§4. W przypadku, jeżeli czynem, o którym mowa w § 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub
innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez
delegata lub obserwatora PZPN, co spowodowało przerwanie meczu, zasadnicza kara pieniężna
nie może być niższa niż 5.000 zł.
§5. W przypadku, jeżeli czynem, o którym mowa w § 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub
innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez
delegata lub obserwatora PZPN, co spowodowało przedterminowe zakończenie meczu,
zasadnicza kara pieniężna nie może być niższa niż 10.000 zł.

Art. 68
Zasady szczególne dotyczące kar za naruszenie bezpieczeństwa i porządku na obiektach
piłkarskich.

§1. Wszystkie kary za brak należytego zabezpieczenia porządku na stadionie, z wyjątkiem
walkoweru i kar finansowych, są natychmiast wykonalne, chyba że organ dyscyplinarny postanowi
inaczej.
§2. W przypadku, jeżeli naruszenie opisane w niniejszym rozdziale jest wynikiem zachowania osób
fizycznych, za które odpowiedzialność ponosi klub przyjezdny, karom podlega klub przyjezdny.
§3. Domniemywa się, że kibice zajmujący sektor stadionu lub inne wydzielone miejsce,
przeznaczone dla kibiców klubu przyjezdnego, są kibicami tego klubu.
§4. W przypadku niemożności zidentyfikowania kibiców, dopuszczających się przewinień
opisanych w niniejszym rozdziale, karze podlega klub, będący gospodarzem meczu.
§ 5. Za przewinienia określone w art. 64, 65 i 67 można wymierzyć jednorazowo więcej niż jedną
karę zasadniczą.

ROZDZIAŁ III. NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Art. 69
Używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe

Za używanie w związku z zawodami piłkarskimi słów wulgarnych lub uznanych powszechnie za
obraźliwe wymierza się karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną.

Art. 70
Podważanie decyzji sędziowskich

Za podważanie decyzji sędziowskich lub kompetencji sędziów przez zawodników, trenerów
członków sztabu medycznego lub działaczy, wymierza się karę upomnienia, nagany lub karę
pieniężną.

Art. 71
Samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowa dalszego
rozgrywania meczu

Za samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowę dalszego rozgrywania meczu
wymierza się karę:

a) klubom:
a) karę pieniężną, nie niższą niż 5.000 zł,
b) weryfikacji zawodów jako walkower,
c) wykluczenie z rozgrywek,
b) osobom fizycznym:
a) karę pieniężną nie niższą niż 1.000 zł,
b) karę dyskwalifikacji nie niższą niż 1 miesiąc.

Art. 71 ¹
Opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, przerwa w meczu

Za opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, a także za spowodowanie przerwy w meczu
wymierza się karę:
1) klubom:
a) karę pieniężną, nie niższą niż 1.000 zł,
2) osobom fizycznym:
a) karę pieniężną nie niższą niż 1.000 zł,
b) karę dyskwalifikacji nie niższą niż 1 miesiąc.

Art. 72
Groźba lub przemoc
§1.1.Kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej osoby w
związku z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach członkowskich, w
szczególności w celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań, podlega karze pieniężnej
nie niższej niż 2.000 zł, karze dyskwalifikacji lub karze wykluczenia z PZPN.
2. W przypadku, gdy groźba, przemoc lub naruszenie nietykalności cielesnej sędziego, o której
mowa w par. 1 ust.1 ma charakter rażący– kara dyskwalifikacji nie może być niższa niż 1 rok.
§2. Odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne o którym mowa w § 1 ponosi również klub,
jeżeli co najmniej dwóch zawodników lub działaczy tego klubu dopuszcza się powyższego
zachowania, organ dyscyplinarny może wymierzyć wtedy:
karę pieniężną,
weryfikacja zawodów jako walkower,
rozgrywanie meczu bez udziału publiczności,
zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem
publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości, będącej
siedzibą klubu,
e) wykluczenie z rozgrywek,
f) przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej.
§3. Karom określonym w § 2 podlega również ten, kto usiłuje bądź czyni przygotowania do
popełnienia powyższych czynów.
a)
b)
c)
d)

Art. 73
Nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową

Za nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową wymierza się karę pieniężną w
wysokości od 500 zł.

Art. 74
Niesportowy tryb życia

Za niesportowy tryb życia lub naruszenie zasad porządku publicznego wymierza się kary:
a) dyskwalifikacji od 3 miesięcy,
b) karę pieniężną,
c) wykluczenia z PZPN.
Art. 75
Podżeganie do nienawiści

Zawodnik lub działacz piłkarski, który publicznie lub za pośrednictwem środków masowego
przekazu podżega do nienawiści lub przemocy w czasie nie związanym z meczem piłkarskim
podlega:
a) karze dyskwalifikacji od 3 miesięcy,
b) karze pieniężnej,
Art. 76
Prowokowanie kibiców

Za prowokowanie kibiców wymierza się karę dyskwalifikacji lub karę pieniężną nie niższą niż 2.000
zł.

Art. 77
Wypowiedzi poniżające

Za wypowiedzi lub inne działania, mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania,
potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności w sporcie piłki
nożnej lub znieważające: członków władz PZPN, związków piłki nożnej, ligi zawodowej, klubów,
zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych i innych osób, wskazanych w art. 2
niniejszego regulaminu, wymierza się osobom fizycznym, z wyjątkiem kibiców karę:
a)
b)
c)
d)
e)

upomnienia,
nagany,
karę pieniężną w wysokości od 500 zł.
dyskwalifikacji,
wykluczenia z PZPN.

ROZDZIAŁ IV. ZWALCZANIE DOPINGU

Art. 78
Zwalczanie dopingu

§1. Przewinienia dyscyplinarne związane z dopingiem w piłce nożnej podlegają karze.
§2. Katalog przewinień, tryb postępowania oraz kary określają Polskie Przepisy Antydopingowe,
ustanowione przez POLADA, które mają zastosowanie z uwzględnieniem przepisów
dyscyplinarnych FIFA I UEFA. W sprawach krajowych Panel Dyscyplinarny przy POLADA
rozstrzyga o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping.
§3. Odpowiedzialność dyscyplinarna za stosowanie dopingu w sporcie określona jest w
Modelowych Regułach Antydopingowych stanowiących integralną część Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN, uchwalonego przez Zarząd PZPN, zgodnego z Kodeksami
Dyscyplinarnymi FIFA i UEFA.
§4. PZPN uznaje i respektuje reguły dyscyplinarne dot. dopingu w sporcie, o których mowa w art.
5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zwalczaniu dopingu w sporcie, a także rolę
Polskiej Agencji Antydopingowej w zakresie realizacji tych reguł.

ROZDZIAŁ V. KORUPCJA W PIŁCE NOŻNEJ

Art. 79
Korupcja czynna i bierna

§1. Kto czyni przygotowania, usiłuje udzielić, udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub
osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich
podlega:
a) karze pieniężnej nie niższej niż 10.000 zł,
b) karze dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 6 miesięcy,
c) wykluczeniu z PZPN
§2. Karom opisanym w §1 podlega również ten kto czyni przygotowania, usiłuje przyjąć lub
przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie,
mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich.
§3. Za opisane w §1 lub §2 postępowania osób fizycznych, kluby podlegają:
a) karze pieniężnej,
b) weryfikacji zawodów jako walkower,

c) anulowaniu wyniku meczu,
d) zawieszeniu lub pozbawieniu licencji,
e) przeniesieniu zespołu do niższej klasy rozgrywkowej,
f) pozbawieniu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu
Ligi lub Superpucharu,
g) wykluczeniu z PZPN.

Art. 80
Zaniechanie zawiadomienia o korupcji w piłce nożnej lub match-fixingu

Za zaniechanie zawiadomienia organu dyscyplinarnego o zachowaniu, wyczerpującym znamiona
przewinienia dyscyplinarnego korupcji w piłce nożnej lub match-fixingu, osobom fizycznym
wymierza się:
a) karę pieniężną,
b) karę dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące.

ROZDZIAŁ VI.
PRZEWINIENIA SZCZEGÓLNE,
DOTYCZĄCE SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW I DELEGATÓW

Art. 81
Zasada ogólna

Karom przewidzianym w niniejszym rozdziale podlegają odpowiedzialni sędziowie, obserwatorzy i
delegaci.

Art. 82
Nieterminowe przesłanie sprawozdania

§1. Za nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji albo niewłaściwe lub
nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów lub obserwacji, wymierza się karę upomnienia.
§2. Za ponowne w tym samym sezonie popełnienie przewinienia opisanego w § 1, wymierza się
karę nagany, karę pieniężną w wysokości do 500 zł albo karę dyskwalifikacji.

Art. 83
Uniemożliwienie zamieszczenia zastrzeżeń

Za uniemożliwienie zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów złożonych przez
kierownika lub kapitana drużyny bezpośrednio po meczu zastrzeżeń, w tym odnośnie udzielonych
napomnień (żółte kartki) lub wykluczeń (czerwone kartki) wymierza się sędziemu karę:
a) nagany,
b) karę pieniężną,
c) dyskwalifikacji czasowej.
Art. 84
Publiczne wypowiedzi sędziego i obserwatora

Za publiczne wypowiadanie się przez sędziego lub obserwatora w sprawach dotyczących
przebiegu zawodów prowadzonych lub ocenianych przez innych sędziów lub obserwatorów,
wymierza się karę:
a) nagany,
b) karę pieniężną,
c) dyskwalifikacji czasowej do 2 miesięcy.

Art. 85
Nieusprawiedliwiona nieobecność

Za nieusprawiedliwioną nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się w wyznaczonym terminie
badaniom lekarskim, egzaminowi sprawności fizycznej lub egzaminowi teoretycznemu, wymierza
się karę:
a) nagany,
b) karę pieniężną,
c) dyskwalifikacji czasowej do 2 miesięcy.

Art. 86
Prowadzenie zawodów bez asystentów

Za prowadzenie zawodów bez asystentów lub zawinione przez sędziego niedoprowadzenie
zawodów do końca, wymierza się karę:
a) nagany,
b) karę pieniężną,
c) dyskwalifikacji czasowej,
d) skreślenie z listy sędziów.

Art. 87
Umyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z Przepisami Gry

Za umyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z Przepisami Gry wymierza się karę:
a) dyskwalifikacji od 1 roku,
b) skreślenia z listy sędziów
c) wykluczenia z PZPN.
Art. 88
Niestawienie się do prowadzenia zawodów lub obserwacji.

Za nieusprawiedliwione niestawienie się do prowadzenia zawodów, obserwacji albo pełnienia
funkcji delegata lub za powtarzające się spóźnienia na zawody, wymierza się:
a) karę pieniężną,
b) karę dyskwalifikacji,
c) skreślenie z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów.

Art. 89
Samowolne prowadzenie zawodów

Za samowolne prowadzenie zawodów bez wyznaczenia przez Kolegium Sędziów PZPN bądź
wydziału sędziowskiego właściwego związku piłki nożnej lub prowadzenie zawodów
niezgłoszonych do tych organów, wymierza się karę:
a) nagany,
b) karę pieniężną,
c) dyskwalifikacji
d) skreślenia z listy sędziów.

Art. 90
Spotkania (kontakty) sędziów i obserwatorów z klubami

Za nieusprawiedliwione lub niezgodnie z przepisami spotkania (kontakty) sędziów i obserwatorów
z przedstawicielami klubów od chwili wyznaczenia na sędziego lub obserwatora do chwili złożenia
w PZPN lub związku piłki nożnej sprawozdania, wymierza się karę:
a) dyskwalifikacji czasowej,
b) skreślenie z listy sędziów lub obserwatorów,
c) wykluczenie z PZPN.

Art. 91
Spotkania (kontakty) sędziów z obserwatorami

Za nieusprawiedliwione lub niezgodne z przepisami spotkanie (kontakt) obserwatora z sędziami
przed meczem lub w czasie przerwy w meczu wymierza się kary:
a) dyskwalifikacji,
b) skreślenia z listy sędziów lub obserwatorów.
Art. 92
Dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń

Za dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń zaistniałych przed, podczas i po prowadzeniu
zawodów lub obserwacji, a także za zatajenie kar indywidualnych udzielonych uczestnikom meczu
wymierza się:
a) karę pieniężną
b) karę dyskwalifikacji od 1 miesiąca do 2 lat,
c) skreślenie z listy sędziów lub obserwatorów.

Art. 93
Nienależne świadczenia

Za świadome pobranie od klubów nienależnych świadczeń wymierza się karę:
a)
b)
c)
d)

kara pieniężna,
dyskwalifikacji na okres nie mniejszy niż 1 miesiąc,
skreślenie z listy sędziów lub obserwatorów,
wykluczenie z PZPN.

Art. 94
Systematyczny brak aktywności

Za systematyczny brak aktywności, odmawianie prowadzenia zawodów, obserwacji lub pełnienia
funkcji delegata wymierza się karę:
a) dyskwalifikacji na okres od 1 miesiąca,
b) skreślenie z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów,
c) wykluczenia z PZPN.
Art. 95
Popełnienie przestępstwa umyślnego

Za popełnienie przestępstwa umyślnego, w wyniku którego nastąpiło skazanie prawomocnym
wyrokiem sądu w sprawie karnej lub skarbowej wymierza się kary:
a) dyskwalifikacji,
b) skreślenia z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów,
c) wykluczenia z PZPN.

Art. 96
Ponowne naruszenie przepisów

Jeżeli przewinienia dyscyplinarne, zawarte w niniejszym rozdziale nie są zagrożone karą
skreślenia z listy sędziów i wykluczenia z PZPN, w przypadku ponownego popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego, opisanego w niniejszym rozdziale można wymierzyć również karę skreślenia z
listy sędziów lub wykluczenia z PZPN.

ROZDZIAŁ VII.
PRZEWINIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKÓW TRANSAKCYJNYCH

Art. 97
Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez zawodnika

Zawodnik, który nie dopełnia obowiązku, określonego w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej
lub FIFA, dotyczącego zasad lub sposobu współpracy z pośrednikami transakcyjnymi podlega
karze:
a) nagany,
b) karze pieniężnej,
c) dyskwalifikacji.

Art. 98
Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez klub

Klub, który nie dopełnia obowiązku, określonego w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej lub
FIFA, dotyczącego zasad lub sposobu współpracy z pośrednikami transakcyjnymi podlega karze:
a) karze pieniężnej,
b) zakazu dokonywania transferów krajowych do klubów,

Art. 99
Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez pośrednika transakcyjnego

Pośrednik transakcyjny który nadużywa przyznane mu uprawnienie, określone w przepisach
Polskiego Związku Piłki Nożnej lub FIFA lub nie dopełnia obowiązków określonych w tych
przepisach w zakresie podejmowania, wykonywania lub zaprzestania wykonywania czynności
pośrednika transakcyjnego podlega karze:
a)

nagany,

b)

karze pieniężnej, w wysokości nie niższej niż 5.000 zł,

c)

czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną

Art. 100
Prowadzenie działalności pośrednika transakcyjnego niezgodnie z przepisami.

Kto niezgodnie z przepisami prowadzi działalność pośrednika, w szczególności bez dokonania
rejestracji w Polskim Związku Piłki Nożnej podlega:
a)

karze pieniężnej, w wysokości nie niższej niż 20.000 zł,

b)

karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

Art. 101

Niezamieszczenie informacji

Za niedochowanie należytej staranności, aby w kontrakcie, którego klub i zawodnik jest stroną, lub
w umowie transferowej pomiędzy klubami, znalazła się informacja o tym, czy przy jego zawieraniu
zawodnik korzystał z usług pośrednika transakcyjnego, a w przypadku, jeżeli zawodnik korzystał z
takich usług, również imię i nazwisko, podpis pośrednika transakcyjnego oraz datę zawarcia z nim
umowy pośrednictwa klubom lub zawodnikom, wymierza się kary:
a) nagany,
b) kary pieniężne.

ROZDZIAŁ VIII.
NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU ZAWODNIKA W MECZU

Art. 102
Niedopełnienie obowiązków, określonych w przepisach o rozgrywkach

Za brak kart zawodników, niestaranne i niewłaściwe wypełnienie protokołu, podanie fałszywego
wieku zawodnika lub niedopełnienie innych obowiązków określonych przepisami o rozgrywkach,
wymierza się kary:
1) klubom - kara pieniężna,
2) innym osobom odpowiedzialnym oraz zawodnikom:
a) upomnienie,
b) nagany,
c) kary pieniężnej,
d) dyskwalifikacji.

Art. 103
Gra nieuprawnionego zawodnika

Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego w prawach lub odbywającego
karę dyskwalifikacji albo zawodnika pod obcym nazwiskiem, wymierza się karę:
1) klubom:
a) kara pieniężna,
b) kwalifikacja zawodów jako walkower,
c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
2) zawodnikom:
a) nagana,
b) kara pieniężna,
c) dyskwalifikacja czasowa w wymiarze od 1 do 6 miesięcy,
3) innym osobom odpowiedzialnym:
a) nagana,
b) kara pieniężna,
c) dyskwalifikacja od 1 miesiąca do 1 roku,
ROZDZIAŁ IX.
INNE PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE

Art. 104
Niewykonywanie orzeczeń

§ 1. Za niewykonanie w terminie 30 dni lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji
organów jurysdykcyjnych PZPN, wymierza się kary:
1)klubom:
a) karę pieniężną do 50.000zł
b) zakaz dokonywania transferów krajowych (definitywnych i czasowych) do klubu,
c)przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,
d)czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,
e) wykluczenie z PZPN,
2)zawodnikom, trenerom, sędziom i działaczom piłkarskim:
a) karę dyskwalifikacji czasowej,
b) wykluczenie z PZPN.
§2. Organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w § 1 jest Komisja Dyscyplinarna
PZPN. Od decyzji w tym przedmiocie przysługuje stronie, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu oraz
Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego prawo do wniesienia odwołania do Najwyższej Komisji
Odwoławczej w terminie 7 dni od doręczenia odpisu decyzji wraz z uzasadnieniem.
§3. Kary wymierzane na podstawie § 1 mogą być zawieszone, obniżone lub uchylone przez organ,
który wydał decyzję w ostatniej instancji w przypadku wykonania orzeczenia.

Art. 105

Niewykonywanie zobowiązań

Za niewykonywanie zobowiązania wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub
związków piłki nożnej wymierza się kary:
1) klubom:
a) kara pieniężna,
b) zakaz dokonywania transferów do klubu,
c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
d) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,
e) wykluczenie z PZPN,
2) zawodnikom:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) kara pieniężna do 15000 zł, a w przypadku zawodników Ekstraklasy do 50.000 zł,
d) dyskwalifikacja w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące,
3) innym osobom fizycznym:
a) kara pieniężna w wysokości do 15000 zł,
b) dyskwalifikacja od 3 miesięcy.

