Wybrane Uchwały Zarządu PZPN V/2018
Z dnia 23 maja 2018 r. dla potrzeb Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN
W spisie treści oznaczono czcionką czerwoną i kolorem niebieskim
Spis treści:
1.Uchwała nr V/81 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 23.05.2018 roku.
2.Uchwała nr V/82 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.
3.Uchwała nr V/83 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.
4. Uchwała V/84 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmian w składzie Komisji Licencji Klubowych PZPN.
5.Uchwała nr V/85 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmiany na stanowisku Dyrektora Szkoły Trenerów PZPN.
6.Uchwała nr V/86 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie powołania Pana Dariusza Pasieki na funkcję Dyrektora Szkoły Trenerów PZPN.
7. Uchwała nr V/87 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie sprawozdania finansowego PZPN za rok 2017.
8. Uchwała nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad
ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.
9. Uchwała nr V/89 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmiany Uchwały nr V/94 z dnia 24 maja 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej dot. przyjęcia regulaminu programu Pro Junior System na sezon 2016/2017
i następne.
10. Uchwała Zarządu PZPN nr V/90 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie określenia
szczegółowych kryteriów licencyjnych dla klubów Ekstraklasy, I i II ligi, w zakresie
infrastruktury, obowiązujących w sezonie 2019/2020 i następnych.
11. Uchwała nr V/91 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-18 na sezon 2018/2019
i następne.
12. Uchwała nr V/92 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmiany Uchwały nr III/47 z dnia 24 marca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-17 na sezon 2017/2018
i następne.
13. Uchwała nr V/93 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmiany Uchwały nr III/48 z dnia 24 marca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Centralnej Ligi Juniorów U-15 na sezon 2017/2018
i następne.
14. Uchwała V/94 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia ramowego terminarza rozgrywek CLJ U-18, CLJ U-17 i CLJ U-15
na sezon 2018/2019.
15. Uchwała nr V/95 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmiany Uchwały nr III/48 z dnia 21 marca 2018 roku Zarządu Polskiego Związku

Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Puchar Polski na
sezon 2018/2019.
16. Uchwała nr V/96 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr
VIII/145
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Deyny na sezon 2017/2018
i następne.
17. Uchwała nr V/97 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały
nr VIII/146 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Puchar im. Kazimierza Górskiego na sezon
2017/2018 i następne.
18. Uchwała nr V/98 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej dot. organizacji rozgrywek w piłkę nożną.
19. Uchwała nr V/99 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie wyznaczenia terminu meczu o Superpuchar w roku 2018.
20. Uchwała nr V/100 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych.
21. Uchwała nr V/101 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmiany Uchwały nr X/275 z dnia 4 października 2013 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Szkoły Trenerów PZPN.
22. Uchwała nr V/102 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie powołania Rady Szkoły Trenerów PZPN
23. Uchwała nr V/103 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr II/38 z dnia
29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu
Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
24. Uchwała nr V/104 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie nominowania Delegatów Meczowych PZPN szczebla centralnego na sezon
2018/19.
25.Uchwała nr V/105 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie ustalenia terminu kolejnego posiedzenia Zarządu PZPN.
26. Uchwała nr V/106 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie lokalizacji meczów Reprezentacji Narodowej A w ramach Ligi Narodów: Polska
- Portugalia i Polska - Włochy.
27. Uchwała nr V/107 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie wyksięgowania nieściągalnych należności klubów piłkarskich, nie
będących członkami Związku, których nieściągalność jest uprawdopodobniona,
a objętych odpisem aktualizującym.
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Uchwała nr V/82 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN w związku ze złożoną
rezygnacją ze składu ww. Komisji odwołuje się p. Olgę Czyżewską-Tochowicz.
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/83 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie uzupełnienia składu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN do składu ww. Komisji
powołuje się p. Katarzynę Gubernat.
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/85 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmiany na stanowisku Dyrektora Szkoły Trenerów PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się rezygnację Pana Stefana Majewskiego z pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły
Trenerów PZPN.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/86 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie powołania Pana Dariusza Pasieki na funkcję Dyrektora Szkoły Trenerów PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Niniejszym powołuje się Pana Dariusza Pasiekę na funkcję Dyrektora Szkoły Trenerów PZPN.
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN w sprawie określania zasad
ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się następujące zasady ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników:
Art. 1
W rozumieniu niniejszych przepisów:
1. Ekwiwalent za wyszkolenie – oznacza opłatę za wyszkolenie i rozwój zawodnika wolnego,
którą klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić klubowi odstępującemu.
Kwota ekwiwalentu należnego klubowi szkolącemu piłkarza stanowi iloczyn:
• Okresu, w którym zawodnik był zarejestrowany w klubie (pomiędzy rokiem w którym
ukończył 12, a rokiem w którym ukończył 21 rok życia),
• Współczynnika bazowego odpowiadającego kategorii wiekowej piłkarza
• Mnożnika (zależnego od kategorii klasy rozgrywkowej klubu pozyskującego)
E=LxWxM
E – Należna kwota ekwiwalentu
L – Okres, w którym zawodnik był zarejestrowany w klubie, przy czym, jako wartość okresu
rejestracji w klubie należy przyjąć:
• w przypadku każdego pełnego roku kalendarzowego szkolenia– 1
• w przypadku niepełnego kalendarzowego roku szkolenia – wartość stanowiącą iloraz
liczby dni szkolenia w danym roku kalendarzowym i liczby dni w danym roku (365 dni lub
366 w roku przestępnym).
W – Współczynnik bazowy kategorii wiekowej, wyrażony w PLN netto.
W przypadku, gdy zawodnik był zarejestrowany w klubie w okresach odpowiadających
różnym wartościom współczynnika bazowego, mnożenie odbywa się dla każdej kategorii
wiekowej osobno, a następnie jest sumowane.
M – Mnożnik odpowiadający kategorii klasy rozgrywkowej klubu pozyskującego.
W przypadku zawodników, pomiędzy 21 a 24 rokiem życia, przy obliczaniu wartości ekwiwalentu
należy uwzględnić amortyzację jego kwoty.
2. Kategoria wiekowa zawodnika - służy do określenia współczynnika bazowego. Przyjmuje się
podział na 3 kategorie wiekowe:
 I kategoria - 12 – 14 lat
 II kategoria - 15 – 18 lat
 III kategoria - 19 – 21 lat
3. Współczynnik bazowy – wartość w PLN netto, odpowiadająca danej kategorii wiekowej
zawodnika. Przyjmuje się podział na 3 kategorie współczynnika bazowego:
 I kategoria - 12 – 14 lat – 500 PLN netto
 II kategoria - 15 – 18 lat – 2000 PLN netto
 III kategoria - 19 – 21 lat – 3000 PLN netto
4. Kategoria klasy rozgrywkowej – służy do określenia klasy rozgrywkowej klubu
pozyskującego. Przyjmuje się podział na 5 kategorii klasy rozgrywkowej:
 I kategoria – Ekstraklasa
 II kategoria – I liga, II liga





III kategoria – III liga, Ekstraliga kobiet, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach
juniorów (chłopców) dowolnej kategorii wiekowej
IV kategoria – IV liga, klasa okręgowa, I liga kobiet, Ekstraklasa i I liga futsalu,
V kategoria – A, B, C klasa, pozostałe klasy rozgrywkowe kobiet, pozostałe klasy
rozgrywkowe futsalu, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorek
(dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej

5. Mnożnik – wartość uzależniona od kategorii klasy rozgrywkowej klubu pozyskującego.
Przyjmuje się podział na 5 kategorii mnożnika:
 6 - I kategoria – Ekstraklasa
 3 - II kategoria – I liga, II liga
 1 - III kategoria – III liga, Ekstraliga kobiet, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach
juniorów (chłopców) dowolnej kategorii wiekowej
 0,50 - IV kategoria – IV liga, klasa okręgowa, I liga kobiet, Ekstraklasa i I liga futsalu
 0 - V kategoria – A, B, C klasa, pozostałe klasy rozgrywkowe kobiet, pozostałe klasy
rozgrywkowe futsalu, kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach juniorek
(dziewcząt) dowolnej kategorii wiekowej
6. Amortyzacja kwoty ekwiwalentu – rozłożone w czasie umorzenie wartości ekwiwalentu za
wyszkolenie. Wykorzystanie amortyzacji pozwala na zmniejszanie należnej kwoty ekwiwalentu w
zależności od wieku zawodnika w chwili zmiany przynależności klubowej, według poniższego
schematu:




Rok w którym zawodnik ukończył 22 rok życia – 75% ustalonego ekwiwalentu
Rok w którym zawodnik ukończył 23 rok życia – 50% ustalonego ekwiwalentu
Rok w którym zawodnik ukończył 24 rok i starszy – 0% ustalonego ekwiwalentu

7. Okres karencji - okres 18 miesięcy liczony od momentu wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji
gry amatora.
Jeśli w tym okresie, po zmianie przynależności do klubu pozyskującego, zawodnik ponownie (1
raz lub więcej) zmieni przynależność klubową, w wyniku której zostanie potwierdzony do klubu
zakwalifikowanego do wyższej kategorii klasy rozgrywkowej, to nowy klub pozyskujący będzie
zobowiązany do wypłaty na rzecz pierwotnego klubu odstępującego, ekwiwalentu za wyszkolenie
w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wartością ekwiwalentu, którą zapłaciłby w przypadku
pozyskania zawodnika bezpośrednio z pierwotnego klubu pozyskującego, a wysokością
przysługującą pierwotnemu klubowi odstępującemu od poprzedniego klubu pozyskującego.
Art. 2
1. Ekwiwalent za wyszkolenie przysługuje klubowi odstępującemu w przypadku zmiany
przynależności klubowej zawodnika wolnego przed zakończeniem roku w którym kończy 24 rok
życia, któremu wygasł kontrakt lub deklaracja gry amatora, za okres szkolenia pomiędzy rokiem
w którym ukończył 12, a rokiem w którym ukończył 21 rok życia, liczony począwszy od dnia
rozpoczęcia, do dnia zakończenia szkolenia w klubie odstępującym, z uwzględnieniem
postanowień ust. 2.
2. Ekwiwalent za wyszkolenie nie przysługuje klubowi odstępującemu w przypadku:
a) gdy zmiana przynależności zawodnika następuje do klubu V kategorii;
b) prawomocnego, jednostronnego rozwiązania kontraktu przez zawodnika, z winy klubu
odstępującego;
c) prawomocnego rozwiązania kontraktu z winy klubu, stwierdzonego orzeczeniem Izby
ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych;

d) gdy zmiana przynależności zawodnika następuje po upływie 12 miesięcy od wygaśnięcia
kontraktu lub deklaracji gry amatora w klubie odstępującym.
3. Z zastrzeżeniem okresu karencji, ekwiwalent przysługuje tylko ostatniemu klubowi, w którym
był zarejestrowany zawodnik przed zmianą przynależności klubowej.
4. W przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika do klubu pozostającego w związku
prawnym, personalnym i organizacyjno – finansowym, o jakimkolwiek charakterze i zakresie,
z klubem zakwalifikowanym do wyższej kategorii (np. akademia piłkarska, klub związany umową
o współpracę w zakresie szkolenia młodzieży), klub pozyskujący jest zobowiązany do uiszczenia
ekwiwalentu wyliczonego w oparciu o mnożnik określony dla klubu wyższej kategorii klasy
rozgrywkowej.
5. W przypadku odpłatnego transferu czasowego zawodnika, przeprowadzonego w okresie
szkolenia, klubowi odstępującemu nie przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie za okres
wypożyczenia zawodnika. Ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika za okres odpłatnego
wypożyczenia, przysługuje klubowi, do którego zawodnik został wypożyczony.
6. W przypadku nieodpłatnego transferu czasowego zawodnika przeprowadzonego w okresie
szkolenia, klubowi odstępującemu przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie za okres
wypożyczenia. Klubowi pozyskującemu zawodnika na mocy transferu czasowego nieodpłatnego,
nie przysługuje ekwiwalent za wyszkolenie zawodnika w okresie wypożyczenia.
Art. 3
1. W przypadku braku porozumienia pomiędzy klubami w zakresie wysokości ekwiwalentu za
wyszkolenie, organami uprawnionymi do określenia jego wysokości, są:
a) Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN jako organ I instancji gdy klub
pozyskujący uczestniczy w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub II ligi oraz Ekstraligi i I ligi
kobiet, bądź gdy kluby przynależą do różnych wojewódzkich związków piłki nożnej;
b) Właściwy organ Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej w pozostałych przypadkach;
c) Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN jako organ II instancji w przypadku określonym
w pkt a);
d) Komisja Odwoławcza właściwego Wojewódzkiego ZPN jako organ II instancji
w przypadku określonym w pkt b).
2. Postępowanie w sprawie może być wszczęte na wniosek jednego z zainteresowanych klubów,
złożonego nie później niż 24 miesiące od zmiany przynależności klubowej zawodnika.
II. Tracą moc:
• Uchwała nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
- Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie
amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie
zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej;
• Uchwała nr X/216 z dnia 18 sierpnia 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie interpretacji Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku – Zasady ustalania
zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statucie amatora, zawodnika
profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował
przedłużenia umowy kontraktowej;
• Uchwała nr VIII/191 z dnia 2 sierpnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie interpretacji Uchwały nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku – Zasady
ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statucie amatora,

zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował
przedłużenia umowy kontraktowej.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019
roku.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/98 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej dot. organizacji rozgrywek w piłkę nożną
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną:
1. W § 4 ust. 1 skreśla się słowa „który ukończył 19 rok życia”.
2. § 4 ust. 2 otrzymuje, następujące brzmienie:
Udział zawodnika 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;
3. § 9 ust. 7 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Odwołania od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 5, mogą być
wnoszone w terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 lipca 2018 r.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

tj. U. nr IX/140 z 3 i 7 .07.2008 r.
zm. U. nr IV/126 z 5.03.2009 r.
zm. U nr VI/87 z 20.05.2010 r.
zm. U nr VII/105 z 24.06.2010 r.
zm. U nr III/26 z 17.02.2011 r.
zm. U nr V/73 z 5.04.2011 r.
zm. U nr IX/180 z 30.06.2011 r.
zm. U nr XVI/294 z 15.12.2011 r.
zm. U nr V/93 z 15.05.2012 r.
zm. U nr VI/168 z 05.06.2013 r.
zm. U nr VII/182 z 20.06.2013r.
zm. U.nr VIII/221 z 10.07.2013 r.
zm. U.nr V/80 z 26.05.2014 r.
zm. U.nr X/169 z 12.10.2015 r.
zm. U nr IV/91 z 27.04.2016 r.
zm. U nr VII/47 z 30.08.2016 r.
zm. U nr VI/93 z 16.06.2017 r.
zm. U nr I/25 z 18.01.2018 r.
zm. U nr V/98 z 23.05.2018 r.
Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 34 § 1 pkt i) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