Art. 105¹
Nieterminowe wykonywanie zobowiązań finansowych przez kluby wobec zawodników oraz
innych klubów

§1. Kluby są zobowiązane do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych wobec
zawodników i innych klubów zgodnie z warunkami określonymi w umowach podpisanych z
zawodnikami oraz w umowach transferowych.
§2. Na klub, w stosunku do którego w prawomocnym wyroku Piłkarskiego Sądu
Polubownego stwierdzono zwłokę z płatnością o ponad 30 dni bez podstawy wynikającej z
umowy, nakłada się następujące kary:
a)
b)
c)
d)

upomnienia;
nagany;
karę pieniężną;
zakazu dokonywania transferów do Klubu na okres nie dłuższy niż 2 lata.

§3. Aby klub mógł zostać uznany za posiadającego zaległe zobowiązania w rozumieniu
niniejszego artykułu 105¹ i ukarany na podstawie §2 powyżej, zawodnik lub inny klub musi

na piśmie wezwać dłużny klub do zapłaty i wyznaczyć temu klubowi co najmniej
dziesięciodniowy termin na wywiązanie się ze swoich zobowiązań finansowych.

Art. 105²
Naruszenie stabilności kontraktowej przez zawodnika

§1. W przypadku, gdy rozwiązanie umowy zawartej pomiędzy klubem a zawodnikiem w
sektorze zawodowej piłki nożnej ("Kontrakt") podpisanej przed ukończeniem przez
zawodnika 28 roku życia nastąpi z winy zawodnika w ciągu pierwszych trzech lat jego
obowiązywania i Piłkarski Sąd Polubowny ("PSP") w prawomocnym wyroku stwierdzi
podstawy do orzeczenia kary, zawodnikowi wymierza się następujące kary:
a) karę pieniężną od kwoty 100 zł. do kwoty 100.000 zł.;
b) karę dyskwalifikacji czasowej nie niższą niż 3 miesiące i nie wyższą niż 1 rok;
§2. Przepis §1 ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy rozwiązanie Kontraktu
podpisanego po ukończeniu przez zawodnika 28 roku życia nastąpi z winy zawodnika w
ciągu pierwszych dwóch lat jego obowiązywania.
§3. Nie podlega ukaraniu zawodnik, w stosunku do którego zostanie stwierdzone
rozwiązanie Kontraktu z jego winy w innych terminach niż wskazane w § 1 i 2.
§4. W przypadku gdy prawomocnym orzeczeniem Piłkarskiego Sądu Polubownego zostanie
stwierdzone, że złożenie przez zawodnika oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu
Kontraktu z winy klubu było bezpodstawne, w wyniku postępowania wszczętego na wniosek
klubu, wymierza się następujące kary:
a) karę pieniężną do kwoty 100.000 zł;
b) karę dyskwalifikacji czasowej nie niższą niż 3 i nie wyższą niż 12 miesięcy.

§5. Niezależnie od treści art. 5 § 6 nin. Regulaminu przy wymierzaniu kary uwzględnia się w
szczególności skalę naruszenia przepisów, stosunek zawodnika do naruszenia przepisów,
wysokość osiąganych dochodów z profesjonalnego uprawiania piłki nożnej, właściwości i
warunki osobiste zawodnika oraz sposób jego postępowania po naruszeniu przepisów.

Art. 105³
Naruszenie stabilności kontraktowej przez klub

§1. W przypadku, gdy rozwiązanie Kontraktu nastąpi z winy klubu i Piłkarski Sąd Polubowny
w prawomocnym wyroku stwierdzi podstawy do orzeczenia kary, wymierza się następujące
kary:
a) pieniężna nie niższa niż 1.000 zł i nie wyższa niż 500.000 zł.;
b) zakazu dokonywania transferów do Klubu na okres nie dłuższy niż 1 rok.

§2. W przypadku złożenia przez klub bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym
rozwiązaniu Kontraktu, gdy fakt ten zostanie stwierdzony orzeczeniem Piłkarskiego Sądu
Polubownego, na wniosek zawodnika, zostaną wobec klubu zastosowane kary, o których
mowa w § 1.
§3. Niezależnie od treści art. 5 § 6 Regulaminu przy wymierzaniu kary uwzględnia się w
szczególności sposób naruszenia przepisów, stosunek klubu do naruszenia przepisów oraz
sposób postępowania po naruszeniu przepisów.

Art. 105⁴
Jednostronne rozwiązanie kontraktu przez klub z powodu ciąży zawodniczki

Za jednostronne rozwiązanie przez klub Kontraktu zawartego z zawodniczką z powodu jej
ciąży, zajścia w ciążę, nieobecności z powodu macierzyństwa lub korzystania z praw
związanych z macierzyństwem, klubom wymierza się następujące kary:
a) pieniężna nie niższa niż 1.000 zł i nie wyższa niż 500.000 zł.;
b) zakazu dokonywania transferów do Klubu na okres nie dłuższy niż 2 lata.

Art. 105⁵
Kary zasadnicze za przewinienia określone w art. 104 – 105¹
Za przewinienia określone w art. 104 – 105¹ można wymierzyć jednorazowo więcej niż jedną
karę zasadniczą.

Art. 106
Popełnienie czynów, mających na celu bezprawne osiągnięcie korzyści

Za czynienie przygotowań, usiłowanie lub dokonanie czynów mających na celu bezprawne
osiągnięcie korzyści materialnych lub osobistych w związku z działalnością sportową wymierza się
kary:
1) klubom:
a) kara pieniężna w wysokości od 10.000 zł,
b) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
c) wykluczenie z PZPN,
2) osobom fizycznym:
a) kara pieniężna,
b) dyskwalifikacja powyżej jednego roku,
c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,

d) skreślenie z listy sędziów,
e) wykluczenie z PZPN.

Art. 107
Match-Fixing i niedozwolone zakłady bukmacherskie

§ 1. Kto czyni przygotowania, usiłuje lub dopuszcza się nieuczciwego zachowania, mogącego mieć
wpływ na przebieg zawodów piłkarskich lub zdarzenia będące przedmiotem zakładów
bukmacherskich, podlega
a) karze pieniężnej nie niższej niż 10.000 zł,
b) karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną w wymiarze
nie niższym niż 6 miesięcy,
c) wykluczeniu z PZPN.

§2. Za opisane w § 1 postępowania osoby fizycznej, kluby podlegają:
a) karze pieniężnej,
b) weryfikacji zawodów jako walkower,
c) anulowaniu wyniku meczu,
d) zawieszeniu lub pozbawieniu licencji,
e) przeniesieniu zespołu do niższej klasy rozgrywkowej,
f) pozbawieniu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu
Ligi lub Superpucharu,
g) wykluczeniu z PZPN.

§3. Za uczestnictwo osób podlegających niniejszemu regulaminowi dyscyplinarnemu w zakładach
bukmacherskich, zawieranych w kraju lub zagranicą, odnoszących się do wszystkich meczów
piłkarskich, rozgrywanych z udziałem drużyn krajowych w kraju i zagranicą wymierza się kary:
a) kara pieniężna od 1.000 zł,
b) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
c) skreślenie z listy sędziów, delegatów lub obserwatorów,
d) karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną
e) wykluczenie z PZPN.
Art. 108
Przewinienia związane z grą w reprezentacji Polski

§1. Za uniemożliwienie zawodnikowi uczestnictwa w zajęciach kadry powołanej do
reprezentowania barw Polski w zawodach sportowych, rozgrywanych w oficjalnych terminach
FIFA, wymierza się kary:
1) klubowi - karę pieniężną od 20.000 zł,
2) działaczom – karę pieniężną od 2.000 zł,
3) trenerom – karę pieniężną od 5.000 zł.
§2. Za nieusprawiedliwione niestawienie się na zgrupowanie kadry narodowej wymierza się
zawodnikowi karę pieniężną w wysokości nie niższej niż 5.000 lub karę dyskwalifikacji, chyba że
zostało ono usprawiedliwione przez trenera kadry lub dyrektora sportowego PZPN.
§3. Za zachowanie niegodne reprezentanta Polski, popełnione w kraju lub zagranicą wymierza się
zawodnikowi karę:
a) upomnienia,
b) naganę,
c) karę pieniężną, nie niższą niż 5.000 zł,
d) dyskwalifikację do lat 2,
e) skreślenie z kadry.

Art. 109
Naruszenie przepisów związanych ze zmianą przynależności klubowej

Za naruszenie przepisów związanych ze zmianą przynależności klubowej, w szczególności za
podpisanie w sposób sprzeczny z prawem umów transferowych pomiędzy klubami, wymierza się
następujące kary:
1) klubom:
a) kara pieniężna od 3000 zł,
b) zakaz dokonywania transferów do klubu,
c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
d) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,
e) wykluczenie z PZPN,
2) zawodnikom:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) kara pieniężna od 1000 zł do 15000 zł, a w przypadku zawodników Ekstraklasy do 50.000 zł,
d) dyskwalifikacja w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące,
e) anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia do gry.
3) działaczom:

a) kara pieniężna w wysokości od 1000 zł do 15000 zł,
b) dyskwalifikacja od 3 miesięcy,
c) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

Art. 110
Inne rażące naruszenie przepisów prawa związkowego lub norm etyczno – moralnych,
obowiązujących w piłce nożnej.

§1. Za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w Statucie
Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów Polskiego Związku
Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub innych podmiotów, pozostających w strukturach Polskiego Związku
Piłki Nożnej, naruszenie norm moralno – etycznych obowiązujących w piłce nożnej a także
niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji
publicznej, dotyczących sportu piłki nożnej, wymierza się kary:
1) klubom:
a) karę pieniężną, nie niższą niż 5.000 zł,
b) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
c) wykluczenie z PZPN,
2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, pośrednikom transakcyjnym, członkom sztabu
medycznego, licencjonowanym organizatorom imprez piłkarskich, sędziom, delegatom i
obserwatorom oraz działaczom piłkarskim:
a) karę pieniężną nie niższą niż 1.000 zł,
b) dyskwalifikacji,
c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
d) wykluczenie z PZPN.
§2. Karom za przewinienie, wskazane w § 1 podlegają podmioty tylko wtedy, gdy naruszenie jest
rażące i nie jest możliwe przypisanie odpowiedzialności na podstawie innego przepisu,
opisującego naruszenie, zabronione pod groźbą kary dyscyplinarnej.

DZIAŁ TRZECI. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE

ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA

Art. 111
Niezależność. Tajemnica i szybkość postępowania

§1. Organy dyscyplinarne działają niezależnie, a ich członkowie są i niezawiśli.
§2. Członkowie organów dyscyplinarnych są niezawiśli w sprawowaniu funkcji i podlegają jedynie
Statutowi PZPN, niniejszemu regulaminowi i innym przepisom związkowym. Nie mogą być oni
pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z uczestnictwem i działalnością w tych
organach, z wyjątkiem naruszeń obowiązków, będących wynikiem umyślnego działania lub
rażącego zaniedbania.
§3. Członek organu dyscyplinarnego winien wyłączyć się od rozpoznania sprawy, jeżeli istnieją
uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
§4. Członek organu dyscyplinarnego zobowiązany jest zachować w tajemnicy przebieg
posiedzenia a w szczególności narady i głosowania. Nie dotyczy to sentencji rozstrzygnięcia, jego
motywów oraz uzasadnienia treści rozstrzygnięcia.
§5. Postępowanie winno być prowadzone bez nieuzasadnionej zwłoki, w sposób zapewniający
należytą koncentrację materiału dowodowego i zapobiegający przewlekaniu postępowania.

Art. 112
Strona

§1. Stroną postępowania dyscyplinarnego jest obwiniony, zainteresowany oraz Rzecznik Ochrony
Prawa Związkowego i Rzecznik Dyscyplinarny.
§2. Zainteresowanym w sprawie jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania, a nie jest
obwinionym w sprawie.

Art. 113
Zasada jawności

Postępowanie jest jawne dla stron, z wyłączeniem narady i głosowania nad orzeczeniem. Zasada
jawności nie dotyczy to postępowań w sprawach: zastosowania środka zapobiegawczego,
darowania kary, zatarcia ukarania, a także postępowania przed organem II instancji w przedmiocie
zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności oraz w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od
zarządzeń Przewodniczącego Najwyższej Komisji Odwoławczej.

Art. 114
Prawo czynnego udziału w postępowaniu

§1. W toku postępowania każda ze stron ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu, w tym
składać wyjaśnienia, żądania i wnioski.

§2. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej,
dotyczących okoliczności sprawy.
§3. Strony postępowania obowiązane są współdziałać w celu wyjaśnienia sprawy.
§4. Na żądanie organu dyscyplinarnego strony obowiązane są przedstawiać dowody i udzielać
pisemnych odpowiedzi organom dyscyplinarnym. W przypadku niewykonywania lub opieszałego
wykonywania tych obowiązków, organ dyscyplinarny może nałożyć karę porządkową w wysokości
do 1.000 zł. Kary te mogą być uchylane, stosownie do okoliczności.

Art. 115
Pełnomocnik

§1. Strona postępowania może w czasie jego trwania ustanowić pełnomocnika.
§2. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być adwokat, radca prawny, zstępni, małżonek, rodzice,
rodzeństwo, a także działacz lub pracownik klubu, którego jest członkiem.
§3. Pełnomocnikiem osoby prawnej może być adwokat, radca prawny, a ponadto działacz lub jej
pracownik.

Art. 116
Dowody

§1. Dowodem w sprawie może być wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem i może przyczynić
się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być zeznania świadków i stron,
dokumenty, w tym protokoły zeznań lub wyjaśnień, sporządzone w toku innych postępowań,
prowadzonych przez organy jurysdykcyjne Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej, FIFA,
UEFA oraz organy władzy publicznej.
§2. Fakty zawarte w sprawozdaniach osób delegowanych do wzięcia udziału w meczu objęte są
domniemaniem prawdziwości. Nie wyłącza to możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwnego.
§3. W przypadku rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami (raportami), których nie można usunąć,
sprawozdanie sędziego uznaje się za przedstawiające prawdziwy stan faktyczny odnośnie
przebiegu zdarzeń na boisku a raport delegata odnośnie przebiegu zdarzeń poza boiskiem.
§4. Fakty oraz wnioski zawarte w raportach wyspecjalizowanych instytucji dotyczące możliwości
umyślnego dopuszczenia się przewinienia match-fixingu, w braku dowodu przeciwnego, objęte są
domniemaniem prawdziwości.

Art. 117
Ciężar dowodu

§1.Ciężar dowodu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego spoczywa na organie
dyscyplinarnym, z zastrzeżeniem przewinień związanych z dopingiem lub match-fixingiem.
§2. Zasady postępowania dowodowego w przewinieniach związanych z dopingiem określają
Polskie Przepisy Antydopingowe.

Art. 118
Zasada swobodnej oceny dowodów

Organy dyscyplinarne w toku rozpoznania sprawy kierują się zasadą swobodnej oceny dowodów.
Zasady tej nie stosuje się w postępowaniu uproszczonym w sprawach chuligaństwa, rasizmu i
ksenofobii.

Art. 119
Sędzia piłkarski

§1. Sankcje sportowe związane z przebiegiem meczu nakłada sędzia piłkarski.
§2. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, decyzje sędziego piłkarskiego są ostateczne.

Art. 120
Zasada dwuinstancyjności

W postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi obowiązuje zasada dwuinstancyjności, o ile
przepis szczególny nie stanowi inaczej.

ROZDZIAŁ II. WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW DYSCYPLINARNYCH

Art. 121
Organy I instancji

§1. Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w I
instancji są:
1) zarząd klubu lub inny organ dyscyplinarny klubu – w stosunku do własnych
zawodników i działaczy piłkarskich w zakresie określonym dopuszczalnymi
regulacjami regulaminu kar i nagród klubu oraz w stosunku do kibiców za
przewinienia dyscyplinarne, popełnione w związku z meczem.
2) właściwa miejscowo komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – w
stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu
medycznego, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich w zakresie
przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek wojewódzkiego
związku piłki nożnej,
3) właściwy organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. - w stosunku do klubów,
zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego oraz działaczy
piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu
rozgrywek, prowadzonych przez spółkę Ekstraklasa S.A. z zastrzeżeniem treści art.
124,
4) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – we wszystkich sprawach
nie zastrzeżonych na rzecz organów, wskazanych w pkt 1-3, a w szczególności:
a) przewinień
dyscyplinarnych, określonych w
art.
104
Regulaminu
(niewykonywanie orzeczeń), art. 79 Regulaminu (korupcja czynna i bierna), art.
80 Regulaminu (zaniechanie zawiadomienia o korupcji lub match-fixingu w piłce
nożnej), art. 107 Regulaminu (match-fixing i niedozwolone zakłady
bukmacherskie),
b) przewinień dyscyplinarnych kibiców, o których mowa w art 148 §1 pkt 2
Regulaminu w związku z rozgrywkami, organizowanymi przez Polski Związek
Piłki Nożnej.
§2. Na zasadach określonych przez Zarząd Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej – WZPN może
przekazać część swoich uprawnień dyscyplinarnych podległym mu jednostkom organizacyjnym (w
szczególności: oddziałom, delegaturom, podokręgom).
§3. Na zasadach określonych w Statucie zarząd klubu może przekazać część swoich uprawnień
dyscyplinarnych powołanemu lub wskazanemu przez klub wewnętrznemu organowi
dyscyplinarnemu. Orzeczenia takiego organu muszą być zatwierdzone przez klub.

Art. 122
Organy II instancji

§1. Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w II instancji w sprawach odwołań od
orzeczeń organów I instancji są:
1)komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń klubów,
uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej,
2)Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – od orzeczeń klubów,
uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi;
3)Organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – od orzeczeń klubów uczestniczących w
rozgrywkach prowadzonych przez tę spółkę,
4)komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń komisji
dyscyplinarnej wojewódzkiego związku piłki nożnej, o których mowa w art. 121 § 1 pkt 2
regulaminu oraz od orzeczeń organów dyscyplinarnych podległych jednostek
organizacyjnych WZPN (w szczególności: oddziałów, delegatur, podokręgów),
5)Najwyższa Komisja Odwoławcza – od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej
Polskiego Związku Piłki Nożnej, organu dyscyplinarnego spółki Ekstraklasa,
Komisji ds. Licencji Klubowych, Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w
zakresie określonym odrębnymi przepisami.
§2. Z uwzględnieniem przepisów odrębnych, Najwyższa Komisja Odwoławcza rozpatruje ponadto
odwołania od decyzji organów PZPN, uprawnionych do orzekania w I instancji na podstawie
odrębnych przepisów, oraz skarg kasacyjnych od orzeczeń organów dyscyplinarnych
wojewódzkich związków piłki nożnej wydanych w II instancji, jeżeli nie przysługuje od nich inny
środek zaskarżenia.
Art. 123

§1. Z zastrzeżeniem wyjątków, określonych poniżej, organ dyscyplinarny uprawniony jest do
wymierzenia kary dyscyplinarnej do górnej wysokości zagrożenia, przewidzianej za dany typ
przewinienia dyscyplinarnego.
§2. Górna granica kary pieniężnej nie może przekraczać:
1) kwoty, określonej w regulaminie nagród i kar klubu – jeżeli karę wymierza klub,
2) kwoty 20.000 zł – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego
związku piłki nożnej lub komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej,
§3. Górna granica kary dyskwalifikacji czasowej nie może przekraczać:
1) 6 miesięcy – jeżeli karę wymierza zarząd klubu,
2) 5 lat – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki
nożnej oraz komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej,
§4. Górna granica kary zakazu udziału w zawodach określonego szczebla, jeżeli dotyczy zawodów
piłkarskich, organizowanych i podlegających innym związkom piłki nożnej nie może przekraczać:
1) 1 rok – jeżeli karę wymierza zarząd klubu,
2) 4 lata – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki
nożnej lub komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej.