PRZEPISY W SPRAWIE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Spotkania piłki nożnej rozgrywane są według obowiązujących Przepisów Gry, niniejszych
postanowień oraz regulaminów wydanych przez PZPN, ligę zawodową i związki piłki nożnej.
2. Każdy klub biorący udział w zawodach mistrzowskich i pucharowych obowiązany
jest wystawić najlepszą drużynę będącą do jego dyspozycji w danej klasie.
3. Kluby piłkarskie będące członkami właściwego Związku Piłki Nożnej oraz PZPN
uczestniczące we współzawodnictwie sportowym zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy o Sporcie
muszą posiadać formę osób prawnych.
4. Dopuszcza się przejściowo uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich zespołów nie będących
członkami PZPN, a posiadających inną formę organizacyjną niż określona w ust. 3. Decyzję
w tym przedmiocie podejmuje właściwy Związek Piłki Nożnej.
§2
1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:
a) seniorzy: I, II liga, Puchar Polski jako rozgrywki szczebla centralnego, Superpuchar;
b) juniorzy Centralna Liga Juniorów U-19;
c) juniorzy młodsi – Centralna Liga juniorów U-17;
d) trampkarze – Centralna Liga juniorów U-15;
e) młodzieżowe reprezentacje WZPN.
2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których
mowa w ust. 1 pkt b) – e) właściwym Związkom Piłki Nożnej.
3. Związki piłki nożnej prowadzą rozgrywki piłki nożnej mężczyzn:
a) seniorzy III liga – Związki Piłki Nożnej prowadzą rozgrywki przemiennie;
b) seniorzy IV liga, klasa okręgowa, klasa A, klasa B, klasa C;
c) Puchar Polski na szczeblu ZPN;
d) juniorzy: klubowe mistrzostwa Związku Piłki Nożnej wg odrębnego regulaminu.
4. Ekstraklasa SA prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn Ekstraklasy oraz jest upoważniona
do prowadzenia rozgrywek o Puchar Ekstraklasy.
5. Wiek zawodników w rozgrywkach młodzieżowych określają regulaminy poszczególnych
rozgrywek i zawodów, zgodnie z kategoriami wiekowymi ustalonymi przez UEFA.
6. Kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą posiadać przynajmniej jedną
drużynę w klasach rozgrywek seniorów, niższej od tej, w której uczestniczy pierwszy zespół
danego klubu, z uwzględnieniem postanowień, o których mowa w ust. 7. Zasada ta może być
zmieniona przez Zarządy ZPN w odniesieniu do rozgrywek prowadzonych przez Związek.
7. Stosuje się następujące zasady:
a) kluby Ekstraklasy mogą posiadać drużynę rezerwową do II ligi włącznie;
b) kluby I ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do III ligi włącznie,
c) kluby II ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do IV ligi włącznie,
d) kluby III ligi mogą posiadać drużynę rezerwową do ligi okręgowej włącznie, etc.
e) we wszystkich przypadkach spadku pierwszej drużyny klubu do klasy niższej, zespoły
tego klubu muszą być automatycznie przeniesione do rozgrywek o klasę niższą, jeżeli
pozostanie ich w dotychczasowej klasie rozgrywek byłoby sprzeczne z niniejszymi
postanowieniami,
f) drużyna rezerwowa nie może występować w lidze lub klasie, w której uczestniczy
w rozgrywkach I zespół klubu.
8. Zarząd PZPN, uwzględniając stosowne przepisy licencyjne, ustala liczbę zespołów
młodzieżowych dla klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN
i Związki Piłki Nożnej.

9. Wszystkie kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą mieć dowolną liczbę
drużyn w rozgrywkach Pucharu Polski oraz rozgrywkach juniorów wszystkich kategorii
wiekowych.
§2a
1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej kobiet w następujących klasach:
a) Ekstraliga,
b) I liga,
c) II liga,
d) Puchar Polski na szczeblu centralnym,
e) rozgrywki młodzieżowe zgodnie z decyzją Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN.
2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których
mowa w ust. 1 a)-e) właściwym organom Związków Piłki Nożnej.
§2b
1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki futsalu w następujących klasach:
a) I liga,
b) II liga,
c) Halowy Puchar Polski,
d) rozgrywki młodzieżowe zgodnie z decyzją Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.
2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których
mowa w ust. 1 a)-d) właściwym organom Związków Piłki Nożnej.
3. Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. prowadzi rozgrywki Ekstraklasy Futsalu.
§2c
1. Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej plażowej.
2. Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek piłki nożnej
plażowej właściwym organom Związków Piłki Nożnej.
§3
1. W zawodach mistrzowskich i pucharowych mogą reprezentować klub wyłącznie piłkarze
potwierdzeni do klubu i uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki w systemie
Extranet.
2. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej może uprawnić do
gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 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 zawodnika
w rozgrywkach seniorów;
3. Zasady występów juniorek w zespołach seniorskich określają szczegółowo regulaminy
poszczególnych rozgrywek.
§4
O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, klub posiadający drużyny w kilku
klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo
poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:
1. Jeżeli zawodnik, brał 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 zawodników występujących na
pozycji bramkarza);

2. Udział zawodnika 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;
3. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego
klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy
zawodników występujących na pozycji bramkarza);
4. Zawodnik 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
zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych);
5. Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach klasy
niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych
oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy
zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych).
§5
1. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić
na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną
fotografią.
2. Brak okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem meczu czyni
zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów.
3. Okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje
sędziego do opisania spornej sytuacji w sprawozdaniu, a decyzje, co do ewentualnej
weryfikacji spotkania, wiążące się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia
tożsamości podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki.
§6
1. Organy związków piłki nożnej, właściwe do spraw gier i ewidencji, prowadzą wykazy boisk
i kwalifikują ich przydatność do gier mistrzowskich poszczególnych klas.
2. Protokoły weryfikacji boisk do rozgrywek są przechowywane w dokumentacji właściwych
związków piłki nożnej. W protokołach należy uwzględnić dane techniczne obiektu, w tym
dotyczące elektrycznego oświetlenia boiska.
3. Spotkania mistrzowskie i pucharowe mogą być rozgrywane wyłącznie na boiskach
zweryfikowanych dla danej lub wyższej klasy, położonych w miejscu siedziby klubu
określonym w jego statucie lub wskazanym w licencji udzielonej klubowi na dany sezon
rozgrywkowy.
4. Klub – gospodarz spotkania ma obowiązek powiadomienia przeciwnika o terminie, miejscu i
rodzaju nawierzchni boiska, na którym zostaną rozegrane zawody, zgodnie z regulaminem
danych rozgrywek oraz przygotowania wskazanego boiska, zgodnie z Przepisami Gry.
5. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku, ma on obowiązek przenieść zawody na inne
boisko odpowiadające warunkom podanym w ust. 3. Drużyna gości każdorazowo
zobowiązana jest do uwzględniania możliwości rozegrania meczu na boisku innym niż
wskazane w powiadomieniu o którym mowa w ust. 4.
6. W spotkaniach rozgrywanych na neutralnym boisku obowiązki gospodarza przejmuje
organizator, wyznaczony przez właściwe wydziały w sprawach gier i ewidencji odpowiednio
PZPN, związku piłki nożnej lub innego organu prowadzącego rozgrywki. Za boiska neutralne
uważa się:
a) dla drużyn z tej samej miejscowości: boisko innego klubu w tej miejscowości
(z zachowaniem przepisu ust. 2 niniejszego paragrafu), a w przypadku braku
odpowiedniego boiska – uzgodnione lub wylosowane w obecności przedstawiciela
organu prowadzącego rozgrywki – boisko jednego z zainteresowanych klubów;

b) dla drużyn z różnych miejscowości: boisko w innej miejscowości, możliwe w równej
odległości od siedzib obu zainteresowanych klubów.
7. Mecze piłki nożnej nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych
na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego, państwowej bądź samorządowej
władzy administracyjnej.
8. Przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy i delegaci mają obowiązek sprawdzenia
dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku.
9. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego
lub związkowego właściwy organ prowadzący rozgrywki może podjąć decyzję o zmianie
terminu zawodów piłkarskich lub uznaniu ich za nieodbyte bez przyznawania punktów.
§7
I. Zawody nierozegrane lub zawody przerwane przed upływem regulaminowego czasu gry:
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem
regulaminowego czasu gry i niedokończone 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, organ prowadzący dane rozgrywki. W drodze wyjątku, o ile przepisy szczególne nie
stanowią inaczej, decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje
Delegat/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.”
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów,
obserwatora i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi
gospodarz spotkania.
4. W przypadku podjęcia przez organ prowadzący rozgrywki 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 organ prowadzący rozgrywki decyzji o dokończeniu zawodów
przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym
terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem
wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów,
b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,
c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry
w danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:
 którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem
czerwonej kartki lub w wyniku wymiany,
 którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego
barwach występują w chwili dokańczania zawodów,
 którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu
liczby kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.

d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę
kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono
obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary
w dokończonych zawodach”.
II. Zawody weryfikowane jako walkower:
6. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:3 (0:5 w rozgrywkach Futsalu) na niekorzyść:
1) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa
w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22;
2) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut;
3) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust. 3 i 5;
4) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia
nie zastąpi jej w ciągu 10 min inną przepisową piłką;
5) drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie
usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia;
6) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego
zgodnie z przepisami;
7) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony
lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów;
8) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece
lekarskiej, o których mowa w § 24;
9) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba
zawodników będzie mniejsza niż 7;
10) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie
znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały
przerwane;
11) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały
przerwane;
12) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone
przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry;
13) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu
2 minut;
14) drużyny, która nie dostarczy sędziemu protokołu, zawierającego listę zawodników i osób
funkcyjnych;
15) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników u których stwierdzono
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom;
16) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry
narodowej, ale w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również
z uwzględnieniem postanowień § 20;
17) drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego
powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu
gry;
18) drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła mniejsza
od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych;
19) drużyny gospodarza, który nie dokona przedpłaty na pokrycie kosztów delegowania
sędziów, obserwatorów i delegatów, a z tego powodu zawody zostaną odwołane w przypadku jeśli regulamin rozgrywek nakłada na klub obowiązek dokonania takiej
opłaty.
7. W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 18, od uznania winy klubu należy odstąpić
w sytuacjach losowych w których nie można dokonać wymiany zawodnika młodzieżowego
na innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpaniu limitu wymian) bądź
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10.
11.

12.

w przypadku, gdy drużyna rozpoczyna bądź kontynuuje grę w pomniejszonym o wymaganą
liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym.
W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym
walkowerem.
W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower –
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku, z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny
ukaranej.
Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia
tej decyzji.
Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z zasadami fair play, etyki
sportowej i uczciwej rywalizacji, stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo danej klasy
rozgrywkowej lub o puchar, przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie
jak najlepszego wyniku – spowoduje, przy uwzględnieniu sprawozdania obserwatora
lub innego przedstawiciela PZPN lub ZPN wszczęcie przez właściwy organ prowadzący
postępowania dyscyplinarnego i wymierzenie kar określonych w regulaminie dyscyplinarnym
PZPN.
W uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstąpienie od zweryfikowania zawodów
jako przegranych 0:3 na niekorzyść drużyny gospodarza z przyczyn wiążących
się z naruszeniem zasad bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich.
§8

W przypadku, gdy drużyna gości naruszy przepisy § 7 ust. 6 pkt 2 lub 9, organ prowadzący
rozgrywki może jej nakazać zwrócenie wydatków poniesionych przez gospodarza
oraz odszkodowania za utracony udokumentowany dochód z nieodbytych zawodów.
§9
1.

2.

3.

4.

Zastrzeżenia dotyczące stanu pola gry mogą być wnoszone do sędziego przed zawodami
oraz w ich trakcie. Zastrzeżenia te muszą być przez sędziego zbadane, a w uzasadnionych
przypadkach musi on – poprzez kapitana drużyny gospodarzy – wyznaczyć organizatorom
czas na usunięcie ewentualnych usterek. Sędzia zawiera w sprawozdaniu z zawodów treść
tych zastrzeżeń i wydane zarządzenia, tylko jeśli miało to praktyczne znaczenie
(np. opóźnione rozpoczęcie meczu).
Protesty dotyczące tożsamości zawodników drużyny przeciwnej mogą być wnoszone
– najpóźniej do momentu zakończenia zawodów – przez kapitana drużyny. Sprawdzenia
tożsamości zawodników dokonuje sędzia przed zawodami, w czasie przerwy między
częściami gry lub po zawodach (zależnie od tego, kiedy wpłynął protest), zawsze w
obecności kapitanów obu drużyn (w zawodach drużyn młodzieżowych kapitanowi może
towarzyszyć jedna z wpisanych do protokołu osób funkcyjnych). Przekazana przez sędziego
kapitanowi informacja o pomeczowym sprawdzaniu tożsamości zobowiązuje wskazanych
zawodników, uczestniczących w meczu w chwili zgłaszania protestu, do pozostania w
miejscu rozgrywania zawodów do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego
miejscu. Jeżeli opinia sędziego dotycząca protestu nie satysfakcjonuje wnoszącego
kapitana, sędzia musi umieścić w sprawozdaniu z zawodów treść jego protestu, wraz
z podpisem wnoszącego kapitana (w zawodach drużyn młodzieżowych – kierownika
drużyny).
Protesty w sprawie zawodów muszą być dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki
w terminie 48 godzin od zakończenia meczu, przy czym kopie protestów powinny być
przekazane stronie przeciwnej.
Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie i kierownicy drużyn podpisują protokoły
z wypisanymi imionami nazwiskami zawodników zgłoszonych do zawodów oraz osób
funkcyjnych zajmujących miejsca w strefie technicznej. Po zakończeniu zawodów kierownicy

5.

drużyn podpisują sporządzoną przez sędziego informację (załącznik do sprawozdania)
o karach indywidualnych i innych zdarzeniach dyscyplinarnych – bez względu na to,
że wnoszą do tych opisów uwagi.
W sprawach dot. weryfikacji meczów oraz przy rozpatrywaniu protestów w sprawie zawodów
obowiązuje zasada dwuinstancyjności:
1) w rozgrywkach Ekstraklasy i Pucharu Ekstraklasy pierwszą instancją jest Komisja Ligi
Ekstraklasy SA, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN;
2) w rozgrywkach I i II ligi, Pucharu Polski na szczeblu centralnym, Superpucharu,
Centralnej Ligi Juniorów U-19, Centralnej Ligi Juniorów U-17, Centralnej Ligi Juniorów
U-15, Ekstraligi i I ligi kobiet, Pucharu Polski kobiet, I Polskiej Ligi Futsalu, Halowego
Pucharu Polski, Ekstraligi i I ligi Futsalu kobiet pierwszą instancją jest Komisja
ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa
Komisja Odwoławcza PZPN;
3) w rozgrywkach III ligi i II ligi kobiet prowadzonych z upoważnienia przez wyznaczone
związki piłki nożnej pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji
danego związku piłki nożnej, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN;
4) w rozgrywkach innych niż wymienione w pkt 3 prowadzonych przez związki piłki
nożnej pierwszą instancją jest wydział właściwy w sprawie gier i ewidencji danego
związku piłki nożnej, a drugą instancją związkowa komisja odwoławcza;
5) w rozgrywkach młodzieżowych reprezentacji WZPN, prowadzonych z upoważnienia
przez wyznaczone związki piłki nożnej, pierwszą instancją jest wydział właściwy
w sprawie gier i ewidencji danego związku piłki nożnej, a drugą instancją Komisja
ds. Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego PZPN;
6) w młodzieżowych rozgrywkach piłki nożnej kobiet organizowanych przez Komisję
ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN, pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa
Kobiecego PZPN, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa
Profesjonalnego PZPN;
7) w rozgrywkach Ekstraklasy futsalu pierwszą instancją jest Komisja Ligi Futsal
Ekstraklasy, drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN;
8) w młodzieżowych rozgrywkach futsalu organizowanych przez Komisję ds. Futsalu
i Piłki Plażowej PZPN, pierwszą instancją jest Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej
PZPN, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN.