Art. 124

Do wymierzania kar określonych w niniejszym artykule uprawnione są jedynie następujące organy
dyscyplinarne:
1) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, skreślenie z listy sędziów,
zawieszenie lub pozbawienie licencji, przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej
– Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Najwyższa Komisja
Odwoławcza, komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej, komisja
odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej,
2) skreślenie z listy sędziów, skreślenie z kadry narodowej, wykluczenie z PZPN, pozbawienie
tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub
Superpucharu - Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Najwyższa
Komisja Odwoławcza.
Art. 125

§ 1. Zarząd lub inny organ klubu jest uprawniony do wymierzenia kary upomnienia, nagany, kary
pieniężnej, kary dyskwalifikacji oraz zakazu udziału w zawodach określonego szczebla w granicach
określonych w regulaminie nagród i kar klubu.
§ 2. Zarząd klubu po nałożeniu sankcji dyscyplinarnych wobec swoich działaczy lub zawodników
niezwłocznie przesyła odpis decyzji właściwemu organowi dyscyplinarnemu związku piłki nożnej.

Art. 126

§ 1. Jeżeli organ dyscyplinarny I instancji przewiduje orzeczenie kary wyższej niż przyznane mu
uprawnienia, przekazuje całość sprawy organowi uprawnionemu do wymierzenia kary wyższej.
§2. Organ wyższej instancji, któremu sprawa została przekazana, może przyjąć sprawę do
rozpoznania bądź zwrócić ją w celu dalszego prowadzenia.

ROZDZIAŁ III. RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Art. 127

§1. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach odrębnych, Rzecznik
Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej jest powoływany w celu prowadzenia postępowań
wyjaśniających, składania i udzielania poparcia dla wniosków o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego w sprawach przewinień dyscyplinarnych oraz odwołań od decyzji organów
dyscyplinarnych PZPN wydanych odnośnie tych przewinień w związku z ich popełnieniem na
wszystkich poziomach rozgrywek, w szczególności w zakresie korupcji, dopingu, niedozwolonych

zakładów bukmacherskich oraz rażących przypadków rasizmu i chuligaństwa związanych z
meczami piłki nożnej.
§2. W sprawach korupcji, nieuczciwych zakładów bukmacherskich oraz dopingu, wyłącznie
uprawnionym do wszczynania i prowadzenia postępowania wyjaśniającego jest Rzecznik
Dyscyplinarny.
§3. W rażących przypadkach rasizmu, ksenofobii i chuligaństwa, związanych z meczami piłki
nożnej, Rzecznik Dyscyplinarny, po zapoznaniu się z treścią raportu delegata lub obserwatora,
uprawniony jest do przejęcia sprawy w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub
przekazania do prowadzenia właściwemu organowi dyscyplinarnemu.
§4. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rzecznik Dyscyplinarny przedstawia
właściwemu organowi dyscyplinarnemu akta sprawy wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego lub o odmowę jego wszczęcia.
§5. Rzecznik Dyscyplinarny ma prawo udziału w postępowaniach dyscyplinarnych w charakterze
strony oraz prawo zaskarżania orzeczeń organów dyscyplinarnych
§6. Rzecznik Dyscyplinarny ponadto podejmuje inne czynności, określone w Regulaminie
Dyscyplinarnym i przepisach szczególnych.

ROZDZIAŁ IV. ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Art. 128
Zasada ogólna

Środek zapobiegawczy stosuje się w toku postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego
wobec osób fizycznych oraz klubów.

Art. 129
Rodzaje środków zapobiegawczych

Wobec niżej wymienionych osób można stosować następujące środki zapobiegawcze:
a) zawodnika – zakaz uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich,
b) klubu – zakaz uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, zakaz dokonywania
transferów, zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem
publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu,
zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie, zakaz wyjazdów zorganizowanych grup
kibiców na mecze piłkarskie
c) trenera – zakaz prowadzenia drużyny w czasie meczów pucharowych i mistrzowskich,
d) działacza klubowego – zakaz reprezentowania klubu,
e) działacza związkowego – zakaz sprawowania funkcji w PZPN i związku piłki nożnej,

f) sędziego – zakaz prowadzenia zawodów piłkarskich,
g) obserwatora i delegata – zakaz prowadzenia obserwacji i innej działalności obserwacyjnej i
kwalifikacyjnej.

Art. 130
Przesłanki stosowania, zmiany i uchylenia środka zapobiegawczego

§1. Z zastrzeżeniem § 2 i 3, środki zapobiegawcze stosuje właściwy organ dyscyplinarny lub
Rzecznik Dyscyplinarny, gdy wymaga tego dobro sportu, a zwłaszcza porządek i dyscyplina
związkowa.
§2. Środek zapobiegawczy wobec klubu, polegający na zakazie uczestniczenia w rozgrywkach
pucharowych i mistrzowskich, oraz zakazie rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości
meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym, w miejscowości,
będącej siedzibą klubu stosuje Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, właściwy
organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. oraz Najwyższa Komisja Odwoławcza.
§3. Środek zapobiegawczy wobec klubu, polegający na zakazie dokonywania transferów
krajowych do klubu stosuje Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, właściwy organ
dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A., Najwyższa Komisja Odwoławcza, komisje dyscyplinarne
wojewódzkich związków piłki nożnej oraz komisje odwoławcze wojewódzkich związków piłki
nożnej.
§4. Organ, który zastosował środek zapobiegawczy niezwłocznie go uchyla lub zmienia, gdy ustała
przyczyna jego zastosowania lub ujawniła się przyczyna jego zmiany.
§5. Osoba, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy może wnosić o jego uchylenie,
jednakże nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Wniosek niedopuszczalny pozostawia się w aktach
sprawy bez rozpoznania.

Art. 131
Czas trwania środka zapobiegawczego

§1. Organ dyscyplinarny, stosując środek zapobiegawczy, zmieniając lub przedłużając go, określa
każdorazowo czas jego trwania.
§2. Środek zapobiegawczy zastosowany przez Rzecznika Dyscyplinarnego trwa do czasu
pierwszego posiedzenia organu dyscyplinarnego poświęconego rozpatrzeniu sprawy. Na
posiedzeniu tym organ dyscyplinarny może przedłużyć stosowanie środka zapobiegawczego. W
przypadku nie podjęcia przez organ dyscyplinarny decyzji w sprawie stosowania środka
zapobiegawczego, środek ten wygasa z dniem następującym po dniu odbycia pierwszego
posiedzenia w sprawie.
§3. Środek zapobiegawczy ustaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o: odmowie wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego, umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, odstąpieniu od
wymierzenia kary, wymierzeniu kary dyscyplinarnej, uwzględnieniu wniosku o dobrowolnym
poddaniu się odpowiedzialności.

Art. 132
Zażalenie na zastosowanie środka zapobiegawczego

§1. Podmiotowi, wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy, przysługuje prawo złożenia
zażalenia na tę decyzję w terminie 3 dni od jego zastosowania do organu dyscyplinarnego II
instancji za pośrednictwem organu I instancji.
§2. Zażalenie od decyzji Rzecznika Dyscyplinarnego składa się do Komisji Dyscyplinarnej PZPN
za pośrednictwem Rzecznika Dyscyplinarnego.

ROZDZIAŁ V.
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA I DALSZE CZYNNOŚCI

Art. 133
Wszczęcie i odmowa wszczęcia postępowania

§1. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przez
oznaczoną osobę fizyczną lub prawną, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne.
§2. Postępowanie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, w celu
ustalenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego oraz
w celu ustalenia osób obwinionych.
§3. Wszczęcie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego następuje z urzędu lub na wniosek
uprawnionego podmiotu.
§4. Uprawnionym do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania jest zainteresowany, Rzecznik
Dyscyplinarny, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznik Etyki, Zarząd Polskiego Związku
Piłki Nożnej, organy wykonawcze wojewódzkich związków piłki nożnej i podległych im jednostek
organizacyjnych (w szczególności: oddziałów, delegatur, podokręgów).
§5. W przypadku, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego
został złożony przez nieuprawnioną osobę, organ dyscyplinarny winien rozważyć zasadność
wszczęcia postępowania z urzędu. W przypadku, gdy organ dyscyplinarny uznaje, że wszczęcie
postępowania jest bezzasadne, okoliczność ta winna zostać stwierdzona notatką, załączaną do
zawiadomienia i składaną do akt sprawy.
§6. W przypadku, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego jest oczywiście
bezzasadny lub po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono, że nie zachodzi
uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, organ dyscyplinarny odmawia
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Art. 134

Zawiadomienia. Posiedzenia.

§1. Osoba przewodnicząca posiedzeniu organu dyscyplinarnego wyznacza termin rozpoznania
sprawy, zarządza wezwanie strony i świadków.
§2. Zawodników, trenerów, członków sztabu medycznego i działaczy wzywa się za pośrednictwem
macierzystego klubu.
§3. Sędziów, obserwatorów, delegatów i działaczy wzywa się za pośrednictwem macierzystego
związku piłki nożnej.
§4. Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionej strony nie stoi na przeszkodzie rozpoznaniu
sprawy i wydaniu orzeczenia.
§5. Osoba przewodnicząca posiedzeniu organu dyscyplinarnego może zezwolić na udział w
posiedzeniu innych osób.
§ 6. Osobę, która ustanowiła pełnomocnika wzywa się zgodnie z zasadami, określonymi w § 2 i 3
lub na adres pełnomocnika.
§ 7. Zawiadomienia oraz korespondencja do klubów, biorących udział w rozgrywkach Ekstraklasy,
I ligi i II ligi mężczyzn może być przesyłana na znany organowi dyscyplinarnemu adres mailowy
tego klubu. Do pozostałych uczestników postępowania zawiadomienie oraz korespondencja może
być wysyłana na adres mailowy jeżeli strona wyrazi na to zgodę i wskaże taki adres.
§ 8. W sprawach niecierpiących zwłoki, zawiadomienie o terminie rozpoznania sprawy może być
dokonane telefonicznie.

Art. 135
Pominięcie wniosku dowodowego

Organ dyscyplinarny pomija wniosek dowodowy, jeżeli przeprowadzenie dowodu napotyka na
trudne do przezwyciężenia przeszkody, bądź też nie ma on znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Art. 136
Forma przeprowadzenia dowodu z wyjaśnień stron i zeznań świadków

§1. Każda ze stron postępowania oraz świadkowie uprawnieni są do złożenia wyjaśnień lub zeznań
w formie pisemnej lub ustnej.
§2. Organ dyscyplinarny może zaniechać czynności, o których mowa w § 1 oraz wydać orzeczenie
bez uprzedniego wzywania strony:
1) jeżeli podstawą orzeczenia jest raport sędziego głównego, sędziego asystenta,
obserwatora lub delegata,
2) w postępowaniu uproszczonym w sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii,
3) w sprawach dotyczących braku porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu
zorganizowanej grupy kibiców na mecz piłkarski,

4) jeżeli obwiniony składał już wyjaśnienia w formie pisemnej lub ustnej w toku postępowania
wyjaśniającego lub dyscyplinarnego a zawiadomienie o terminie posiedzenia i/lub
wezwanie do złożenia wyjaśnień organ dyscyplinarny uzna za niecelowe.
§3. Organ dyscyplinarny może uznać za niewystarczające złożenie wyjaśnień lub zeznań w formie
pisemnej i nakazać osobiste stawiennictwo uczestnika bądź świadka.

Art. 137
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej

§1. Do chwili zakończenia postępowania dyscyplinarnego obwiniony może złożyć organowi
dyscyplinarnemu wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej,
zawierający skonkretyzowaną propozycję wymiaru kary.
§2. Organ dyscyplinarny może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przewinienia
nie budzą wątpliwości, cele postępowania zostaną osiągnięte a wysokość kary będzie adekwatna
do wagi przewinienia dyscyplinarnego.
§3. Organ dyscyplinarny może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim wskazanej
przez siebie zmiany.
§4. Od orzeczenia uwzględniającego wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
dyscyplinarnej obwinionemu nie przysługuje odwołanie.

Art. 138
Zawieszenie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego

Organ dyscyplinarny zawiesza postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne w razie zaistnienia
przeszkody uniemożliwiającej dalsze prowadzenie postępowania.

Art. 139
Narada i głosowanie

§1. Jeżeli przewodniczący uznaje sprawę za wyjaśnioną, zarządza naradę i głosowanie nad
orzeczeniem
§2. Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. Żaden z członków organu dyscyplinarnego nie
może odmówić udziału w głosowaniu, jak również wstrzymać się od głosu, chyba że wyłączył się
od rozpoznania tej sprawy (art. 111§3 regulaminu).

Art. 140
Rodzaje rozstrzygnięć

§1. W przypadku, jeżeli organ dyscyplinarny przyjmuje odpowiedzialność dyscyplinarną
obwinionego, wymierza mu karę dyscyplinarną.
§2. Jeżeli organ dyscyplinarny uwzględnia wniosek obwinionego o dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności, wymierza uzgodnioną z obwinionym karę dyscyplinarną.
§3. Przyjmując odpowiedzialność dyscyplinarną obwinionego organ dyscyplinarny odstępuje od
wymierzenia kary, jeżeli wymierzenie nawet najłagodniejszej kary byłoby niecelowe, a w
szczególności niewspółmierne do wagi popełnionego przewinienia dyscyplinarnego
§4. Jeżeli organ dyscyplinarny nie przyjmuje odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionego,
wydaje orzeczenie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego.

Art. 141
Rygor natychmiastowej wykonalności

§1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających niezwłocznej realizacji orzeczenia,
organ dyscyplinarny może nadać rygor natychmiastowej wykonalności.
§2. Wszystkie kary dotyczące przewinień związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku
na obiekcie piłkarskim są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem kary weryfikacji zawodów jako
walkower i kary pieniężnej, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej.

Art. 142
Zaliczenie środka zapobiegawczego na poczet kary

§1. Na poczet orzeczonej kary dyscyplinarnej zalicza się tożsame lub zbliżone do orzeczonej kary
dyscyplinarnej środki zapobiegawcze, zastosowane przez Rzecznika Dyscyplinarnego lub organy
dyscyplinarne.
§2. Na poczet orzeczonej kary dyscyplinarnej nie zalicza się środków zapobiegawczych oraz kar,
zastosowanych w stosunku do obwinionego przez państwowe organy ścigania lub sądy
powszechne w toku prowadzonych postępowań karnych, pozostających w bezpośrednim związku
z prowadzonym postępowaniem dyscyplinarnym. Organ dyscyplinarny może jednak uwzględnić w
całości lub części tę okoliczność przy wymiarze kary dyscyplinarnej.

Art. 143
Publikacja i uzasadnienie

§1. Po zakończonej naradzie organu, osoba przewodnicząca posiedzeniu niezwłocznie ogłasza
orzeczenie i przedstawia krótkie uzasadnienie rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje
ogłoszenia.
§ 2. Orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem, sporządzonym w terminie 7 dni od ogłoszenia,
doręcza się obwinionemu lub ustanowionemu przez niego pełnomocnikowi, pouczając go o
sposobie i terminie odwołania. Orzeczenie powinno zawierać oznaczenie organu dyscyplinarnego
i składu zespołu orzekającego w sprawie, datę wydania orzeczenia, sygnaturę akt sprawy,
kwalifikację prawną przypisanego przewinienia dyscyplinarnego oraz rodzaj i wysokość
wymierzonej kary. Uzasadnienie powinno zawierać zwięzły opis przewinienia dyscyplinarnego i
wskazanie dowodów, na podstawie których przypisano obwinionemu to przewinienie.
§ 3. Orzeczeń dotyczących przewinień dyscyplinarnych związanych z grą (automat) oraz orzeczeń
uwzględniających wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej nie
uzasadnia się.
§4. Orzeczenia doręcza się ponadto Rzecznikowi Dyscyplinarnemu i zainteresowanemu, jeżeli
brali udział w sprawie oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.
§5. Z uwagi na zawiłość sprawy, organ dyscyplinarny może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na
czas do 14 dni.

ROZDZIAŁ VI. ODWOŁANIA

Art. 144
Podmioty uprawnione i termin wniesienia odwołania

§1. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie,
przysługuje odwołanie do organu II instancji.

§2. Odwołanie przysługuje stronom, w tym Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, jeżeli brał udział
postępowaniu oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.

w

§3. Strona wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
W przypadku niemożności doręczenia orzeczenia na adres strony zawarty w aktach sprawy,
doręczenie uznaje się za skuteczne w dacie dokonania adnotacji doręczyciela o niemożności
doręczenia.
§4. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia
mu odpisu orzeczenia z uzasadnieniem przez organ dyscyplinarny I instancji. W szczególnie

uzasadnionych przypadkach Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego może wnieść odwołanie w
oparciu o samą treść decyzji.
§5. Odwołanie wnosi za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne.
§6. Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary, chyba że orzeczenie objęte jest rygorem
natychmiastowej wykonalności.

Art. 145
Kaucja

§1. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia wraz ze złożonym odwołaniem kaucji
pieniężnej w wysokości:
1) 2 000 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 4 000 zł od orzeczeń innych
organów - dla klubów Ekstraklasy,
2) 1 000 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 2 000 zł od orzeczeń innych
organów –dla klubów I ligi,
3) 750 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 1 500 zł od orzeczeń innych
organów –dla klubów II ligi,
4) 500 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 1 000 zł od orzeczeń innych
organów -dla związków piłki nożnej i klubów III ligi,
5) 350 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 700 zł od orzeczeń innych organów
-dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców,
6) 200 zł–dla kibiców,
7) 150 zł od odwołań składanych od orzeczeń dyscyplinarnych i 300 zł od orzeczeń innych organów
-dla pozostałych klubów.

§2. Od wniesienia kaucji zwolniony jest Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz Rzecznik
Dyscyplinarny.
§3. Zwrot kaucji następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania w całości.
§4. Odwołanie złożone po upływie terminu na jego wniesienie lub w tym czasie nie opłacone
podlega odrzuceniu.
§5. Przepisu §4 nie stosuje się do odwołania od decyzji, jeżeli decyzja organu nie zawierała
pouczenia odnośnie do sposobu i zasad wniesienia odwołania. W takim przypadku organ II
instancji przywraca termin do wniesienia odwołania lub wniesienia kaucji.
Art. 146
Rodzaje orzeczeń organu dyscyplinarnego II instancji

§ 1. Organ dyscyplinarny II instancji po rozpoznaniu odwołania może:

1) oddalić odwołanie w całości lub w części jako bezzasadne lub złożone przez osobę
nieuprawnioną,
2) zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy,
3) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do ponownego
rozpatrzenia przez właściwy organ,
4) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości i postępowanie umorzyć albo uchylić zaskarżone
orzeczenie w części i w tym zakresie postępowanie umorzyć, a w pozostałej części przekazać
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ bądź orzec co do istoty sprawy,
5) umorzyć postępowanie odwoławcze.
§ 2. Organ dyscyplinarny II instancji może w sposób odmienny opisać przewinienie dyscyplinarne,
zmienić lub uzupełnić kwalifikację prawą przypisanego przewinienia dyscyplinarnego bez względu
na kierunek zaskarżenia orzeczenia. Organ dyscyplinarny II instancji nie może zaostrzyć kary
dyscyplinarnej, chyba że odwołanie wniesiono na niekorzyść obwinionego.
§3. Uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części i przekazanie sprawy do
ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, w
których konieczne jest przeprowadzenie postępowania co do istoty sprawy lub przeprowadzenie
wielu dowodów.
Art. 147
Doręczenie orzeczenia organu II instancji

Organ II instancji sporządza z urzędu uzasadnienie wydanego orzeczenia w następstwie
rozpoznania odwołania w ciągu 30 dni od ogłoszenia orzeczenia, doręczając orzeczenie wraz z
uzasadnieniem organowi I instancji, stronom oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.
Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie z jakich powodów orzeczenie organu dyscyplinarnego
I instancji zostało zmienione lub uchylone oraz dlaczego zarzuty zawarte w odwołaniu nie zostały
uwzględnione.

ROZDZIAŁ VII.
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZAKAZÓW STADIONOWYCH ORZEKANYCH
W STOSUNKU DO KIBICÓW PIŁKARSKICH

Art. 148
Organ właściwy do orzeczenia zakazu stadionowego

§1. Karę zakazu wstępu na stadion (zakazu stadionowego) w stosunku do kibica piłkarskiego może
orzec:
1) uprawniony organ dyscyplinarny klubu, będącego organizatorem meczu,
2) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej lub organ dyscyplinarny innego
podmiotu prowadzącego rozgrywki, jeżeli jest organizatorem meczu piłki nożnej,
§2. Zakaz stadionowy musi zawierać pouczenie o trybie, terminie oraz sposobie wniesienia środka
zaskarżenia oraz organie właściwym do jego rozpoznania.

Art. 149
Środki zaskarżenia zakazu stadionowego

§1. Od zakazu stadionowego orzeczonego przez uprawniony organ dyscyplinarny klubu
przysługuje obwinionemu kibicowi odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki
Nożnej lub do organu dyscyplinarnego Spółki Ekstraklasa S.A. w terminie 7 dni od dnia otrzymania
orzeczenia wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem organu, który orzekł zakaz stadionowy.
§2. Jeżeli zakaz stadionowy orzekła Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej lub
uprawniony organ dyscyplinarny innego podmiotu prowadzącego rozgrywki, obwinionemu kibicowi
przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 7 dni od dnia otrzymania
orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
§3. Rozpoznanie odwołania jak również wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, uzależnione jest
od uiszczenia w terminie 7 dni od otrzymania zakazu stadionowego kaucji w wysokości 200 zł na
rachunek bankowy organu rozpatrującego odwołanie.
§4. Organ uprawniony do rozpoznania odwołania oraz wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy
pozostawia je bez rozpoznania, jeżeli zostało wniesione po upływu terminu lub nienależycie
opłacone.
§5. Wniesienie należycie opłaconego odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
wstrzymuje wykonanie zakazu klubowego.

Art. 150
Termin posiedzenia

§1. Posiedzenie w przedmiocie rozpoznania środka zaskarżenia od zakazu stadionowego odbywa
się nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia uprawnionemu organowi
dyscyplinarnemu, chyba że rozpoznanie odwołania nie jest możliwe z przyczyn trudnych do
przezwyciężenia.
§2. O posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania środka zaskarżenia zawiadamia się klub oraz
obwinionego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Art. 151
Treść środka zaskarżenia

Wnoszący odwołanie oraz składający wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zobowiązany jest
do przedstawienia w złożonym środku zaskarżenia zakazu stadionowego wszystkich twierdzeń i
dowodów na ich poparcie, pod rygorem utraty prawa ich powoływania w dalszym postępowaniu,
jak również numer telefonu i adres poczty elektronicznej, pod który organ uprawniony do
rozpoznania środka zaskarżenia będzie zawiadamiał obwinionego kibica o terminie posiedzenia w
sprawie. Brak wskazania tych danych lub wskazanie niewłaściwych danych nie wstrzymuje
rozpoznania sprawy.

Art. 152
Przepisy szczegółowe w sprawie odwołania od zakazu stadionowego

§1. Klub niezwłocznie przekazuje Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej odwołanie
od zakazu stadionowego wraz z aktami sprawy oraz regulaminem obiektu sportowego, na którym
klub rozgrywał mecz. Do akt sprawy klub załącza swoje pisemne stanowisko w przedmiocie
odwołania oraz przekazuje potwierdzenie wpłaty kaucji od odwołania, jeżeli ją uiszczono. Ponadto
klub obowiązany jest wskazać numer telefonu i adres poczty elektronicznej, pod który organ
uprawniony do rozpoznania środka zaskarżenia będzie zawiadamiał klub o terminie posiedzenia w
sprawie, przy czym brak wskazania tych danych nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
§2. Po przeprowadzeniu postępowania Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej
wydaje orzeczenie,w którym:
1) utrzymuje zakaz stadionowy w mocy,
2) zmienia zakaz stadionowy, orzekając co do istoty sprawy,
3) uchyla zakaz stadionowy i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania, jeżeli
rozstrzygnięcie sprawy było przedwczesne i wymaga zebrania dodatkowych dowodów.
Art. 153
Przepisy szczegółowe w sprawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy organ dyscyplinarny wydaje orzeczenie, w którym:
1) utrzymuje zakaz stadionowy w mocy,
2) zmienia zakaz stadionowy, orzekając co do istoty sprawy.

ROZDZIAŁ VIII. SKARGA KASACYJNA

Art. 154
Przepis ogólny

§1. Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia wnoszonym od decyzji organów
dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej w zakresie przewidzianym przez odrębne
przepisy.
§2. Skargę kasacyjną może wnieść strona podstępowania oraz Rzecznik Ochrony Prawa
Związkowego w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
§3. Najwyższa Komisja Odwoławcza może wstrzymać wykonanie zaskarżonego skargą kasacyjną
orzeczenia do czasu jego rozstrzygnięcia.

Art. 155
Tryb wnoszenia

Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem właściwego organu dyscyplinarnego
wojewódzkiego związku piki nożnej. Organ ten zobowiązany jest przesłać skargę kasacyjną wraz
z aktami sprawy do Najwyższej Komisji Odwoławczej w ciągu 7 dni od dnia jej otrzymania wraz ze
swoim stanowiskiem dotyczącym złożonej skargi.

Art. 156
Kaucja pieniężna

§1. Rozpatrzenie skargi kasacyjnej uzależnione jest od wpłacenia w terminie do wniesienia skargi
kasacyjnej kaucji pieniężnej w wysokości:
1) 3500 zł – gdy skarżącym jest klub,
2) 1500 zł – gdy skarżącym jest osoba fizyczna.”
§2. W razie uwzględnienia skargi kasacyjnej kaucja podlega zwrotowi.
§3. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego nie wnosi kaucji pieniężnej.
§4. Skarga kasacyjna złożona po terminie lub w tym czasie nie opłacona podlega odrzuceniu.

Art. 157
Uzasadnienie

Najwyższa Komisja Odwoławcza sporządza z urzędu uzasadnienie wydanego orzeczenia w
następstwie rozpoznania skargi kasacyjnej w ciągu 30 dni od ogłoszenia orzeczenia, doręczając
orzeczenie wraz z uzasadnieniem stronom oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.
Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie z jakich powodów orzeczenie organu dyscyplinarnego
wojewódzkiego związku piłki nożnej zostało zmienione lub uchylone oraz dlaczego zarzuty zawarte
w skardze kasacyjnej nie zostały uwzględnione.

Art. 158
Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących odwołań

Przy rozpoznaniu skargi kasacyjnej mają odpowiednio zastosowanie przepisy niniejszego
regulaminu dotyczące odwołań, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie regulują odmiennie
postępowania w sprawie.

ROZDZIAŁ IX
POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH CHULIGAŃSTWA, RASIZMU I
KSENOFOBII

Art. 159

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do postępowania w sprawach rażących przypadków
chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii, w którym wniosek o wszczęcie postępowania złożył Rzecznik
Dyscyplinarny.

Art. 160

Jeżeli okoliczności zdarzenia w sprawach rażących przypadków chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii
nie budzą wątpliwości i nie wymagają zbierania dodatkowych dowodów, Rzecznik Dyscyplinarny
niezwłocznie zwraca się do obwinionego z pisemną propozycją wymierzenia oznaczonej kary
dyscyplinarnej (zasadniczej i dodatkowej), zakreślając 24- godzinny termin na złożenie pisemnej
odmowy. Brak negatywnej pisemnej odpowiedzi w terminie uznaje się za zgodę obwinionego na
dobrowolne poddanie się tej karze bez przeprowadzenia dalszego postępowania.

Art. 161

Rzecznik Dyscyplinarny, w terminie 24-godzin po uzyskaniu zgody obwinionego na
zaproponowaną karę lub upływie terminu na złożenie pisemnej odmowy, przedstawia właściwemu
do wydania orzeczenia organowi dyscyplinarnemu wniosek o wymierzenie uzgodnionej kary bez
przeprowadzenia dalszego postępowania.

Art. 162

Organ dyscyplinarny jest związany treścią wniosku o ukaranie, uzgodnionym przez Rzecznika
Dyscyplinarnego z obwinionym, chyba że orzeczenie zaproponowanej kary byłoby
niedopuszczalne z mocy prawa.

Art. 163

Od orzeczenia uwzględniającego uzgodniony wniosek o ukaranie odwołanie nie przysługuje.

Art. 164

W przypadku nie uzgodnienia z obwinionym wniosku o ukaranie bez przeprowadzenia dalszego
postępowania, Rzecznik Dyscyplinarny przekazuje sprawę właściwemu organowi
dyscyplinarnemu.

ROZDZIAŁ X.
INNE POSTĘPOWANIA PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA

Art. 165
Zawieszenie i darowanie prawomocnej kary dyscyplinarnej

§1. Na wniosek ukaranego podmiotu, Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznika
Dyscyplinarnego lub Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach organ dyscyplinarny, który wydał prawomocną decyzję, może zawiesić wykonanie lub
darować prawomocnie orzeczoną karę dyscyplinarną. Od rozstrzygnięcia organu w tym
przedmiocie odwołanie nie przysługuje.
§2. Zawieszenie lub darowanie kary dyscyplinarnej, w przypadku wniosku złożonego przez
ukarany podmiot, nie może nastąpić wcześniej, niż po wykonaniu połowy kary.
§3. Zawieszenie wykonania prawomocnej kary dyscyplinarnej może nastąpić na okres próby nie
krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 5 lat i może być połączone z nałożeniem na ukaranego
obowiązków.
§4. W przypadku nie wykonania obowiązków lub popełnienia w okresie próby podobnego
przewinienia dyscyplinarnego, zawieszona kara podlega wykonaniu.
§5. Jeżeli wniosek został złożony przez ukarany podmiot, a rozstrzygniecie organu
dyscyplinarnego było zgodne z tym wnioskiem, uzasadnienia nie sporządza się.

Art. 166
Wznowienie postępowania

§ 1. Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa
Związkowego w przypadku ujawnienia nowych okoliczności, nieznanych organowi

dyscyplinarnemu w czasie orzekania lub rażącego naruszenia przepisów Polskiego Związku Piłki
Nożnej przez organ dyscyplinarny w toku rozpoznania sprawy.
§ 2. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego składając wniosek o wznowienie postępowania działa
z urzędu lub na pisemną prośbę strony postępowania.
§ 3. Prośba strony postępowania podlega opłacie, obowiązującej w postępowaniu kasacyjnym i
jest uiszczania w przypadku uwzględnienia przez Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego prośby
strony. Opłata podlega zwrotowi w przypadku uwzględnienia wniosku przez właściwy organ
dyscyplinarny.
§ 4. Organem dyscyplinarnym właściwym w sprawie rozpoznania wniosku o wznowienie
postępowania jest organ, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji.
§ 5. Złożenie wniosku o wznowienie postępowania powoduje wstrzymanie wykonania
prawomocnego orzeczenia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku.
§ 6. Organ dyscyplinarny utrzymuje dotychczasowe orzeczenie w mocy, jeżeli stwierdzi brak
podstaw do wznowienia bądź też je uchyla i wydaje nowe orzeczenie, jeżeli stwierdzi istnienie
podstaw do jego uchylenia.
§ 7. Od orzeczenia organu dyscyplinarnego orzekającego w I instancji przysługuje stronom
odwołanie na zasadach ogólnych. Jeżeli wniosek o wznowienie postępowania rozpoznawał organ
odwoławczy, orzeczenie tego organu jest ostateczne.

Art. 167
Zatarcie ukarania

§ 1. Zatarcie ukarania następuje na wniosek ukaranego i polega ono na wykreśleniu kary z
ewidencji kar. Z chwilą wykreślenia ukaranie uważa się za niebyłe. Od rozstrzygnięcia organu w
tym przedmiocie odwołanie nie przysługuje.
§ 2. Wniosek o wykreślenie kary z ewidencji może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 3
lat od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki kara została zawieszona.
§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zatrzeć ukaranie na
wniosek ukaranego złożony po upływie 1 roku od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki
kara została zawieszona.

ROZDZIAŁ XI. EWIDENCJA KAR

Art. 168

§1. Organy dyscyplinarne prowadzą ewidencję wymierzonych kar.
§2.Zarząd klubu oraz właściwy organ wojewódzkiego związku piłki nożnej i podległych mu
jednostek organizacyjnych, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Polskiego Związku

Piłki Nożnej o wszystkich przypadkach nałożenia kar dyscyplinarnych na zawodników kadry
narodowej oraz zawodników, sędziów i trenerów biorących udział w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub
II ligi. Jeżeli kara dyscyplinarna zostaje nałożona na zawodnika, biorącego udział w rozgrywkach
Ekstraklasy, o nałożeniu kary zawiadamia się również właściwy organ dyscyplinarny Spółki
Ekstraklasy S.A.

IV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Art. 169

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem organy dyscyplinarne orzekają zgodnie
z przyjętymi zwyczajami, uwzględniając poglądy doktryny oraz orzeczenia wydane przez Trybunały
Sportowe i sądy powszechne.

Art. 170

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.

Art. 171

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu, traci moc Regulamin Dyscyplinarny PZPN
przyjęty Uchwałą nr IV/87 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Art. 172

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.

Niniejszy Regulamin Dyscyplinarny uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN z dnia 23 lutego 2016 roku oraz Uchwałami Zarządu
PZPN z dnia 7 grudnia 2018 roku, 12 lipca 2019 roku, 6 grudnia 2019 roku, 24 lipca 2020 roku, 6
października 2020 roku i 17 lipca 2021 roku.
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Uchwała nr VI/111 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Powierza się Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu Reprezentacji Polski U-20,
Polska – Włochy w ramach Turnieju 8 Narodów, zaplanowanego na 2 września 2021 roku.
II.Powierza się Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej i Warmińsko-Mazurskiemu Związkowi Piłki
Nożnej wspólną organizację towarzyskiego Turnieju o Puchar Syrenki z udziałem Reprezentacji
Polski U-17, zaplanowanego w terminie 3,5 i 7 września 2021 roku.
III. Ustala się lokalizację meczu kwalifikacyjnego Reprezentacji Polski Kobiet A, Polska –Belgia,
zaplanowanego na 17 września 2021 na Stadionie Arena Gdańsk w Gdańsku. Organizatorem ww.
spotkania jest PZPN wraz z Pomorskim ZPN i operatorem stadionu.
IV.Powierza się Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu Reprezentacji Polski
U-20, Polska – Niemcy w ramach Turnieju 8 Narodów, zaplanowanego na 7 października 2021
roku.
V. Powierza się Kujawsko-Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację zgrupowania
Reprezentacji Brazylii w Futsalu oraz meczów towarzyskich (zaplanowanych w terminie od 30
sierpnia do 9 września 2021 roku) reprezentacji Brazylii z reprezentacją Serbii i Polski w ramach
przygotowań do finałów Mistrzostw Świata w Futsalu.
VI.Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN.
VII. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji
dot. lokalizacji ww. meczu reprezentacji narodowej w przypadku niespełnienia przez organizatora
warunków przeprowadzenia imprezy.
VII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/112 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia „Harmonogramu sprzedaży biletów na mecz eliminacji Mistrzostw
Świata (Katar 2022) Reprezentacji Polski A, Polska - Albania, 2 września 2021” oraz
„Harmonogramu sprzedaży biletów na mecz eliminacji Mistrzostw Świata (Katar 2022)
Reprezentacji Polski A, Polska - Anglia, 8 września 2021”
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży biletów na mecz eliminacji Mistrzostw Świata (Katar
2022) Reprezentacji Polski A, Polska - Albania, 2 września 2021”, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszej Uchwały.
II. Przyjmuje się „Harmonogram sprzedaży biletów na mecz eliminacji Mistrzostw Świata (Katar
2022) Reprezentacji Polski A, Polska - Anglia, 8 września 2021”, stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszej Uchwały.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/113 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie (przekazanie) zorganizowanego zespołu
składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej kobiet niezbędnych i
przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej kobiet przez Uczniowski
Klub Sportowy „Widok” SP 51 Lublin na rzecz Kobiecego Klubu Piłkarskiego UNIA
Lublin
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 25) Statutu PZPN w zw. z par. 18 ust.5 i par. 19 ust. 1 Uchwały
nr XII/194 Zarządu PZPN o członkostwie, postanawia się, co następuje:
I. Zarząd PZPN niniejszym wyraża zgodę na zbycie (przekazanie) zorganizowanego zespołu
składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej kobiet niezbędnych i
przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach piłki nożnej kobiet przez Uczniowski Klub
Sportowy „Widok” SP 51 Lublin na rzecz Kobiecego Klubu Piłkarskiego UNIA Lublin, mając na
względzie treść opinii Zarządu Lubelskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 12 lipca 2021 roku.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/114 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczemu Delegatów
PZPN rekomendacji do przyznania Tytułu Prezesa Honorowego PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25 )Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Zarząd PZPN rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczemu Delegatów
PZPN przyznanie Tytułu Prezesa Honorowego Polskiego Związku Piłki Nożnej Panu Zbigniewowi
Bońkowi.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/115 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczemu Delegatów
PZPN rekomendacji do przyznania Tytułu Członka Honorowego PZPN
Na podstawie art. 34 § 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Zarząd PZPN rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczemu Delegatów
PZPN następujące osoby do przyznania Tytułu Członka Honorowego PZPN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Jan Bednarek
Ryszard Binensztok
Witold Bogdański
Zdzisław Czyrka
Waldemar Fornalik
Janusz Garlicki
Michał Globisz
Janusz Hańderek
Bogdan Hirsch
Eugeniusz Kolator
Wiesław Korek
Andrzej Kowal
Wincenty Morycz
Jan Muszalski
Wojciech Reznerowicz
Stanisław Sipa
Mirosław Starczewski
Teodor Wawoczny
Władysław Żmuda

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/116 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie nadania Diamentowego Odznaczenia PZPN
Panu Henrykowi Apostelowi
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 25) Statutu PZPN w zw. z § 5 Regulaminu Nadawania Diamentowego
Odznaczenia PZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN nadaje się
Diamentowe Odznaczenie PZPN Panu Henrykowi Apostelowi.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/117 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu PZPN w sprawie powierzenia funkcji
ambasadora PZPN przy Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA)
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 25) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

I.