W sprawach dyscyplinarnych stosuje się postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN
we wszystkich rodzajach rozgrywek.
7. Odwołania od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 5, mogą
być wnoszone w terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
8. W przypadku nierozstrzygnięcia zastrzeżenia lub protestu w ciągu 1 miesiąca, stronie
zainteresowanej służy prawo wniesienia skargi na bezczynność organu pierwszej instancji,
składanej bezpośrednio organu do drugiej instancji.
9. Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.
10. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
6.

§ 10
1. Zawody o mistrzostwo prowadzą sędziowie wyznaczeni przez właściwe organy PZPN lub ZPN.
2. Podczas meczów rozgrywanych w ramach rozgrywek, o których mowa w § 2 ust 1 i 4 oraz
w § 2a ust. 1 pkt a), b) i d) może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee).
Decyzje w zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów, każdorazowo
podejmuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.

3. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są
ostateczne i nie mogą być zmienione.
4. 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.
§ 11
1. Jeżeli żaden z wyznaczonych sędziów związkowych z jakichkolwiek powodów nie stawi się
na zawody, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5 minut przed wyznaczoną
godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do
przedstawienia kandydata do prowadzenia spotkania.
2. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego z kandydatów na sędziego.
W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo
prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie,
przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.
3. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów
własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania
z tych zawodów odpowiedzialny jest gospodarz lub organizator zawodów. Sprawozdanie
powinno być dostarczone właściwym władzom w określonym terminie.
4. Jeżeli wyznaczony na dane zawody sędzia z jakichkolwiek powodów nie stawi
się na nie, nie może ich rozpocząć lub kontynuować, jego funkcję przejmuje:
 Sędzia Asystent nr 1 – jeśli na zawody wyznaczono dwóch lub trzech sędziów związkowych;
 Sędzia Techniczny – jeśli na zawody wyznaczono czterech sędziów związkowych (chyba
że Kolegium Sędziów zdecyduje inaczej dla danych zawodów);
 Dodatkowy Sędzia Asystent nr 1 – jeśli na zawody zostali wyznaczeni dodatkowi sędziowie
asystenci. Prowadzenie zawodów z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne.
5. W przypadku niestawienia się jednego ze związkowych sędziów asystentów, kapitan drużyny
gospodarzy obowiązany jest przedstawić sędziemu kandydata na sędziego asystenta.
6. Każde zawody wyznaczone jako mistrzowskie lub pucharowe, niezależnie od zaistniałych
opóźnień lub niezgodności, muszą być rozegrane jako mistrzowskie lub pucharowe,
pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako
towarzyskie, jest nieważna.
§ 12
1. Przed zawodami kierownik drużyny obowiązany jest do wypełnienia protokołu zawierającego
skład zespołu, wpisując czytelnie imiona, nazwiska, numery kart i koszulek zawodników.
Protokół podpisują kapitan i kierownik drużyny.
2. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich oraz przydzielenie
zawodnikom stałych numerów. Zawodnicy muszą mieć ponumerowane koszulki, zgodnie
z zapisem w protokole sędziowskim. W rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi drużyna winna mieć
przygotowaną (na ławce rezerwowych) koszulkę meczową bez numeru – na wypadek
konieczności czasowego zastąpienia zniszczonej (niezdatnej do dalszego użycia) koszulki
jednego z grających zawodników.
3. W rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi, II ligi i Pucharu Polski na szczeblu centralnym, na ławce
rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać
trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa
we właściwych przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych, spośród
osób pełniących następujące funkcje:
a) Asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi,
o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,
b) Lekarz, posiadający licencję PZPN,

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Trener bramkarzy,
Trener przygotowania fizycznego,
Drugi asystent trenera,
Kierownik drużyny,
Fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,
Masażysta,
Drugi masażysta,
Sprzętowy.

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 i/lub
sędzia techniczny zawodów.
W rozgrywkach innych niż wskazane w ust. 3, 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.
Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce rezerwowych.
Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11, jednak nie mniejszą niż
7, to skład drużyny może być uzupełniony jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do
protokołu.
Liczbę dopuszczalnych wymian zawodników określają regulaminy poszczególnych
rozgrywek, z zastrzeżeniem zasad określonych w Przepisach Gry i Postanowieniach PZPN
do Przepisów Gry.
Wymiana zawodników powinna być sygnalizowana za pomocą tablic z numerami zawodnika
wchodzącego do gry i zawodnika schodzącego z boiska (dotyczy szczebla centralnego).
W rozgrywkach futsalu oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 12 ust. 1)-8)
będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące rozgrywki.
§ 13

1. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach
klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów
powinien poinformować przeciwnika o strojach, w jakich zamierza wystąpić. Drużyna gości
jest zobowiązana uwzględnić otrzymaną informację, przy doborze strojów meczowych.
2. Jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego
koloru, drużyna gospodarzy ma obowiązek – na polecenie sędziego – zmienić ubiór.
Odpowiedzialność dyscyplinarną za kolizję strojów ponosi drużyna gości (w przypadku
prawidłowego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1).
3. Jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn
– zmiany koszulki musi dokonać bramkarz.

§ 14
1. Każdy klub jest odpowiedzialny za działalność swoich przedstawicieli, zawodników i osób
funkcyjnych oraz za utrzymanie porządku i spokoju w obrębie obiektu sportowego przed
rozpoczęciem zawodów, w czasie ich trwania i po ich zakończeniu.

2. Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa polega na:
1) zapewnieniu pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej sędziom, trenerom,
działaczom i zawodnikom;
2) wyznaczeniu odpowiedniej liczby porządkowych z opaskami o wyraźnych numerach,
którzy mają czuwać nad zachowaniem się publiczności;
3) w przypadku klubu Ekstraklasy, I i II ligi wyznaczeniu kierownika ds. bezpieczeństwa;
4) umieszczeniu przy wejściu na obiekt sportowy na trybunach regulaminu obiektu
sportowego zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych;
5) zapewnieniu odpowiednich warunków do pracy dziennikarzom, sprawozdawcom
radiowym i telewizyjnym, fotoreporterom i ich obsłudze technicznej, a także
przedstawicielom policji;
6) zapewnieniu odpowiednich miejsc dla osób towarzyszących oficjalnie drużynom,
delegatom, obserwatorom oficjalnie skierowanym na zawody oraz innym uprawnionym
osobom;
7) zapewnieniu ochrony pojazdów osób, wymienionych w ust. 6.
3. W przypadku rozgrywania meczów Ekstraklasy, I i II ligi na boiskach z nawierzchnią naturalną
obowiązują następujące zasady koszenia trawy:
 w polach karnych - 3 pasy zieleni (równoległe do linii bramkowej), każdy po 5,5 metra
szerokości,
 obszar między linią pola karnego, a linią środkową – 6 pasów zieleni, każdy po 6 metrów
szerokości,
 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).
4. 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:
 do 60 minut przed meczem,
 między 10 a 5 minutą przed meczem,
 w przerwie meczu (maksymalnie 5 minut).
Sędzia, po konsultacji z wyznaczonym delegatem, ma prawo zmienić powyższe ustalenia.
5. W przypadku meczów rozgrywanych w całości lub częściowo przy sztucznym oświetleniu,
sędzia na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym decyduje, kiedy i w jakiej formie ma
być włączone to oświetlenie (o ile regulamin danych rozgrywek nie reguluje tej kwestii).
Niedopuszczalne jest włączanie sztucznego oświetlenia w czasie gry.
§ 15
1. Organ prowadzący rozgrywki może z własnej inicjatywy lub na prośbę zainteresowanego
klubu delegować na zawody swojego przedstawiciela.
2. Pisemne sprawozdanie delegowanego przedstawiciela może stanowić podstawę do podjęcia
postępowania dyscyplinarnego.
§ 16
O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, stosuje się następujące zasady:
1. Zawody w rozgrywkach mistrzowskich rozgrywane są systemem mecz i rewanż (każda
drużyna rozgrywa z pozostałymi dwa spotkania, jedno jako gospodarz, drugie jako gość).
2. W rozgrywkach mistrzowskich wszystkich szczebli i kategorii wiekowych stosuje
się następującą punktację: za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, za mecz
nierozstrzygnięty – jeden punkt, a za przegraną – zero punktów.