II.

III.
IV.

Mając na względzie decyzję Komitetu Wykonawczego UEFA z dnia 20 kwietnia 2021 roku
o powierzeniu Prezesowi PZPN Zbigniewowi Bońkowi funkcji Wiceprezydenta UEFA,
Zarząd powierza Panu Zbigniewowi Bońkowi funkcję Ambasadora Polskiego Związku Piłki
Nożnej przy Unii Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) na okres jego pełnej kadencji
w Komitecie Wykonawczym UEFA tj. lata 2021-2025.
Do zadań Ambasadora PZPN przy UEFA należeć będzie kreowanie i utrwalanie
pozytywnego wizerunku polskiej federacji w strukturach międzynarodowych, a także
wsparcie starań polskiej federacji o przyznanie przez UEFA organizacji imprez piłkarskich,
a także obecność jej przedstawicieli w strukturach organizacyjnych UEFA.
Ambasadorowi PZPN przy UEFA przyznaje się prawo uczestniczenia w posiedzeniach
Zarządu PZPN z głosem opiniodawczo-doradczym.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr VI/118 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmiany Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi,
2. Ligi i 3. ligi na sezon 2021/2022
Działając na podstawie art. 36 § 1 pkt 10) Statutu PZPN Zarząd PZPN podjął uchwałę
o następującej treści:
I. Wprowadza się następującą zmianę w Uchwale nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi,
2. Ligi i 3. ligi na sezon 2021/2022:
1.

w art. 1 ust. 3 sformułowanie:

a. „uczestniczą 72 drużyny” otrzymuje brzmienie „uczestniczą 73 drużyny”;
b. „Grupa 1 - 18 drużyn mających siedziby na terenie województw: Łódzkiego,
Mazowieckiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego” otrzymuje brzmienie
„Grupa 1 - 19 drużyn mających siedziby na terenie województw: Łódzkiego,
Mazowieckiego, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego”
2. Art. 11 pkt III ppkt 2 zdanie 1 otrzymuje następujące brzmienie:
Drużyny, które zajmą miejsca 16-19 w końcowej tabeli 3.ligi Grupa 1 spadną do rozgrywek
właściwej terytorialnie grupy 4. ligi, w których będą uczestniczyć w następnym sezonie.
Drużyny, które zajmą miejsca 16-18 w końcowych tabelach 3.ligi grupa 2,3 i 4, spadną do
rozgrywek właściwej terytorialnie grupy 4. ligi, w których będą uczestniczyć w następnym
sezonie.
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

tj. U. nr IV/65 z 29.04.2021 r.
zm. U. KdsN nr 17/2021 z 29.06.2021 r.
zm. U. nr VI/118 z 17.07.2021 r.
Uchwała nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. ligi na sezon
2021/2022
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 10) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi i 2. Ligi i 3. Ligi na sezon 2021/2022
w następującym brzmieniu:

Regulamin Rozgrywek
o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3. Ligi na sezon 2021/2022

Art. 1
1. W rozgrywkach o Mistrzostwo 1. ligi uczestniczy 18 drużyn w jednej grupie, które zakwalifikowały
się do nich na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Ekstraklasy, 1. Ligi i 2. Ligi sezonu
2020/2021.
2. W rozgrywkach o Mistrzostwo 2. ligi uczestniczy 18 drużyn w jednej grupie, które zakwalifikowały
się do nich na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek 1. Ligi, 2. Ligi i 3. Ligi sezonu 2020/2021.
3. W rozgrywkach o Mistrzostwo 3. ligi uczestniczą 73 drużyny w czterech grupach, które
zakwalifikowały się do nich na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek 2. Ligi, 3. Ligi i 4. Ligi
sezonu 2020/2021:
1. Grupa 1 - 19 drużyn mających siedziby na terenie województw: Łódzkiego, Mazowieckiego,

Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego,
2. Grupa 2 - 18 drużyn mających siedziby na terenie województw: Kujawsko-Pomorskiego,
Pomorskiego, Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego,
3. Grupa 3 - 18 drużyn mających siedziby na terenie województw: Lubuskiego,
Dolnośląskiego, Opolskiego i Śląskiego,
4. Grupa 4 - 18 drużyn mających siedziby na terenie województw Świętokrzyskiego,
Małopolskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego.

Art. 2
1. W rozgrywkach uczestniczą kluby, które otrzymały licencję uprawniającą do udziału w danej
klasie rozgrywkowej w sezonie 2021/2022.
2. W sytuacji, gdy klub nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach danej klasy
rozgrywkowej, zastosowanie mają postanowienia Uchwały nr XII/183 z dnia 6 grudnia 2019 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad uzupełniania klas rozgrywkowych.
Art. 3
1. Rozgrywki prowadzi Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN (dalej: DPP PZPN).
.
3. Rozgrywki prowadzone są w terminach ustalonych przez Zarząd PZPN na wniosek DPP PZPN.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach DPP PZPN może wyznaczyć inny termin rozegrania
meczu niż określony w terminarzu.
4. Obsady sędziów i obserwatorów dokonuje Kolegium Sędziów PZPN. W razie nieprzybycia
sędziego lub braku możliwości prowadzenia zawodów przez wyznaczonego sędziego,
zastosowanie mają zasady określone w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
5. Obsady Delegatów Meczowych PZPN dokonuje Departament Organizacji Imprez,
Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN.
6. Koszty obsady sędziów, obserwatorów i Delegatów Meczowych PZPN pokrywa PZPN.
7. Podczas meczów może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee). Decyzje w
zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo podejmuje DPP
PZPN.
8. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne
i nie mogą być zmienione.
9. Ewentualne błędy sędziego, w tym ewentualne błędne decyzje podjęte z wykorzystaniem
systemu VAR, nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń organizacyjnych i/lub
finansowych, w tym w szczególności do żądania powtórzenia meczu.
10. W sytuacji zaistnienia podczas meczu zdarzenia o charakterze rasistowskim,
ksenofobicznym, skrajnie obraźliwym, obelżywym lub poniżającym w stosunku do kibiców,
zawodników, konkretnych osób lub grup osób sędzia upoważniony jest do wstrzymania meczu
i zwrócenia się do spikera o wygłoszenie oświadczenia, wzywającego kibiców do zaprzestania
rasistowskich zachowań i ostrzegające, że mecz zostanie wstrzymany, a następnie
zakończony, jeżeli takie niedopuszczalne zachowanie będzie kontynuowane.
11. W sytuacji, o której mowa w ust. 10 wszczynana zostaje następująca procedura:
Pierwszy krok: jeśli sędzia zaobserwuje zachowania/okrzyki, flagi / banery / oprawy l o
charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, skrajnie obraźliwym, obelżywym lub poniżającym
w stosunku do kibiców, zawodników, konkretnych osób lub grup osób lub zostanie o nich
poinformowany przez sędziego technicznego, powinien w pierwszej kolejności wstrzymać grę
i zwrócić się do spikera o wygłoszenie oświadczenia wzywającego do natychmiastowego
zaprzestania takiej aktywności
Drugi krok: jeśli niepożądana aktywność nie ustanie po wznowieniu gry, sędzia wstrzymuje
mecz i wzywa drużyny o udanie się do szatni. W tym czasie wygłoszone zostanie przez spikera
kolejne oświadczenie.
Trzeci krok: jeśli niepożądana aktywność nie ustanie po ponownym wznowieniu gry, sędzia
powinien po uprzedniej konsultacji z Delegatem Meczowym PZPN, definitywnie zakończyć
mecz. Każda decyzja o przerwaniu meczu zostanie podjęta dopiero po wdrożeniu wszelkich

innych możliwych środków i ocenie wpływu przerwania meczu na bezpieczeństwo
zawodników i kibiców.
12. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN za pośrednictwem DPP PZPN, przy równoczesnym złożeniu odpisu do
przeciwnika. Protest musi być złożony w ciągu 48 godzin po zawodach.
13. Do protestu musi być dołączony dowód wpłaty na rachunek PZPN kaucji protestowej w
wysokości 1.000 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
14. Od decyzji podjętej w I instancji przysługuje odwołanie do Najwyższej Komisji Odwoławczej
PZPN, wnoszone za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN w
terminie 3 dni od dnia otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem, po wcześniejszym wpłaceniu
kaucji w wysokości określonej w Regulaminie Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.

Art. 4
Uczestnicy rozgrywek dokonają przedpłat na poczet kar za żółte kartki:
1. 1 Liga
na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej - 5.000 zł
na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej - 5.000 zł
2. 2. Liga
a) na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej - 5.000 zł
3. 3. Liga
• na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej - 2.000 zł
• na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej - 2.000 zł
Art. 5
1. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy potwierdzeni do klubu przez właściwy
Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni do gry przez DPP PZPN w systemie
Extranet.
2. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za
ewidencję żółtych i czerwonych kartek.
3. Najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, kluby muszą wystąpić o uprawnienie do
gry co najmniej 11 zawodników.
4. Kluby są zobowiązane do wystawiania w czasie trwania całego meczu co najmniej:
- 1. Liga - jednego zawodnika młodzieżowego,
- 2. Liga i 3. Liga - dwóch zawodników młodzieżowych,
przy czym:
1. przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo
polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie rozgrywek kończy
21. rok życia oraz zawodnik młodszy
2. gra w pełnym 11-osobowym składzie bez wymaganej liczby zawodników młodzieżowych,
potraktowana zostanie jako udział w meczu nieuprawnionego zawodnika, z zastrzeżeniem
postanowień pkt d),
3. w przypadku rozpoczęcia lub kontynuowania gry w składzie pomniejszonym o wymaganą
liczbę zawodników młodzieżowych, drużyna może występować w tak zmniejszonym
składzie bez konieczności uzupełnienia wymaganego limitu zawodników młodzieżowych,
4. w przypadku kontuzji zawodnika młodzieżowego, występującego na pozycji bramkarza,
uniemożliwiającej mu kontynuowanie gry (odnotowanej po meczu w sprawozdaniu
sędziego) wymiana kontuzjowanego zawodnika może nastąpić na bramkarza nie
spełniającego kryterium zawodnika młodzieżowego, a drużyna może kontynuować grę, z
pomniejszonym o jeden limitem zawodników-młodzieżowych.
5. Do każdego klubu może być potwierdzonych i uprawnionych do gry dowolna liczba
zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym:
a) w każdym meczu 1. Ligi może występować równocześnie na boisku tylko 2
zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej,

b) w każdym meczu 2. Ligi i 3. Ligi może występować równocześnie na boisku tylko 1
zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej,
z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr XI/200 z dnia 7 grudnia 2018 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców
spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach piłki nożnej w sezonie
2019/2020 i następnych.
6. Zawodnik nie może brać udziału w rozgrywkach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.
7. Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską:
a) 1. Liga - UEFA PRO,
b) 2. Liga - UEFA A,
c) 3. Liga - UEFA A.

Art. 6
1. Kluby na 10 dni przed rozpoczęciem rozgrywek składają wypełnioną i podpisaną deklarację,
której wzór stanowi Załącznik nr 1.
2. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie:
Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę w barwach klubowych. W zawiadomieniu
przeciwnika o miejscu i terminie zawodów winien on poinformować o strojach, w jakich zamierza
wystąpić przed własną widownią.
Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania, okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe podobnych
kolorów, wówczas na zarządzenie sędziego, drużyna gospodarzy jest zobowiązana ubrać
kostiumy o odmiennych barwach.
Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten dotyczy
również sędziego, któremu gospodarz zawodów, powinien dostarczyć czystą koszulkę odmiennej
barwy. Na polecenie sędziego bramkarze muszą zmienić koszulki o odmiennych barwach od
kolorów kostiumów zawodników.
Nieprzestrzeganie powyższych postanowień powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną danego
klubu. W pozostałych kwestiach dotyczących ubioru mają zastosowanie postanowienia § 13
przepisów w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
3. Zaleca się wpisywanie 20 zawodników do protokołów sędziowskich oraz wymaga się
przydzielenia stałych numerów dla 20 podstawowych zawodników. Zawodnicy rozpoczynający grę
(wychodzący w pierwszym składzie) w rubryce sprawozdania sędziowskiego – liczba porządkowa
(Lp.) – powinni być wpisani w pozycjach od 1 do 11 i mieć koszulki ponumerowane zgodnie z
zapisem w protokole.
4. W rozgrywkach 1 i 2 ligi na ławce rezerwowych, poza nie więcej niż 9 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:
• Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający
wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,
• Lekarz, posiadający licencję PZPN,
• Trener bramkarzy,
• Trener przygotowania fizycznego,
• Drugi asystent trenera,
• Kierownik drużyny,
• Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,
• Masażysta,
• Drugi masażysta,
• sprzętowy.
Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć się w
sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym.
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 pkt. a) - j). Jeżeli ławki
rezerwowych nie zawierają więcej miejsc siedzących, co do zasady dodatkowe miejsca 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 PZPN i/lub sędzia techniczny zawodów.
W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Klubu, DPP PZPN może wyrazić zgodę na
przebywanie na ławce rezerwowych innej osoby niż wymienione powyżej, w szczególności
dyrektora sportowego danego klubu. DPP PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego
wniosku, przy czym nie jest zobowiązany do jego uwzględnienia.
W rozgrywkach 3. ligi na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi
do protokołu, może przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener,
asystent trenera, kierownik drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska tych osób winny być
wpisane do protokołu.
Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych, w strefie technicznej jest zabronione
i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu.
5. Zawodnicy są zobowiązani do spełnienia wymogów w zakresie opieki zdrowotnej w sposób
określony w § 23 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie
organizacji rozgrywek w piłkę nożną
Fakt złożenia w klubie przez zawodników orzeczeń lekarskich lub oświadczeń o stanie zdrowia,
potwierdza pisemnie przed każdymi zawodami trener lub kierownik drużyny.
6. Na 75 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego
uprzednio w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu,
którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.
Sędziemu należy dostarczyć również potwierdzenie złożenia w klubie przez zawodników orzeczeń
lekarskich.
7. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani
do protokołu z zawodów. Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11,
jednak nie mniejszą niż 7, to skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie
zawodnikami, którzy są wpisani do składu w protokole z zawodów.
8. Gospodarze zawodów zobowiązani są zapewnić 3 egzemplarze załączników do sprawozdań,
na których sędzia zawodów wpisze nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi
kartkami, a kierownicy drużyn do celów ewidencyjnych – zdobywców bramek dla swego zespołu.
Kierownicy drużyn potwierdzają odbiór wypełnionych załączników własnoręcznym podpisem po
zakończeniu zawodów (bez względu, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie).
9. W przypadku, gdy sędzia ma wątpliwości co do tożsamości zawodnika biorącego udział
w zawodach, zawodnik jest zobowiązany na żądanie sędziego, przedstawić ważny dokument
tożsamości z fotografią (dowód osobisty, paszport, itp.). Musi to uczynić przed zawodami,
w czasie przerwy lub bezpośrednio po zakończeniu zawodów.
10. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje
wyłącznie kapitanowi drużyny, do momentu zakończenia zawodów. Zgłoszenia po zakończeniu
zawodów nie mogą być rozpatrywane i przyjmowane przez sędziów.
11. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie
Extranet w terminie 12 godzin od zakończenia meczu. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych
systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić
formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet niezwłocznie po zakończeniu
meczu.
12. Oryginalne egzemplarze załączników do protokołów oraz wydruki, o których mowa w ust. 6,
sędziowie są zobowiązani dostarczyć do DPP PZPN po zakończeniu rundy rozgrywkowej.
Art. 7
1. Drużyny są uprawnione są do wymiany pięciu zawodników przez cały okres trwania gry,
przy czym wymiany mogą być dokonane:
a) w trakcie przerwy pomiędzy pierwszą a drugą połową zawodów,

b) w trakcie nie więcej niż trzech przerw w grze.
2. Skreślony
3. Skreślony
4. Każda wymiana zawodnika może nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu, Wymiana może mieć
miejsce przy linii środkowej, w czasie przerwy w grze po uprzednim zgłoszeniu sędziemu zamiaru
jej przeprowadzenia.