3. 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. przy dalszej równości, zgodnie z zasadą, że bramki strzelone na wyjeździe liczone są
podwójnie, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
spotkaniach tych drużyn,
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu rozgrywek,
e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
z całego cyklu,
f. w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły
zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a także zespoły których kolejność
decyduje o spadku, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c,
a jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe
na neutralnym boisku wyznaczonym przez PZPN lub właściwy związek piłki nożnej.
2) Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą
spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami
podanymi w ust 1) w punktach a, b, c, d oraz e.
4. Przed rozpoczęciem rozgrywek właściwy organ prowadzący rozgrywki ogłasza regulamin
tych rozgrywek, który nie może być zmieniany w czasie ich trwania.
§ 17
1. Klub zgłaszający się do PZPN rozpoczyna rozgrywki mistrzowskie od najniższej klasy
w danym związku piłki nożnej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwego Wojewódzkiego Związku
Piłki Nożnej prowadzącego dane rozgrywki, klub zgłaszający się do PZPN lub zgłaszający
do rozgrywek drużynę w kategorii seniorów może rozpocząć rozgrywki mistrzowskie
od klasy A, klasy okręgowej lub IV ligi.
3. Zasady określone w ust. 2 nie dotyczą klubów, których drużyna uczestniczyła wcześniej
w rozgrywkach w kategorii seniorów, za wyjątkiem zgłoszenia drużyny rezerw.
§ 18
1. W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna
drużyna tego samego klubu.
2. Drużyny rezerwowe klubu uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich niższych klas noszą
nazwę klubu z dodatkiem kolejnych cyfr, np.: Orkan II, itp.
3. W rozgrywkach futsalu oraz piłki nożnej plażowej kwestie, o których mowa w § 18 ust. 1-2
będą określone w odrębnych regulaminach wydanych przez organy prowadzące rozgrywki.
§ 19
1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich
danej klasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, musi być przesunięta w następnym cyklu
rozgrywek niżej o dwie klasy rozgrywkowe.
2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań z własnej
winy, zostanie automatycznie i niezależnie od sankcji finansowych przesunięta niżej o dwie
klasy rozgrywkowe bez względu na liczbę zdobytych punktów.
3. Weryfikacje spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco:

a. w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań należy anulować wyniki dotychczasowych
meczów,
b. w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań zalicza się do punktacji wyniki uzyskane
na boisku, natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery dla przeciwnika.
4. W przypadku zawodów rozgrywanych na zasadzie dwumeczu (mecz i rewanż), rezygnacja z
udziału w jednym meczu oznacza rezygnację z udziału w dwumeczu.
§ 20
1. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, powołanie do pierwszej reprezentacji,
reprezentacji młodzieżowej bądź na mecze eliminacyjne i turniej finałowy juniorów U-17
i U-19, a także na zgrupowania poprzedzające ww. imprezy, co najmniej trzech zawodników
jednego klubu bądź co najmniej dwóch zawodników młodzieżowców uprawnionych do gry
w klubie do rozgrywek seniorów, w których odrębne przepisy związkowe wprowadzają obowiązek
udziału w meczach takich zawodników, może stanowić podstawę do złożenia przez
zainteresowany klub wniosku o przełożenie terminu zawodów na inny, wyznaczony
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przy podejmowaniu decyzji uwzględnia właściwe przepisy oraz terminy FIFA w tym zakresie.
2. Zawodnik powołany do jednego z zespołów, o których mowa w ustępie 1 lub na zgrupowanie
kadry tych zespołów, zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym czasie na zgrupowanie.
3. Klub, z którego zawodnik został powołany do kadry, nie jest uprawniony do podejmowania
decyzji o zwolnieniu zawodnika ze zgrupowania kadry.
4. W przypadku, gdy zawodnik jest kontuzjowany, a może chodzić, zobowiązany jest
do stawienia się na miejsce zbiórki, a o dalszym ewentualnym zwolnieniu zadecyduje lekarz
kadry.
5. Zawodnik, który na skutek kontuzji lub choroby nie może stawić się na wezwanie PZPN,
zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, wydanego przez lekarza
klubowego. O zwolnieniu zadecyduje lekarz kadry.
6. Zawodnik powołany do zespołów reprezentacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, ale w nich nie uczestniczący bez zgody kierownictwa Związku lub lekarza kadry,
nie może brać udziału w najbliższych zawodach mistrzowskich, o Puchar Ekstraklasy
i o Puchar Polski, pod rygorem orzeczenia walkoweru.
§ 21
1. Kluby są zobowiązane uzyskać zgodę organów prowadzących rozgrywki na udział
w międzynarodowych spotkaniach w okresie trwania rozgrywek mistrzowskich
i/lub pucharowych. Bez zgody organu prowadzącego rozgrywki kluby nie mogą uczestniczyć
w jakichkolwiek towarzyskich spotkaniach międzynarodowych, jeżeli kolidują one z terminami
spotkań mistrzowskich i/lub pucharowych.
2. Kluby mogą występować do organu prowadzącego rozgrywki o zmianę terminów spotkań
mistrzowskich i pucharowych kolidujących z oficjalnymi międzynarodowymi imprezami
piłkarskimi.
§ 22
1. Kluby zawieszone w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach
i zawodach nie mogą brać udziału w żadnych spotkaniach piłki nożnej, a rozgrywanie spotkań
z ich drużynami będzie karane.
2. Spotkania mistrzowskie wyznaczane w okresowym zawieszeniu klubu należy zweryfikować
jako walkowery dla przeciwnika, natomiast w przypadku zawieszenia klubu do końca
rozgrywek obowiązuje stosowanie zasad § 19 ust.3.

OPIEKA ZDROWOTNA
§ 23
Zawodnicy uprawiający piłkę nożną mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem
są obowiązani:
1. poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego
zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki
nożnej musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz w wydanej zawodnikowi karcie badań
lekarskich według obowiązującego wzoru.
2. przeprowadzać okresowe badania lekarskie, których wyniki są odnotowywane w karcie badań
lekarskich.
§ 24
1. Zawodnik piłki nożnej jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia
umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie. Badanie lekarskie jest ważne przez
okres nie dłuższy niż sześć miesięcy od daty jego przeprowadzenia. Termin ważności badania
kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego
dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie
zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz.
23:59,59; jeżeli badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego
do godz. 23:59,59).
2. W sytuacji, jeśli regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt posiadania
przez zawodników badań lekarskich potwierdza kierownik lub trener drużyny.
§ 25
1. Upoważnieni przez PZPN i ZPN lekarze mogą uczestniczyć w badaniach próbki B testu
antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu.
2. Badania lekarskie powinny być przeprowadzane przez poradnie lekarskie.
3. Kluby Ekstraklasy, I, II i III ligi powinny mieć stałego lekarza klubowego, zgodnie z właściwymi
przepisami licencyjnymi.
4. Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu
przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:
a. lekarza – na zawodach Ekstraklasy, I, II i III ligi,
b. lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarki lub innej osoby posiadającej uprawnienia do
sprawowania opieki medycznej uzyskane zgodnie z przepisami państwowymi
– w pozostałych klasach rozgrywkowych.
5. Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej
apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.
6. Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje
konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.