Art. 8
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem
regulaminowego czasu gry i nie dokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od
organizatora zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców – wówczas spotkanie to należy
dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte)
w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przyczyną nie
rozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności
siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.) należy gdy pozwalają na to warunki,
spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest, co do zasady,
DPP PZPN, który także ustala termin dokończenia (rozegrania) zawodów. W drodze wyjątku
decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje Delegat Meczowy/Obserwator
PZPN na dane spotkanie, ale jedynie w przypadku, gdy przyczyną nie rozegrania lub przerwania
spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, jak określono
w ust.1 powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia rozegrania spotkania w dniu następnym przy
świetle dziennym, w miarę możliwości konsultując uprzednio decyzję z DPP PZPN.
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów,
obserwatora i Delegata Meczowego PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi
gospodarz spotkania.
4. W przypadku podjęcia przez DPP PZPN decyzji o rozegraniu w nowym terminie zawodów, które
nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust.1
powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone
przepisami PZPN.
5. W przypadku podjęcia przez DPP PZPN decyzji o dokończeniu zawodów przerwanych przed
upływem regulaminowego czasu gry – zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy
zachowaniu zasad określonych w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w
sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
Art. 9
Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, jedno jako gospodarz, jedno
jako gość.
Art. 10
Kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:
3 punkty za zwycięstwo,
1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis),
0 punktów za spotkanie przegrane.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym
miejscu decydują:
− Przy dwóch drużynach:
o liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
o przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i
utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn,
o Skreślony,

przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach
w danym sezonie,
o przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach
w danym sezonie,
o przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów w danym sezonie,
o przy dalszej równości, większa liczba zwycięskich meczów na wyjeździe w
danym sezonie.
− Przy więcej niż dwóch zespołach stosuje się kolejno zasady określone w pkt 1)
wyłącznie między zainteresowanymi drużynami.
− postanowienia ust. 3 pkt 1) lit. a-c mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji rozegrania
wszystkich zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami.
4. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która
nastąpi po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową przyjmuje się
tabelę po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle mecze tej i
poprzednich kolejek, które nie odbyły się w terminach wcześniejszych uznaje się za nierozegrane
bez przyznawania punktów.
5. W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która
nastąpi po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas rozegranych
meczów będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie ustalona.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN z tytułu poniesionych wydatków związanych z
udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych rozgrywkach.
7. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 na niekorzyść:
drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i
zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN roku w
sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
drużyny, która nie staje do zawodów w terminie wskazanym w terminarzu rozgrywek lub spóźni się
więcej niż 15 minut;
drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5 Uchwały nr
IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę
nożną;
drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie
zastąpi jej w wyznaczonym czasie z zastrzeżeniem art. 2 pkt. 10 i 11 Postanowień Polskiego
Związku Piłki Nożnej - Uchwała Przepisy gry w piłkę nożną;
drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta w
ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;
drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z
przepisami;
drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony na
podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;
drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o
których mowa w § 23 i 24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN roku w
sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną;
drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba zawodników
będzie mniejsza niż 7;
drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane;
drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z
sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane;
drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez
sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego powodu
zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut;
drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład drużyny, wraz
z załącznikiem zgodnie z zasadami określonymi w Art. 6 ust. 6;
o

drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników, u których stwierdzono
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;
drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale w
nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały nr
IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN roku w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę
nożną;
drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza od
wymaganej liczba zawodników młodzieżowych;
drużyny, w której w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła równocześnie na boisku większa
od dozwolonej liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej;
8. W przypadku naruszenia co najmniej jednego z przepisów wskazanych w ust. 7 przez obie
drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem.
8. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower - utrzymuje
się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej.
Art. 11
Awanse i spadki
I. 1. Liga
a) Drużyny, które zajmą 1 i 2 miejsce w tabeli rozgrywek 1. ligi będą uczestniczyć w
rozgrywkach Ekstraklasy w następnym sezonie.
b) Drużyny, które zajmą 3, 4, 5 i 6 miejsce w tabeli rozgrywek 1. ligi rozegrają mecze barażowe
o awans do rozgrywek Ekstraklasy, przy czym:
− kluby, które zajmą 3 i 6 miejsce w tabeli, rozegrają między sobą 1 mecz. Gospodarzem
meczu będzie klub, który zajął 3 miejsce w tabeli rozgrywek;
− kluby, które zajmą 4 i 5 miejsce w tabeli, rozegrają między sobą 1 mecz. Gospodarzem
tego meczu będzie klub, który zajął 4 miejsce w tabeli rozgrywek;
− zwycięzcy meczów, o których mowa w pkt a) i b) rozegrają między sobą 1 mecz.
Gospodarzem tego meczu będzie klub zajmujący wyższe miejsce w tabeli rozgrywek.
Zwycięzca tego meczu będzie uczestniczył w rozgrywkach Ekstraklasy w następnym
sezonie.
c) Do udziału w meczach barażowych uprawnione będą wyłącznie kluby, które zajmą w
rozgrywkach 1. ligi 3, 4, 5 i 6 miejsce w tabeli i uzyskają licencję uprawniającą do udziału
w rozgrywkach Ekstraklasy w następnym sezonie.
d) Drużyny, które zajmą miejsca 16-18 w tabeli rozgrywek 1. ligi, spadną do rozgrywek 2 ligi,
w których będą uczestniczyć w następnym sezonie.

II. 2. Liga
− Drużyny, które zajmą 1 i 2 miejsce w końcowej tabeli 2. ligi będą uczestniczyć w rozgrywkach I
ligi w następnym sezonie.
1. Drużyny, które zajmą 3, 4, 5 i 6 miejsce w tabeli rozgrywek 2. ligi rozegrają mecze barażowe o
awans do rozgrywek 1. ligi, przy czym:
kluby, które zajmą 3 i 6 miejsce w tabeli, rozegrają między sobą 1 mecz. Gospodarzem meczu
będzie klub, który zajął 3 miejsce w tabeli rozgrywek;
kluby, które zajmą 4 i 5 miejsce w tabeli, rozegrają między sobą 1 mecz. Gospodarzem tego meczu
będzie klub, który zajął 4 miejsce w tabeli rozgrywek;
zwycięzcy meczów, o których mowa w pkt a) i b) rozegrają między sobą 1 mecz. Gospodarzem
tego meczu będzie klub zajmujący wyższe miejsce w tabeli rozgrywek. Zwycięzca tego meczu
będzie uczestniczył w rozgrywkach 1. Ligi w następnym sezonie.
3. Do udziału w meczach barażowych uprawnione będą wyłącznie kluby, które zajmą w
rozgrywkach 2. ligi 3, 4, 5 i 6 miejsce w tabeli i uzyskają licencję uprawniającą do udziału w
rozgrywkach 1. ligi w następnym sezonie.
4. Drużyny, które zajmą miejsca 15-18 w tabeli rozgrywek 2. ligi, spadną do rozgrywek właściwej
terytorialnie grupy 3. ligi, w których będą uczestniczyć w następnym sezonie.
III. 3. Liga

1.
2.

a)
b)
c)

Drużyny, które zajmą 1 miejsca w końcowych tabelach poszczególnych grup 3. ligi będą
uczestniczyć w rozgrywkach 2. ligi w następnym sezonie.
Drużyny, które zajmą miejsca 16-19 w końcowej tabeli 1 grupy 3.ligi spadną do rozgrywek
właściwej terytorialnie grupy 4. ligi, w których będą uczestniczyć w następnym sezonie.
Drużyny, które zajmą miejsca 16-18 w końcowych tabelach grupy 2, 3 i 4 3.ligi spadną do
rozgrywek właściwej terytorialnie grupy 4. ligi, w których będą uczestniczyć w następnym
sezonie.
Liczba drużyn spadających z danej grupy może ulec zwiększeniu w zależności od
przynależności terytorialnej klubów spadających z 2. Ligi.

Art. 12
1. W przypadku niestawienia się drużyny na zawody, klub, niezależnie od
sankcji
określonej
w § 10 ust 4 pkt b, zostanie ukarany karą finansową w wysokości
1. Liga - 3.000 zł,
2. Liga - 2.000 zł,
3. Liga - 1.500 zł.

2. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek zrezygnuje z
dalszego uczestnictwa zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek
o dwie klasy niżej i ukarana karą finansową w wysokości
a) 1. Liga - 8.000 zł,
b) 2. Liga i 3. Liga - 5.000 zł.
3. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych
spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i zdegradowana o dwie klasy
rozgrywkowe bez względu na liczbę zdobytych punktów, a ponadto ukarana karą finansową
w wysokości:
− 1. Liga - 8.000 zł,
− 2. Liga i 3. Liga - 5.000 zł.
Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza się następująco:
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań, anuluje się wyniki dotychczasowych
spotkań tej drużyny,
b) w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań, zalicza się do punktacji wyniki uzyskane
na boisku, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla
przeciwników.

Art. 13
a) Zawodnik, który w czasie zawodów otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie
automatycznie ukarany:
− przy trzecim ostrzeżeniu:
1. Liga - karą finansową w wysokości - 300 zł,
2. Liga i 3. liga - karą finansową w wysokości - 100 zł,
− przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
− przy szóstym ostrzeżeniu;
1. 1. Liga - karą finansową w wysokości - 600 zł,
2. 2. Liga i 3. Liga - karą finansową w wysokości - 200 zł,
− przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
− przy dziewiątym ostrzeżeniu:
•
1. Liga - karą finansową w wysokości - 1.000 zł,
•
2. Liga i 3. Liga - karą finansową w wysokości - 300 zł,
− przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,

−
b)
c)

d)

e)
f)
g)

przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) – karą
dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów.
Zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego nie może przebywać na ławce rezerwowych,
w strefie technicznej i najbliższym otoczeniu pola gry.
Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub
wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega
karze pieniężnej w wysokości orzeczonej przez Komisję Dyscyplinarną PZPN, nie
mniejszej niż
1) 1. i 2. Liga - 500 zł,
2) 3 Liga - 200 zł.
Zawodnik, który zostanie wykluczony przez sędziego w wyniku samoistnej czerwonej kartki
zostaje automatycznie zawieszony (ukarany dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w
zawodach danej Ligi do czasu rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję
Dyscyplinarną PZPN.
Zasady wykonywania kary dyskwalifikacji w wyniku otrzymania danej liczby napomnień lub
wykluczenia określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN.
Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.
W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki
otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar.

Art. 14
1. Mecze muszą być rozgrywane na stadionach spełniających wymogi licencyjne określone w
Podręczniku Licencyjnym dla danej klasy rozgrywkowej. Klub jest w pełni odpowiedzialny
za przygotowanie stadionu do meczu. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego
zawody nie doszły do skutku ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa
przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nierozegrany mecz.
2. Mecze nie mogą być rozgrywane w żadnym przypadku na stadionach zamkniętych na mocy
decyzji związkowego organu dyscyplinarnego lub organu administracji publicznej. Przed każdym
meczem sędziowie, obserwatorzy oraz Delegaci Meczowi PZPN mają obowiązek sprawdzenia
dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym stadionie.
Art. 15
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami danego meczu. Każda drużyna wyjeżdża na
zawody na koszt własny.
2. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed terminem danej kolejki
zawodów, obowiązani są wskazać w systemie Extranet dokładny termin (data i godzina) oraz
miejsce rozegrania meczu danej kolejki.
3. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika. Nowy termin musi przypadać
w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej kolejki rozgrywek.
4. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu Extranet, zgody przeciwnika
i DPP PZPN.
5. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczone miejsce rozegrania meczu po uzyskaniu zgody DPP PZPN. 6. W przypadku
nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej rozegranie spotkania
na wyznaczonym stadionie, ma on obowiązek przenieść zawody na inny stadion spełniający
wymogi licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym dla danej klasy rozgrywkowej.
7. Z wyłączeniem sytuacji o których mowa w art. 16 ust. 3 i 4, mecze nie mogą rozpocząć się
wcześniej niż o godz. 12.00. Gospodarz może wyznaczyć wcześniejszą godzinę rozegrania
meczu, po uzyskaniu zgody przeciwnika.
Art. 16
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
2. Dopuszcza się możliwość rozgrywania meczów wyznaczonych w terminach sobota/niedziela, w
piątki poprzedzające te terminy, bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody przeciwnika.

Wyjątkiem od tej zasady jest rozgrywanie następujących po sobie kolejek rozgrywek w terminach
środa i sobota/niedziela. W takim przypadku, gdy mecze poprzedniej kolejki zostały rozegrane w
środę, możliwość rozegrania meczu w piątek, będzie uzależniona od wcześniejszego uzyskania
zgody przeciwnika.
3. DPP PZPN, w uzgodnieniu z nadawcą posiadającym prawa telewizyjne do rozgrywek może
wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
W przypadku terminów wyznaczanych przez DPP PZPN dopuszcza się możliwość rozgrywania
zawodów:
1) w czwartki i piątki poprzedzające termin „sobota/niedziela”;
2) poniedziałki przypadające po terminie „sobota/niedziela”;
3) wtorki poprzedzające termin „środa”,
4) czwartki przypadające po terminie „środa”.
4. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, DPP PZPN może wyznaczyć obligatoryjny
termin rozegrania zawodów przypadający w innym dniu niż wskazane w ust. 2 i 3
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, terminy wyznaczone przez DPP PZPN są dla
klubów wiążące.
Art. 17
1. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski we wtorek, obligatoryjnie rozgrywają
zawody mistrzowskie w piątek lub sobotę przed określonymi wyżej zawodami. Na wniosek
nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek drużyny te mogą rozegrać zawody
mistrzowskie w czwartek lub piątek przed określonymi wyżej zawodami.
2. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w środę, rozgrywają zawody
mistrzowskie w sobotę lub niedzielę po tych zawodach.
3. Drużyny, które występują w rozgrywkach Pucharu Polski w czwartek, rozgrywają zawody
mistrzowskie w niedzielę po tych zawodach.
Art. 18
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie reprezentacji
narodowej, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie FIFA, co
najmniej jednego zawodnika klubu, uprawnionego do gry w danej klasie rozgrywkowej, może
stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany klub wniosku o przełożenie zawodów na inny
termin.
2. DPP PZPN każdorazowo dokonuje oceny złożonego wniosku, przy czym nie jest zobowiązany
do jego uwzględnienia.
3. Zmiana terminu zawodów może nastąpić po wyrażeniu zgody DPP PZPN.
Art. 19
Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach
odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do
stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska.

Art. 20
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie
stadionu, zobowiązany jest :
1. przekazać na żądanie i w terminie wskazanym przez PZPN zdjęcia i statystyki swoich
zawodników i trenerów, informacje o historii klubu oraz zdjęcia stadionu, a także inne
informacje wymagane przez PZPN do celów promocyjnych,
2. przekazać na żądanie i w terminie wskazanym przez PZPN zdjęcia wszystkich oficjalnych
kompletów strojów meczowych (koszulki, spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy),
3. dostarczać właściwym podmiotom informacje organizacyjne związane z meczem oraz
wypełniać pozostałe obowiązki wynikające z oficjalnych druków meczowych i obiegu
informacji związanych z zawodami i rozgrywkami (system Wymiany Informacji Meczowej –
WIM, Informacja Klubu Gościa – w przypadku, gdy system WIM na dane zawody nie
obowiązuje, Informacja Klubu Gościa, Spotkanie Organizacyjne w Dniu Meczu, Lista

Obecności, Informacja Organizatora Zawodów), opracowanych przez Departament
Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN.
4. posiadać aktywne konto klubowe na portalu Łączy Nas Piłka przez cały czas trwania
sezonu.
5. zapewnić obecności karetki pogotowia z zespołem ratowniczym – od chwili rozpoczęcia
imprezy do czasu jej zakończenia, a w przypadku zawodów bez udziału publiczności – od
chwili rozpoczęcia rozgrzewki zawodników do czasu zakończenia meczu,
6. zapewnić dogodne dojścia i opuszczenia widowni przez publiczność
7. filmować cały przebieg zawodów i zamieścić nagranie, w terminie 10 godzin od
zakończenia meczu, na serwerze wskazanym przez DPP PZPN - wymagany format plików:
mxf XDCAM 422 HD 50i, koniecznie interlace (50i),
W przypadku niezamieszczenia nagrania na serwerze przez klub 3. ligi we wskazanym
terminie, klub będzie zobowiązany do zwrotu PZPN kosztów delegowania sędziów,
obserwatora i delegata na dane zawody.
8. zapewnić miejsca wygodne dla widzów,
9. powołać odpowiedną liczbę porządkowych/stewardów,
10. zapewnić fachową informację (spiker zawodów),
11. zapewnić przynajmniej 8 piłek i 6 dzieci do ich podawania w trakcie zawodów,
12. zapewnić przynajmniej 15 dzieci do trzymania koła środkowego przed meczem,
13. zapewnić kulturalne warunki związane z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia
sanitarne, szatnie, bufety itp.),
14. zapewnić opiekę sanitarną, medyczną i stworzenie warunków do badań antydopingowych
dla zawodników,
15. zapewnić specjalnie wydzielone miejsca dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,
16. zapewnić wydzielone miejsca dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwić im
korzystanie ze środków łączności (faks, telefon), w miarę możliwości także komunikacji,
17. niezależnie od obowiązku, o którym mowa w punkcie g), zapewnić, na wniosek
przeciwnika, możliwość filmowania całego przebiegu zawodów na własne potrzeby
szkoleniowe,
18. zapewnić przedstawicielowi klubu przeciwnika, w dniu i miejscu rozgrywania zawodów,
dostęp do komputera i drukarki, celem umożliwienia korzystania z systemu Extranet,
19. uruchomić sztuczne oświetlenie nie później niż na 60 minut przed rozpoczęciem spotkania,
celem umożliwienia drużynom przeprowadzenia rozgrzewki w takich samych warunkach,
jakie będą panować w trakcie meczu – wyłącznie w przypadku rozgrywania zawodów przy
sztucznym oświetleniu,
20. zapewnić min. 10 bezpłatnych zaproszeń na trybunę VIP dla przedstawicieli klubu gości, o
ile zgłoszenie zapotrzebowania na nie nastąpi nie później niż na 24 godziny przed
rozpoczęciem meczu,
21. zapewnić wstęp na trybunę VIP dla min. 5 przedstawicieli PZPN,
22. zapewnić dla PZPN 5 akredytacji z dostępem do wszystkich stref,
23. w przypadku meczów, podczas których będzie wykorzystywany system VAR udzielić ekipie
technicznej wszelkiej pomocy niezbędnej do obsługi i sprawnego funkcjonowania systemu
– zgodnie z wymaganiami określonymi przez DPP PZPN.
2. Niezależnie od wytycznych określonych ust. 1, kluby zobowiązuje się do:
1. monitorowania obiektu sportowego przed, w czasie i po zawodach,
2. przestrzegania zakazu wywieszania flag i głoszenia haseł o treści obelżywej obraźliwej i
prowokacyjnej oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie
nieprzestrzegania powyższego, przedstawiciele PZPN (obserwator lub Delegat Meczowy
PZPN) w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub
przerwać mecz,
3. stosowania tzw. „zakazu klubowego” wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i
informowanie o tych osobach Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i
Infrastruktury PZPN celem ewentualnego rozszerzenia tego zakazu na teren całego kraju,
4. nieużywania dronów nad boiskiem, strefą przylegającą do boiska i nad miejscami w których
może przebywać publiczność, przy czym ich ewentualne wykorzystanie w innym miejscu
w celu filmowania zawodów każdorazowo będzie wymagać zgody gospodarza imprezy lub
administratora danego obiektu, a w przypadku meczów z których przeprowadzana jest

transmisja telewizyjna pozytywnej opinii przedstawiciela producenta transmisji, obecnego
na odprawie przed meczem - niezależnie od ewentualnych wymagań przewidzianych
prawem powszechnie obowiązującym
3. W związku z faktem, iż mecze mogą być rejestrowane i transmitowane, zobowiązuje się
kluby do:
a) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do
rozgrywek odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący dla klubów przez
DPP PZPN w uzgodnieniu z nadawcą, Departamentem Komunikacji i Mediów PZPN,
Działem Sponsoringu i Marketingu PZPN oraz z PLP w ramach 1. Ligi),
umożliwiających należyte przeprowadzenie transmisji i dokonanie nagrania
audiowizualnego meczów (w tym warunków dotyczących obsługi technicznej meczów,
z uwzględnieniem profesjonalnie przygotowanych miejsc dla komentatorów
sportowych, nagłośnienia i odpowiedniego oświetlenia obiektu lub miejsca, w którym
odbywają się mecze, przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych, oraz
ochrony obiektu lub miejsca, w którym odbywają się mecze podczas produkcji
telewizyjnej);
b) zapewnienia ekipom telewizyjnym nadawcy posiadającego prawa telewizyjne do
rozgrywek odpowiednich warunków (określonych w sposób wiążący dla klubów przez
DPP PZPN w uzgodnieniu z nadawcą, Departamentem Komunikacji i Mediów PZPN,
Działem Sponsoringu i Marketingu PZPN oraz PLP) do zorganizowania studia w
ramach realizacji transmisji z meczów tj. w szczególności udostepnienia przestrzeni,
niezbędnej do zorganizowania studia na terenie stadionów, na których rozgrywane
będą mecze;
c) zapewnienia obecności I trenera, prowadzącego drużynę w danym meczu, na
organizowanej po zakończeniu zawodów konferencji prasowej;
d) zapewnienia obecności I trenerów i zawodników obu drużyn podczas wywiadów
przeprowadzanych przed, w przerwie oraz po meczu przez nadawcę telewizyjnego
posiadającego prawa telewizyjne do rozgrywek;
e) udzielania ekipie telewizyjnej i obsługującej system band LED wszelkiej pomocy,
zapewnienia miejsc parkingowych i swobodnego dostępu do stadionu z odpowiednim
wyprzedzeniem (minimum 8 godzin przed i 4 godziny po meczu). Klub zapewnia w tym
czasie oświetlenie - zarówno przed meczem, jak i po meczu.
4. Upoważnia się DPP PZPN do opracowania, we współpracy z PLP, wytycznych dot. uprawnień
podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów 1. Ligi oraz standardowych
zasad regulujących pracę mediów na stadionach oraz warunki techniczno-produkcyjne niezbędne
do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający licencję głównego nadawcy.
5. Zegary na stadionach odmierzające czas meczu mogą być użyte pod warunkiem, że zegar ten
zatrzyma się na 45 i 90 minucie.
6. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z DPP PZPN, a w wyjątkowych przypadkach z Delegatem
Meczowym PZPN.
7. W przypadku rozgrywania meczów na boiskach z nawierzchnią naturalną obowiązują
następujące zasady koszenia trawy:
1) w polach karnych - 3 pasy zieleni (równoległe do linii bramkowej), każdy po 5,5 metra
szerokości,
2) obszar między linią pola karnego, a linią środkową – 6 pasów zieleni, każdy po 6 metrów
szerokości,
3) w przypadku boisk krótszych niż 105 metrów, pas przylegający do linii środkowej winien
być odpowiednio krótszy (np. na połowie 100-metrowego pola gry powinno być 5 pasów po
6 metrów każdy i 1 pas o szerokości 1 metra).
8. Jeżeli organizator meczu zamierza podlewać murawę przed meczem, winien poinformować o
tym drużynę przeciwną i sędziów na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym.
Całe boisko winno być podlewane równomiernie, a nie tylko wybrane strefy. Podlewanie może
odbywać się tylko w następujących okresach:

4) do 60 minut przed meczem,
5) między 10 a 5 minutą przed meczem,
6) w przerwie meczu (maksymalnie 5 minut).
Sędzia, po konsultacji z wyznaczonym delegatem, ma prawo zmienić powyższe ustalenia.
Art. 21
Marketing i Prawa TV - 1. Liga
1. Z zastrzeżeniem zdania następnego, PZPN jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu
i nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo 1. ligi przysługują prawa komercyjne, w tym
w szczególności prawa telewizyjne i pokrewne prawa medialne oraz prawa marketingowe
dotyczące rozgrywek. PZPN i Kluby są współwłaścicielami praw telewizyjnych do rozgrywek,
a dysponowanie tymi prawami odbywa się na podstawie umów zawartych pomiędzy PZPN
i klubami (reprezentowanymi przy tej czynności przez podmiot zarządzający rozgrywkami lub przez
PZPN – na podstawie udzielonych przez kluby pełnomocnictw), a podmiotem nabywającym te
prawa.
2. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają
odrębne przepisy PZPN oraz umowy zawarte z nadawcami, a także wytyczne, o których mowa w
Art. 20 ust. 3.
3. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 nie są upoważnione do przeprowadzania
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu z meczów o
Mistrzostwo 1. ligi bez uzyskania zgody PZPN.
Klub, będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych ekranach
wewnątrz stadionu z zachowaniem następujących zasad:
w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać
powtórek,
w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać
jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych z zasadami
fair-play.
4. W dowolnym momencie, PZPN przysługuje prawo do zmiany nazwy rozgrywek poprzez
uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek, Partnera lub produktu przez nich
wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu oraz prawo do uwzględnienia
nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego w tekście
Regulaminu.
5. PZPN i PLP przysługuje prawo do:
a) użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz
przedstawicieli klubów w strojach klubowych, jak też i nazw klubów, emblematów oraz
koszulek meczowych dla komercyjnych celów w ramach rozgrywek 1. ligi. Polski Związek
Piłki Nożnej i Pierwsza Liga Piłkarska są upoważnieni do sporządzenia fotograficznych i
audio-wizualnych materiałów, które mogą być udostępniane mediom, sponsorom i
partnerom celem publikacji,
b) wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek sponsorów fotografii i
nagrań video obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz
fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych,
c) wykorzystania 18 herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach jako Klubów gających w
1. Lidze, na wszelkich produktach oraz podczas działań sprzedażowych, marketingowych,
reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za granicą na rzecz 1. Ligi,
PZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek,
1. łącznego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska oraz
pseudonimu, biografii i statystyk zawodników i trenerów wszystkich Klubów,
2. organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym
odbywają się mecze 1. Ligi, przez PZPN, PLP oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek.
6. Upoważnia się Dział Sponsoringu i Marketingu PZPN do opracowania, we współpracy z PLP
wytycznych dot. uprawnień sponsorów Rozgrywek I ligi, uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków
Klubów w zakresie praw marketingowych.
7. Zawodnicy muszą mieć na koszulkach numery o wysokości 25-35 cm, wykonane w kolorze
kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich prawidłową widoczność Jeśli koszulka ma
jednocześnie prezentować nazwisko zawodnika, musi ono być zapisane alfabetem łacińskim i

znajdować na tylnej części koszulki bezpośrednio nad numerem. Odstęp między numerem a
nazwiskiem powinien wynosić 3,5 cm - 5 cm. Litery powinny mieć wielkość 5,5 cm. - 7,5 cm i być
w takim samym kolorze, jak numer.
8. W rozgrywkach o Mistrzostwo 1. Ligi obowiązuje identyfikacja wizualna której podstawowym
elementem jest logotyp (Załącznik nr 2).
9. W związku z identyfikacją wizualną, kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do:
Umieszczenia tablicy centralnej 1. Ligi o wymiarach 6m x 1m w pierwszym rzędzie reklam (zgodnie
z Załącznikiem nr 3),
Umieszczenia naszywki z logotypem rozgrywek 1. Ligi na zewnętrznej części prawego rękawka
koszulek meczowych zawodników, na powierzchni max. 64 cm2 np. pola 80 mm x 80 mm, etc.,
(zgodnie z Załącznikiem nr 4),
Umieszczenia naszywki z logotypem sponsora na koszulkach meczowych pod kołnierzykiem
(centralnie z przodu) na powierzchni max. 40 cm2 (40mm x 100mm) (zgodnie z Załącznikiem nr
6),
Wykorzystania ścianki konferencyjnej 1. Ligi podczas konferencji prasowych, a także ścianki
telewizyjnej do wywiadów udzielanych na płycie boiska w trakcie meczów (zgodnie z Załącznikiem
nr 5),
Wykorzystywania bramy wyjściowej podczas wyjścia zawodników na boisko,
Wykorzystywania stojaka na piłki podczas wyjścia zawodników na boisko, zgodnie z wytycznymi
PLP,
Umieszczenia i ekspozycji w trakcie zawodów nośników reklamowych Partnerów i Sponsorów
rozgrywek 1. Ligi w miejscach wskazanych przez PLP/PZPN (bandy reklamowe, jamniki 100 x 25
cm w strefie technicznej i za bramkami, cuby w narożnikach boiska, bidony w strefie technicznej),
Ekspozycji koła środkowego 1. Ligi na godzinę przed rozpoczęciem zawodów o mistrzostwo I Ligi
oraz w przerwie,
Umieszczenia i ekspozycji materiałów Sponsorów i Partnerów rozgrywek 1. Ligi podczas
konferencji prasowych organizowanych przez klub,
Emisji spotów audio oraz wideo Sponsorów i Partnerów rozgrywek (jeśli na obiekcie klubu
gospodarza istnieje odpowiednia infrastruktura) zgodnie ze specyfikacją wskazaną przez
PLP/PZPN,
W przypadku zainstalowania na stadionie systemu band LED udostępnienia 45 minut czasu dla
Sponsorów, Partnerów rozgrywek,
Ekspozycji logotypu Sponsora na lewym rękawku (max. 32 cm2 (np. Pole 40 mm x 80 mm) i u góry
na plecach strojów (max. 80 cm2 (np. pole 50mm x 160mm),
Umieszczenia i ekspozycji logotypów Sponsorów i Partnerów rozgrywek na stronach internetowych
klubów iużywania w klubowych social mediach,
Zapewnienia odpowiedniej liczby biletów VIP oraz biletów I kategorii dla Sponsorów i Partnerów
rozgrywek 1. Ligi,
Przekazania do Działu Sponsoringu i Marketingu PZPN oraz PLP po jednej koszulce (z
naszywkami rozgrywek I pełnym brandingiem) i jednej piłki z podpisami zawodników, w miesiącu
rozpoczęcia rozgrywek,
Zapewnienia przez kluby możliwości realizacji działań marketingowych wynikających z umów z
Sponsorami i Partnerami rozgrywek 1. Ligi,
Ekspozycji wszelkich innych materiałów reklamowych Sponsorów i Partnerów rozgrywek 1. Ligi,
według informacji przekazanych przez PLP/PZPN.
klub będący gospodarzem meczu transmitowanego na żywo w telewizji jest zobowiązany do
przesłania PZPN drogą mailową na adres marketing@pzpn.pl pełnej listy utworów muzycznych
wykorzystanych w trakcie imprezy (od momentu otwarcia bram do zamknięcia)
10) PZPN dostarczy wszystkim klubom uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo 1. Ligi
komplet naszywek z logotypem rozgrywek na rękawek oraz z logotypem Sponsora na
śliniaczek, tablicę centralną o wymiarach 6m x 1m, bramę wejściową, stojak na piłkę oraz
ścianki konferencyjne i na płytę boiska
Koszt wykonania powyższych materiałów ponosi PZPN, który następnie zostanie potrącony
ze środków pochodzących ze sprzedaży praw telewizyjnych do transmisji meczów 1. Ligi.
11) Koło środkowe oraz inne nośniki reklamowe (np. jamniki) zostaną dostarczone do każdego
klubu indywidualnie przez Sponsorów.

12) Wszelkie dodatkowe koszty wynikające ze zużycia materiałów lub zmian projektów
pokrywają kluby.
13) Kluby zobowiązane są do posługiwania się nazwą sponsora tytularnego przy określaniu
nazwy rozgrywek tj. używania nazwy i poinformowania o jej wprowadzeniu innych
podmiotów z którymi współpracują.
14) W przypadku pozyskania dostawcy oficjalnych piłek dla rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi,
kluby zobowiązane są do posługiwania się w trakcie zawodów o Mistrzostwo 1. Ligi
wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o Mistrzostwo1.Ligi wskazanymi przez PZPN lub
Zarząd Pierwszej Ligi Piłkarskiej jak również do ich ekspozycji przed meczem zgodnie z
wytycznymi PZPN lub Pierwszej ligi Piłkarskiej.
15) PZPN nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z umów
pomiędzy klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania
przepisów PZPN i/lub Zarządu Pierwszej Ligi Piłkarskiej.
16) PZPN rekomenduje umieszczenie logotypu rozgrywek (o wymiarze nie mniejszym niż 2cm
x 2cm z zachowaniem pola ochronnego logotypu) na biletach i zaproszeniach na wszystkie
mecze o Mistrzostwo 1. Ligi Przygotowane projekty należy wysłać na adres mailowy:
logotyp@pzpn.pl, celem weryfikacji i akceptacji.
17) Kluby we własnym zakresie mogą umieścić na koszulkach naszywki z logotypem
rozgrywek np. termo transferem, po akceptacji projektu koszulki przez uprawniony organ
PZPN. Przygotowany projekt należy wysłać na adres mailowy: logotyp@pzpn.pl.
18) Kluby gospodarze są zobowiązani zapewnić możliwość udziału w meczach
przedstawicielom Sponsorów, Partnerów i Kontrahentów PLP (w szczególności dla osób
odpowiedzialnych za statystyki meczowe, relacje foto oraz relacje wideo). Szczegółowe
wytyczne wraz z danymi osobowymi zostaną przekazane Klubowi bezpośrednio od
przedstawiciela PLP na minimum 24h przed meczem.
19) PZPN jest uprawniony do weryfikowania spełniania przez kluby obowiązków, o których
mowa w niniejszym artykule, w szczególności poprzez Delegatów Meczowych PZPN.
20) Klub, który naruszy postanowienia niniejszego artykułu Regulaminu podlega
odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Art. 22
Marketing i Prawa TV - 2. Liga
PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o Mistrzostwo
2. Ligi przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek i
odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa komercyjne, prawa
promocyjne, prawa reklamowe i prawa marketingowe (zwanych łącznie w niniejszym Regulaminie
„Prawami Marketingowymi”) oraz prawa telewizyjne (medialne), realizowane za pośrednictwem
dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych
istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych (zwane łącznie w niniejszym
Regulaminie „Prawami Telewizyjnymi”).
Ponadto, jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki o Mistrzostwo 2. Ligi,
PZPN ma prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy rozgrywek
o Mistrzostwo 2. Ligi (zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może w
szczególności uwzględniać nazwę Sponsora Tytularnego, Partnera rozgrywek o Mistrzostwo
2. Ligi lub produktu/usługi przez nich wskazane.
PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych i
Praw Marketingowych na podmioty trzecie (np. media, nadawców telewizyjnych.
Partnerów/Sponsorów), w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych
lub umów sponsorskich.
Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo 2. Ligi mają obowiązek
honorowania przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz
realizowania wszelkich umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami

trzecimi (np. mediami, nadawcami telewizyjnymi, Partnerami/Sponsorami), a także
każdorazowego posługiwania się określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności
kluby zobowiązane są do realizacji czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw
Telewizyjnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
Szczegółowe uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów
określają odrębne przepisy PZPN. Przy czym w odniesieniu do meczów transmitowanych przez
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi, obowiązują
następujące zasady:
1. wszystkie Prawa Marketingowe dotyczące takich meczów przysługują wyłącznie PZPN (w
odniesieniu do meczów, które nie są transmitowane klubom przysługują takie Prawa
Marketingowe, które nie zostały zastrzeżone przez PZPN);
2. tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska, a także tzw.
koło środkowe boiska, na mecze transmitowane przez nadawcę posiadającego Prawa
Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi dostarczy klubom oraz zainstaluje na stadionie
PZPN lub podmiot przez niego wskazany (na pozostałe mecze kluby powinny wykonać ścianki
na własny koszt według wzoru otrzymanego od PZPN);
3. ww. nośniki zostaną dostarczone na stadion, na którym będzie odbywał się mecz,
transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo
2. Ligi najpóźniej w dniu meczu;
4. ponadto, klub będący gospodarzem meczu musi umożliwić przeprowadzenie transmisji przez
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi w tym
zapewnić agregat prądotwórczy (o wskazanych przez takiego nadawcę lub PZPN
parametrach technicznych) oraz przekazać stosowne akredytacje przedstawicielom takiego
nadawcy telewizyjnego, a także zapewnić dzieci do rozłożenia tzw. koła środkowego boiska
dostarczonego przez PZPN.
5. klub będący gospodarzem meczu transmitowanego na żywo w telewizji jest zobowiązany do
przesłania PZPN drogą mailową na adres marketing@pzpn.pl pełnej listy utworów
muzycznych wykorzystanych w trakcie imprezy (od momentu otwarcia bram do zamknięcia)
Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do przeprowadzania
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o
Mistrzostwo 2. Ligi bez uzyskania zgody PZPN (co oznacza, że klub będący gospodarzem meczu,
który nie jest transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o
Mistrzostwo 2. Ligi może samodzielnie przeprowadzać z niego transmisję – np. w telewizji klubowej
lub na swojej stronie internetowej, tylko pod warunkiem uzyskania na to uprzedniej zgody PZPN).
Ponadto, Klub, będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych
ekranach wewnątrz stadionu z zachowaniem następujących zasad:
a. w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może
pokazywać powtórek,
b. w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może
pokazywać jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub
sprzecznych z zasadami fair-play.
W ramach Praw Marketingowych PZPN przysługuje w szczególności prawo do:
a) użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników
oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych (co obejmuje także
bezwarunkową i bezterminową zgodę na wykorzystanie przez PZPN i podmioty
przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców telewizyjnych,
Partnerów/Sponsorów – wizerunków zawodników oraz przedstawicieli klubów w
strojach klubowych, którą kluby są zobowiązane zapewnić od swoich
przedstawicieli i zawodników), jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek
meczowych dla komercyjnych celów w ramach rozgrywek 2. Ligi. Polski Związek
Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych
materiałów, które mogą być udostępniane mediom, nadawcom telewizyjnym,
Partnerom/Sponsorom w celu ich wykorzystania (np. publikacji lub
rozpowszechniania w inny sposób),
b) wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek mediów,
nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów fotografii i nagrań video
obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i wizerunek trenerów oraz

fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych (co obejmuje także
bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez PZPN i podmioty
przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców telewizyjnych,
Partnerów/Sponsorów),
c) wykorzystania wszystkich 18 herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach jako
Klubów gających w 2. Lidze, na wszelkich produktach oraz podczas działań
sprzedażowych, marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w
Polsce lub za granicą na rzecz 2. Ligi, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów
rozgrywek;
d) łącznego lub samodzielnego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa,
imienia i nazwiska oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodników i trenerów
wszystkich Klubów (co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich
wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności
media, nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów);
e) organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na
którym odbywają się Rozgrywki, przez PZPN oraz Partnerów/Sponsorów.
Upoważnia się Dział Sponsoringu i Marketingu PZPN do opracowania dalej idących niż
przewidziane w Regulaminie i szczegółowych wytycznych dot. uprawnień Partnerów/Sponsorów
Rozgrywek 2. Ligi, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania transmisji z meczów (z tytułu
Praw Telewizyjnych), uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków Klubów w zakresie praw, o których
mowa w ust. 1-4 powyżej.
Księga znaku Rozgrywek 2. Ligi – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń tych rozgrywek jest
dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby są zobowiązane do posługiwania
się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi Rozgrywek 2. ligi określonymi w
ww. Księdze znaku Rozgrywek 2. ligi oraz wyłącznie na określonych w niej warunkach i zasadach.
W rozgrywkach o Mistrzostwo 2. Ligi obowiązuje identyfikacja wizualna której podstawowym
elementem jest logotyp (Załącznik nr 7).
W związku z identyfikacją wizualną, kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do:
Umieszczenia dostarczonej przez PZPN tablicy centralnej 2. ligi o wymiarach 9m x 1m w
pierwszym rzędzie reklam (zgodnie z Załącznikiem nr 8),
Umieszczenia naszywek z logotypem Rozgrywek 2. ligi i/lub logotypem wskazanego przez PZPN
Partnera/Sponsora Rozgrywek 2. ligi na zewnętrznej części prawego rękawka koszulek
meczowych zawodników, na powierzchni max. 81 cm2 (np. pole 90 mm x 90 mm.) – zgodnie z
Załącznikiem nr 10,
Umieszczenia naszywki z logotypem Rozgrywek 2. Ligi i/lub logotypem wskazanego przez PZPN
Partnera/Sponsora Rozgrywek 2.Lligi na koszulkach meczowych zawodników, w przedniej, górnej
części koszulek, na powierzchni max. 96 cm2 (np. pola 120 mm x 80 mm, 80 mm x 50 mm, etc.),
zgodnie z załącznikiem nr 9
Wykorzystania ścianki konferencyjnej 2. Ligi podczas konferencji prasowych, a także ścianki
telewizyjnej do wywiadów udzielanych na płycie boiska w trakcie meczów (zgodnie z Załącznikiem
nr 11),
Umieszczenia i ekspozycji w trakcie zawodów nośników reklamowych Partnerów/Sponsorów
rozgrywek 2. Ligi w sposób i w miejscach wskazanych przez PZPN i DLP (bandy reklamowe,
jamniki, koło środkowe oraz inne; ww. nośniki będą dostarczane przez PZPN),
Emisji spotów audio oraz wideo Partnerów/Sponsorów rozgrywek 2. Ligi (jeśli na obiekcie klubu
gospodarza istnieje odpowiednia infrastruktura) zgodnie ze specyfikacją wskazaną przez PZPN i
DLP,
Zapewnienia przez kluby możliwości realizacji działań marketingowych wynikających z umów z
Sponsorami i Partnerami rozgrywek 2. Ligi,
Przekazania jednej koszulki z podpisami zawodników i naszywkami rozgrywek, w miesiącu
rozpoczęcia rozgrywek na potrzeby konkursów promujących rozgrywki.
Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo 2. ligi tablicę centralną – banner o wymiarach 9m x
1m. Kluby będący gospodarzami meczów są zobowiązane do zapewnienia ekspozycji ww. tablicy
centralnej zarówno podczas wszystkich meczów w ramach rozgrywek o Mistrzostwo 2. ligi (tj.
zarówno meczów transmitowanych przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do
rozgrywek o Mistrzostwo 2. ligi, jak i pozostałych).