§ 26
1. Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej.
2. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust. 1 spoczywa na klubie,
który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych przez drużynę tego klubu.
Odpowiednio, obowiązek ubezpieczenia zawodnika, o którym mowa w ust 1 spoczywa
na właściwym Związku Piłki Nożnej, który zawodnik reprezentuje w meczach rozgrywanych
przez reprezentację tego Związku.

3. PZPN i związki nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie
i po zawodach organizowanych przez kluby.
PRZEPISY FINANSOWE
§ 27
1. Wszystkie umowy między członkami PZPN, w szczególności dotyczące zmiany
przynależności klubowej zawodników wszystkich kategorii wiekowych, muszą być zawierane
w postaci pisemnego dokumentu podpisanego przez statutowych przedstawicieli obu stron,
ujawnionych we właściwych rejestrach sądowych.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1 nie mogą być sprzeczne z przepisami państwowymi
i związkowymi, obowiązującymi członków PZPN.
§ 28
Rozgrywki mistrzowskie i pucharowe prowadzone są według następujących zasad finansowych:
1. W rozgrywkach dwurundowych (mecz i rewanż) gospodarz pokrywa pełne koszty organizacji
spotkania, a drużyna przeciwnika – koszty uczestnictwa w meczu.
2. W przypadku rozgrywania jednego meczu, kluby rozliczają całość kosztów i dochodów,
uczestnicząc solidarnie w zyskach lub stratach, z uwzględnieniem następujących zasad
naliczania kosztów:
1) w koszty organizacji spotkania nie mogą wchodzić wydatki związane z korzystaniem
z obiektu sportowego, jeżeli mecz odbywa się na boisku jednej z tych drużyn,
2) wydatki związane z uczestnictwem w spotkaniu przysługują jedynie klubom, które mają
siedzibę poza miejscem zawodów; koszty uczestnictwa mogą obejmować tylko wydatki
za przejazdy oraz zakwaterowanie i wyżywienie w danej miejscowości, według
obowiązujących przepisów.
3. Wszelkie odstępstwa od postanowień, określonych w ust. 1 i 2 są dopuszczalne za zgodą
organu prowadzącego rozgrywki na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między
zainteresowanymi klubami.
§ 29
W przypadku gdy wyznaczone lub uzgodnione spotkanie nie odbędzie się, względnie mecz
zostanie przerwany przed upływem czasu gry, zobowiązanie finansowe klubów ustala się
w następujący sposób:
1. Zainteresowane kluby nie mogą wzajemnie rościć pretensji finansowych, jeśli przyczyna była
od nich nie zależna (katastrofy, klęski żywiołowe, itp.). Decyzja odnośnie zakwalifikowania
przyczyny należy do organów prowadzących rozgrywki.
2. Gospodarz spotkania ma prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów organizacji spotkania,
jeśli winę ponosi drużyna przeciwnika.
3. Drużynie przyjezdnej przysługuje zwrot poniesionych kosztów jeśli winę ponosi gospodarz
spotkania.
§ 30
W sprawach dotyczących kosztów poniesionych w zakresie nierozgranych zawodów o których
mowa w § 29 rozstrzygają organy prowadzące rozgrywki.

§ 31
1. Wynikające z niniejszej uchwały uprawnienia wojewódzkich związków piłki nożnej mogą
być przekazane na podstawie stosownych uchwał funkcjonującym w ramach tych związków
OZPN lub Podokręgom.
2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio w stosunku do organów prowadzących
rozgrywki piłki nożnej kobiet, futsalu oraz piłki nożnej plażowej.
§ 32
O wszystkich innych sprawach dotyczących rozgrywek, a nie objętych niniejszymi przepisami,
decyduje Zarząd PZPN .
§ 33
Traci moc uchwała Zarządu PZPN z 29 września 2000 roku „Przepisy w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną”
§ 34
Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio do wszystkich rozgrywek, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej.
§ 35
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/100 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Powierza się Łódzkiemu
Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu towarzyskiego
Reprezentacji Polski U-20 Polska – Włochy w ramach Turnieju Ośmiu Narodów, zaplanowanego
na 6 września 2018 roku.
II. Powierza się Łódzkiemu
Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu towarzyskiego
Reprezentacji Polski U-20 Polska – Czechy w ramach Turnieju Ośmiu Narodów, zaplanowanego
na 11 października 2018 roku.
III. Ustala się lokalizację meczu eliminacyjnego do ME 2019 reprezentacji Polski U-21 Polska
– Wyspy Owcze, zaplanowanego na 7 września 2018 roku, na Stadionie w Lubinie.
Organizatorem ww. spotkania jest PZPN wraz z operatorem stadionu i Urzędem Miasta Lubina.
IV. Powierza się Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Turnieju Eliminacyjnego UEFA
WU-17 Qualifying Round z udziałem Reprezentacji Polski WU-17, zaplanowanego od 3 do 11
października 2018 roku.
V. Powierza się Podkarpackiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu eliminacyjnego do
Mistrzostw Świata Reprezentacji Polski Kobiet WA Polska – Szwajcaria, zaplanowanego na 4
września 2018 roku.
VI. Ustala się lokalizację meczu eliminacyjnego do ME 2019 reprezentacji Polski U-21 Polska
– Gruzja, zaplanowanego na 16 października 2018 roku, na Stadionie w Gdyni. Organizatorem
ww. spotkania jest PZPN wraz z operatorem stadionu i Urzędem Miasta Gdyni.
VII. Powierza się Łódzkiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu towarzyskiego
Reprezentacji Polski U-19 Polska – Macedonia, zaplanowanego na 11 października 2018 roku.
VIII. Powierza się Zachodniopomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Turnieju
Eliminacyjnego UEFA U-17 Qualifying Round z udziałem Reprezentacji Polski U-17,
zaplanowanego od 24 do 31 października 2018 roku.
IX. Powierza się Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację meczu towarzyskiego
Reprezentacji Polski Kobiet WA Polska – Irlandia, zaplanowanego na 9 października 2018 roku.
X. Powierza się Zachodniopomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację dwumeczu
towarzyskiego Reprezentacji Polski w Piłce Plażowej, Polska – Anglia, zaplanowanego na 14 i 15
sierpnia 2018 roku.
XI. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN.
XII. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji
dot. lokalizacji ww. meczów reprezentacji narodowych w przypadku niespełnienia przez
organizatora warunków przeprowadzenia imprezy.
XIII. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/101 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmiany Uchwały nr X/275 z dnia 4 października 2013 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Szkoły Trenerów PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. W Regulaminie Szkoły Trenerów PZPN przyjętym Uchwałą nr X/275 z dnia 4 października
2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 3 dodaje się nowe ust. ust. 4 i 5 w brzmieniu:
4. Organem nadzorującym działalność Szkoły jest Rada Szkoły Trenerów PZPN, składająca się
z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN.
Do kompetencji Rady należy:
1) opiniowanie i zatwierdzanie programów i planów nauczania,
2) zatwierdzanie projektu rocznego preliminarza Szkoły,
3) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością Dyrektora Szkoły,
4) rozpatrywanie zażaleń i skarg na decyzje Dyrektora Szkoły,
5) realizowanie innych funkcji zleconych przez Zarząd PZPN.
5. Na pierwszym posiedzeniu Rada Szkoły wybiera ze swojego grona Przewodniczącego
i Sekretarza.
II. Pozostałe postanowienia Regulaminu Szkoły Trenerów PZPN pozostają bez zmian.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