PZPN dostarczy wszystkim klubom uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo 2. Ligi naszywki
na koszulki meczowe zawodników (z logotypem Rozgrywek 2. Ligi i/lub logotypem wskazanego
przez PZPN Partnera/Sponsora Rozgrywek 2. Ligi) – po 50 szt. stosownych naszywek na rękaw i
po 50 szt. stosownych naszywek na przednią, górną część koszulki (klatkę piersiową). Jeżeli PZPN
dostarczy klubowi takie naszywki klub jest zobowiązany do ich umieszczenia na koszulkach
meczowych wszystkich swoich zawodników, w sposób wskazany przez PZPN, podczas wszystkich
meczów w ramach rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi (tj. zarówno meczów transmitowanych przez
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi, jak i pozostałych).
W przypadku pozyskania przez PZPN lub podmiot przez niego upoważniony, dostawcy oficjalnych
piłek dla rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi, kluby zobowiązane są do posługiwania się w trakcie
zawodów o Mistrzostwo 2. Ligi wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o Mistrzostwo 2. Ligi
wskazanymi przez PZPN, jak również do ich ekspozycji przed meczem zgodnie z wytycznymi
PZPN lub podmiotu przez niego upoważnionego.
PZPN jest uprawniony do weryfikowania spełniania przez kluby obowiązków, o których mowa w
niniejszym artykule, w szczególności poprzez Delegatów Meczowych PZPN.
Klub, który naruszy postanowienia niniejszego artykułu Regulaminu podlega odpowiedzialności
dyscyplinarnej.
Art. 23
Marketing i Prawa TV - 3. Liga
PZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki o
Mistrzostwo 3. Ligi przysługują wszelkie prawa niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych
rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w szczególności prawa
komercyjne, prawa promocyjne, prawa reklamowe i prawa marketingowe (zwanych łącznie w
niniejszym Regulaminie „Prawami Marketingowymi”) oraz prawa telewizyjne (medialne),
realizowane za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych,
dźwiękowych, Internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków
technicznych (zwane łącznie w niniejszym Regulaminie „Prawami Telewizyjnymi”).
Ponadto, jako podmiot organizujący, prowadzący i nadzorujący rozgrywki o Mistrzostwo 3.
Ligi, PZPN ma prawo do – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – określania i zmiany oficjalnej nazwy
rozgrywek o Mistrzostwo 3. Ligi (zwanej dalej „Nazwą Rozgrywek”). Nazwa Rozgrywek może
w szczególności uwzględniać nazwę Sponsora Tytularnego, Partnera rozgrywek o
Mistrzostwo 3. Ligi lub produktu/usługi przez nich wskazane.
PZPN jest uprawniony – w każdym czasie i wedle swojego swobodnego uznania (w tym bez
konieczności zmiany niniejszego Regulaminu) – do przenoszenia tych Praw Telewizyjnych i
Praw Marketingowych na podmioty trzecie (np. media, nadawców telewizyjnych.
Partnerów/Sponsorów), w szczególności na podstawie zawieranych z nimi umów licencyjnych
lub umów sponsorskich.
Wszystkie kluby biorące udział w rozgrywkach o Mistrzostwo 3. Ligi mają obowiązek
honorowania przysługujących PZPN Praw Telewizyjnych i Praw Marketingowych oraz
realizowania wszelkich umów dotyczących tych praw zawartych przez PZPN z osobami
trzecimi (np. mediami, nadawcami telewizyjnymi, Partnerami/Sponsorami), a także
każdorazowego posługiwania się określoną przez PZPN Nazwą Rozgrywek. W szczególności
kluby zobowiązane są do realizacji czynności dotyczących Praw Marketingowych i Praw
Telewizyjnych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
2. Szczegółowe uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z
meczów określają odrębne przepisy PZPN. Przy czym w odniesieniu do meczów
transmitowanych przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o
Mistrzostwo 3. Ligi, obowiązują następujące zasady:
6. wszystkie Prawa Marketingowe dotyczące takich meczów przysługują wyłącznie PZPN (w
odniesieniu do meczów, które nie są transmitowane klubom przysługują takie Prawa
Marketingowe, które nie zostały zastrzeżone przez PZPN);
7. tablice reklamowe, tablice do wywiadów w strefach mieszanych i na płycie boiska, a także tzw.
koło środkowe boiska, na mecze transmitowane przez nadawcę posiadającego Prawa
1.

Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 3. Ligi dostarczy klubom oraz zainstaluje na stadionie
PZPN lub podmiot przez niego wskazany;
8. ww. nośniki zostaną dostarczone na stadion, na którym będzie odbywał się mecz,
transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo
3. Ligi najpóźniej w dniu meczu;
9. ponadto, klub będący gospodarzem meczu musi umożliwić przeprowadzenie transmisji przez
nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 3. Ligi w tym
zapewnić agregat prądotwórczy (o wskazanych przez takiego nadawcę lub PZPN
parametrach technicznych) oraz przekazać stosowne akredytacje przedstawicielom takiego
nadawcy telewizyjnego, a także zapewnić dzieci do rozłożenia tzw. koła środkowego boiska
dostarczonego przez PZPN.
10. klub będący gospodarzem meczu transmitowanego na żywo w telewizji jest zobowiązany
do przesłania PZPN drogą mailową na adres marketing@pzpn.pl pełnej listy utworów
muzycznych wykorzystanych w trakcie imprezy (od momentu otwarcia bram do zamknięcia)
3. Inne podmioty niż te, o których mowa w ust. 1 i 2 nie są upoważnione do przeprowadzania
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o
Mistrzostwo 3. Ligi bez uzyskania zgody PZPN (co oznacza, że klub będący gospodarzem
meczu, który nie jest transmitowany przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do
rozgrywek o Mistrzostwo 3. Ligi może samodzielnie przeprowadzać z niego transmisję – np. w
telewizji klubowej lub na swojej stronie internetowej, tylko pod warunkiem uzyskania na to
uprzedniej zgody PZPN).
Ponadto, Klub, będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych
ekranach wewnątrz stadionu z zachowaniem następujących zasad:
a. w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może
pokazywać powtórek,
b. w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może
pokazywać jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub
sprzecznych z zasadami fair-play.
4. W ramach Praw Marketingowych PZPN przysługuje w szczególności prawo do:
f) użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników
oraz przedstawicieli klubów w strojach klubowych (co obejmuje także
bezwarunkową i bezterminową zgodę na wykorzystanie przez PZPN i podmioty
przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców telewizyjnych,
Partnerów/Sponsorów – wizerunków zawodników oraz przedstawicieli klubów w
strojach klubowych, którą kluby są zobowiązane zapewnić od swoich
przedstawicieli i zawodników), jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek
meczowych dla komercyjnych celów w ramach rozgrywek 3 Ligi. Polski Związek
Piłki Nożnej jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych
materiałów, które mogą być udostępniane mediom, nadawcom telewizyjnym,
Partnerom/Sponsorom w celu ich wykorzystania (np. publikacji lub
rozpowszechniania w inny sposób),
g) wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek mediów,
nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów fotografii i nagrań video
obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i wizerunek trenerów oraz
fotografii i nagrań video drużyny w strojach klubowych (co obejmuje także
bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich wykorzystanie przez PZPN i podmioty
przez niego upoważnione – w szczególności media, nadawców telewizyjnych,
Partnerów/Sponsorów),
h) wykorzystania wszystkich 18 herbów drużyn uczestniczących w rozgrywkach jako
Klubów gających w 3. Lidze, na wszelkich produktach oraz podczas działań
sprzedażowych, marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w
Polsce lub za granicą na rzecz 3. Ligi, PZPN oraz Sponsorów i Partnerów
rozgrywek;
i) łącznego lub samodzielnego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa,
imienia i nazwiska oraz pseudonimu, biografii i statystyk zawodników i trenerów
wszystkich Klubów (co obejmuje także bezwarunkową i bezterminową zgodę na ich

wykorzystanie przez PZPN i podmioty przez niego upoważnione – w szczególności
media, nadawców telewizyjnych, Partnerów/Sponsorów);
j) organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na
którym odbywają się Rozgrywki, przez PZPN oraz Partnerów/Sponsorów.
5. Upoważnia się Dział Sponsoringu i Marketingu PZPN do opracowania dalej idących niż
przewidziane
w
Regulaminie
i
szczegółowych
wytycznych
dot.
uprawnień
Partnerów/Sponsorów Rozgrywek 3. Ligi, podmiotów uprawnionych do przeprowadzania
transmisji z meczów (z tytułu Praw Telewizyjnych), uprawnień PZPN oraz praw i obowiązków
Klubów w zakresie praw, o których mowa w ust. 1-4 powyżej.
6. Księga znaku Rozgrywek 3. Ligi – dotycząca oficjalnych logotypów/oznaczeń tych rozgrywek
jest dostępna dla klubów na stronie internetowej www.pzpn.pl. Kluby są zobowiązane do
posługiwania się wyłącznie oficjalnymi logotypami/oznaczeniami dotyczącymi Rozgrywek 3. ligi
określonymi w ww. Księdze znaku Rozgrywek 3. ligi oraz wyłącznie na określonych w niej
warunkach i zasadach. W rozgrywkach o Mistrzostwo 3. Ligi obowiązuje identyfikacja wizualna
której podstawowym elementem jest logotyp (Załącznik nr 12).
7. W związku z identyfikacją wizualną, kluby uczestniczące w rozgrywkach zobowiązane są do:
Umieszczenia dostarczonej przez PZPN tablicy centralnej 3. ligi o wymiarach 6m x 1m w
pierwszym rzędzie reklam (zgodnie z Załącznikiem nr 13),
Umieszczenia naszywek z logotypem Rozgrywek 3. ligi i/lub logotypem wskazanego przez PZPN
Partnera/Sponsora Rozgrywek 3. ligi na zewnętrznej części prawego rękawka koszulek
meczowych zawodników, na powierzchni max. 81 cm2 (np. pole 90 mm x 90 mm.) – zgodnie z
Załącznikiem nr 14,
Umieszczenia i ekspozycji w trakcie zawodów nośników reklamowych Partnerów/Sponsorów
rozgrywek 3. Ligi w sposób i w miejscach wskazanych przez PZPN (bandy reklamowe, jamniki,
koło środkowe oraz inne; ww. nośniki będą dostarczane przez PZPN),
Emisji spotów audio oraz wideo Partnerów/Sponsorów rozgrywek 3. Ligi (jeśli na obiekcie klubu
gospodarza istnieje odpowiednia infrastruktura) zgodnie ze specyfikacją wskazaną przez PZPN,
Zapewnienia przez kluby możliwości realizacji działań marketingowych wynikających z umów z
Sponsorami i Partnerami rozgrywek 3. Ligi,
Przekazania jednej koszulki z podpisami zawodników i naszywkami rozgrywek, w miesiącu
rozpoczęcia rozgrywek na potrzeby konkursów promujących rozgrywki.
8. Nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, PZPN dostarczy wszystkim klubom
uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo 3. ligi tablicę centralną – banner o wymiarach
6m x 1m. Kluby będący gospodarzami meczów są zobowiązane do zapewnienia ekspozycji
ww. tablicy centralnej zarówno podczas wszystkich meczów w ramach rozgrywek o
Mistrzostwo 3. ligi (tj. zarówno meczów transmitowanych przez nadawcę posiadającego Prawa
Telewizyjne do rozgrywek o Mistrzostwo 3. ligi, jak i pozostałych).
9. PZPN dostarczy wszystkim klubom uczestniczącym w rozgrywkach o Mistrzostwo 3. Ligi
naszywki na koszulki meczowe zawodników (z logotypem Rozgrywek 3. Ligi i/lub logotypem
wskazanego przez PZPN Partnera/Sponsora Rozgrywek 3. Ligi) – po 50 szt. stosownych
naszywek na rękaw i po 50 szt. stosownych naszywek na przednią, górną część koszulki (klatkę
piersiową). Jeżeli PZPN dostarczy klubowi takie naszywki klub jest zobowiązany do ich
umieszczenia na koszulkach meczowych wszystkich swoich zawodników, w sposób wskazany
przez PZPN, podczas wszystkich meczów w ramach rozgrywek o Mistrzostwo 3. Ligi (tj.
zarówno meczów transmitowanych przez nadawcę posiadającego Prawa Telewizyjne do
rozgrywek o Mistrzostwo II-ej ligi, jak i pozostałych).
10. W przypadku pozyskania przez PZPN lub podmiot przez niego upoważniony, dostawcy
oficjalnych piłek dla rozgrywek o Mistrzostwo 3. Ligi, kluby zobowiązane są do posługiwania
się w trakcie zawodów o Mistrzostwo 3. Ligi wyłącznie oficjalnymi piłkami rozgrywek o
Mistrzostwo 3. Ligi wskazanymi przez PZPN, jak również do ich ekspozycji przed meczem
zgodnie z wytycznymi PZPN lub podmiotu przez niego upoważnionego.
11. PZPN jest uprawniony do weryfikowania spełniania przez kluby obowiązków, o których mowa
w niniejszym artykule, w szczególności poprzez Delegatów Meczowych PZPN.
12. Klub, który naruszy postanowienia niniejszego artykułu Regulaminu podlega odpowiedzialności
dyscyplinarnej.

Art. 24
Decyzje w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie podejmuje DPP PZPN.
Art. 25
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3.
Ligi na sezon 2021/2022
Data, miejsce
_____________________________
Pełna nazwa Klubu:
_____________________________________________________________________________

Adres siedziby Klubu:
_____________________________________________________________________________
Do: Departament Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN

Informujemy, iż oficjalny adres e-mail naszego klubu to:
_____________________________________________________________________________

Jednocześnie zobowiązujemy się, iż upoważniony przedstawiciel Klubu będzie sprawdzał
zawartość tej skrzynki w każdy roboczy dzień tygodnia co najmniej dwukrotnie – o 10.00 oraz
15.00.
Przyjmujemy do wiadomości, iż na wyżej wskazany adres będą przesyłane wszelkie informacje
Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN dot. rozgrywek.
Klub oświadcza, iż wszelkie informacje uzyskane za pośrednictwem poczty elektronicznej będzie
traktował jako wiążące.
Niniejszym informujemy, iż osobą właściwą do kontaktu we wszelkich sprawach dot. rozgrywek
jest (Imię i Nazwisko, funkcja w klubie, nr telefonu)
_____________________________________________________________________________

W imieniu Klubu:
______________________________

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3.
Ligi na sezon 2021/2022

Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3.
Ligi na sezon 2021/2022

Tablica Centralna o wymiarach 6m x 1 m

Załącznik nr 4 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3.
Ligi na sezon 2021/2022

Załącznik nr 5 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3.
Ligi na sezon 2021/2022

Poglądowa ścianka do sal konferencyjnych na meczach o Mistrzostwo 1. ligi

Załącznik nr 6 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3.
Ligi na sezon 2021/2022

Załącznik nr 7 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3.
Ligi na sezon 2021/2022

Załącznik nr 8 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3.
Ligi na sezon 2021/2022

Tablica centralna o wymiarach 9x1m

Załącznik nr 9 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3.
Ligi na sezon 2021/2022

Załącznik nr 10 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3.
Ligi na sezon 2021/2022

Załącznik nr 11 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3.
Ligi na sezon 2021/2022

Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3.
Ligi na sezon 2021/2022

Załącznik nr 13 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3.
Ligi na sezon 2021/2022

Załącznik nr 14 do Uchwały nr IV/65 z dnia 29 kwietnia 2021 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo 1. Ligi, 2. Ligi i 3.
Ligi na sezon 2021/2022

119
Uchwała nr VI/119 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie odwołania Sekretarza Generalnego PZPN
I. Na podstawie art.62 § 2 Statutu PZPN Zarząd PZPN postanawia odwołać Pana Macieja
Sawickiego z funkcji Sekretarza Generalnego PZPN, ze skutkiem na dzień 19 sierpnia 2021 roku.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że wywołuje skutki z dniem 19
sierpnia 2021 roku.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
120
Uchwała nr VI/120 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie odwołania Dyrektora Departamentu Piłki Amatorskiej (Grassroots)
I. Zarząd PZPN, działając na podstawie art.36 § 1 pkt. 25) Statutu PZPN w zw. z § 3 pkt.31
Regulaminu Zarządu PZPN, postanawia odwołać Panią Magdalenę Urbańską z funkcji Dyrektora
Departamentu Piłki Amatorskiej (Grassroots), ze skutkiem na dzień 19 sierpnia 2021 roku.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że wywołuje skutki z dniem 19
sierpnia 2021 roku.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
121
Uchwała nr VI/121 z dnia 17 lipca 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie odwołania Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN
I. Zarząd PZPN, działając na podstawie art.36 § 1 pkt. 16 Statutu PZPN, postanawia odwołać Pana
Zbigniewa Przesmyckiego z funkcji Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZPN, ze skutkiem na
dzień 19 sierpnia 2021 roku.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że wywołuje skutki z dniem 19
sierpnia 2021 roku.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