Załącznik do Uchwały nr X/275 z dnia 4 października 2013 roku
Zm. U nr V/101 z dnia 23 maja 2018 roku
REGULAMIN SZKOŁY TRENERÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
I. ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA REGULAMINU
§ 1.
Przedmiot Regulaminu
Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa organizację Szkoły Trenerów PZPN
(zwanej dalej: „Szkołą”) i tok prowadzonych w Szkole kursów oraz związane z nimi prawa
i obowiązki ich uczestników.
§ 2.
Zakres zastosowania Regulaminu
1. Regulamin stosuje się do każdej osoby korzystającej z praw uczestnika kursu
prowadzonego w Szkole.
2. Prawa uczestnika kursu prowadzonego w Szkole nabywa się z chwilą zawarcia umowy
ze Szkołą, do której załącznik stanowi niniejszy Regulamin, oraz złożenia oświadczenia
o przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1.
3. Prawa uczestnika kursu traci się z chwilą:
a) ukończenia kursu i – jeżeli jest to przewidziane programem – złożenia stosownego
egzaminu;
b) skreślenia z listy uczestników kursu.
II. SZKOŁA
§ 3.
Organizacja Szkoły
1. Szkoła należy do Polskiego Związku Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (dalej: PZPN),
będącego polskim związkiem sportowym w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010
roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z póź. zm.).
2. Szkoła umiejscowiona jest w Białej Podlaskiej i znajduje się na terenie Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Wydziału Wychowania
Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej (dalej: AWF).
3. Szkołą kieruje Dyrektor Szkoły, powoływany i odwoływany przez Zarząd PZPN.
Dyrektorowi Szkoły przysługują uprawnienia związane z prowadzeniem, organizacją
i kierowaniem Szkołą, niezastrzeżone do kompetencji innych podmiotów lub organów
Szkoły.
4. Organem nadzorującym działalność Szkoły jest Rada Szkoły Trenerów PZPN,
składająca się z 5 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN.
Do kompetencji Rady należy:
1) opiniowanie i zatwierdzanie programów i planów nauczania,
2) zatwierdzanie projektu rocznego preliminarza Szkoły,
3) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością Dyrektora Szkoły,
4) rozpatrywanie zażaleń i skarg na decyzje Dyrektora Szkoły,
5) realizowanie innych funkcji zleconych przez Zarząd PZPN.
5. Na pierwszym posiedzeniu Rada Szkoły wybiera ze swojego grona
Przewodniczącego i Sekretarza.
§ 4.
Zadania i cele Szkoły
1. Szkoła prowadzi specjalistyczne kursy w zakresie kształcenia i licencjonowania trenerów
piłki nożnej.

2. Zasadniczym celem działania Szkoły jest kształcenie i licencjonowania trenerów piłki
nożnej.
3. Kształcenie i licencjonowanie trenerów piłki nożnej prowadzone przez Szkołę
odbywa się na podstawie programów i planów nauczania opracowanych przez Dyrektora
Szkoły według Konwencji UEFA.
4. Prezes PZPN i Dyrektor Szkoły wydają absolwentom poszczególnych kursów
odpowiednie zaświadczenia, certyfikaty i dyplomy zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa polskiego oraz przepisami PZPN i UEFA.
§ 5.
Finansowanie Szkoły
1. Podstawą finansowej działalności Szkoły są opłaty wnoszone przez uczestników.
2. Działalność Szkoły może być wspierana przez sponsorów oraz dofinansowywana
ze środków celowych, w szczególności dotacji budżetowych lub samorządowych.
III. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW KURSÓW
§ 6.
Warunki uczestnictwa w kursach
1. W kursach prowadzonych w Szkole mają prawo uczestniczyć trenerzy, którzy zostali
zakwalifikowani i pozytywnie przeszli etap egzaminów wstępnych zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami PZPN i UEFA, w szczególności z Uchwałą
nr X/218 z dnia 18 sierpnia 2011 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji kursów
kształcenia trenerów piłki nożnej kategorii PZPN C, UEFA B, UEFA A i UEFA PRO oraz
Konwencją Trenerską UEFA w sprawie wzajemnego uznawania kwalifikacji trenerskich
i programu kształcenia trenerów UEFA.
2. Ponadto warunkami uczestnictwa w kursach prowadzonych w Szkole są:
a) niekaralność za przestępstwa określone w art. 41 ust. 3 pkt. 4 ustawy o sporcie
(tj. umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 ustawy o sporcie, lub
określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks karny);
b) terminowa wpłata czesnego;
c) minimum średnie wykształcenie.
§ 7.
Prawa uczestników kursów
1. Uczestnicy kursów są uprawnieni do:
a) uczestniczenia w zajęciach zgodnie z odpowiednim programem kształcenia;
b) korzystania z biblioteki i czytelni AWF;
c) otrzymania kompletu strojów oraz tzw. pakietu powitalnego.
2. Uczestnicy kursów mogą korzystać ze swoich uprawnień, o których mowa w punkcie 1b,
w związku z udziałem w kursach i szkoleniach oraz podnoszeniem swoich kwalifikacji, a
nie dla realizacji innych celów.
§ 8.
Obowiązki uczestników kursów
1. Podczas pobytu w Szkole i uczestniczenia w kursach ich uczestnicy są zobowiązani
do:
a) przestrzegania dyscypliny wewnętrznej Szkoły;
b) obecności, punktualności oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach;
c) systematycznego podnoszenia swojej wiedzy;
d) dbania o wizerunek Szkoły i PZPN;
e) udziału w zajęciach w jednolitych strojach Szkoły Trenerów oraz obuwiu sportowym.
2. W przypadku rażącego lub wielokrotnego naruszenia przez uczestnika kursu zapisów
niniejszego regulaminu, a w szczególności przekroczenia 10% nieobecności
(usprawiedliwionych) ogólnej liczby godzin zajęć, uczestnik kursu zostanie relegowany
(usunięty) ze Szkoły i w konsekwencji traci prawo do otrzymania licencji, zaświadczenia,
certyfikatu lub dyplomu. W powyższym przypadku uczestnik nie ma prawa do zwrotu

wniesionych opłat. Decyzję o relegowaniu uczestnika kursu ze Szkoły podejmuje Dyrektor
Szkoły.
3. Uczestnik kursu z chwilą jego ukończenia przenosi na PZPN bez konieczności składania
odrębnego oświadczenia nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wszelkich dzieł
stworzonych przez niego w czasie kursu (np. prac, prezentacji, innych materiałów
stworzonych podczas zajęć w Szkole), zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631,
ze zm.).
§ 9.
Opłaty i koszty
1. Uczestnicy kursów są zobowiązani do terminowej wpłaty czesnego. Uczestnik kursu
uiszcza czesne w terminie i na rachunek wskazany przez Dyrektora Szkoły. W drodze
indywidualnej decyzji Dyrektora Szkoły czesne może zostać wpłacone przez Uczestnika
kursu w dwóch ratach.
2. Uczestnicy kursów samodzielnie ponoszą koszty dojazdu, zakwaterowania
i wyżywienia oraz materiałów dydaktycznych potrzebnych podczas uczestnictwa
w kursach.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 10.
Dane osobowe
1. Uczestnicy kursów, podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na przetwarzanie ich
na potrzeby Szkoły, w celach związanych z przeprowadzeniem kursów.
2. Uczestnik kursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich modyfikacji.
3. Dane osobowe uczestników kursów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Polski
Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie (ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7, 02366 Warszawa).
§ 11.
Interpretacja Regulaminu
1. Przepisy Regulaminu należy interpretować i stosować zgodnie z zadaniami i celami
Szkoły.
2. Dokonywanie wiążącej wykładni Regulaminu należy do kompetencji Zarządu PZPN.
§ 12.
Zmiana Regulaminu
Dokonywanie zmian Regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Zarządu PZPN.
§ 13.
Ustalenia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia przez Zarząd PZPN.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/102 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie powołania Rady Szkoły Trenerów PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Powołuje się Radę Szkoły Trenerów w następującym składzie:
1.
2.
3.
4.
5.

Stefan Majewski
Bogdan Basałaj
Piotr Burlikowski
Marek Koźmiński
Sławomir Kopczewski

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr V/103 z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały nr II/38 z dnia 29
listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu
Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 8) w zw. z art. 53 § 6 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Uchwale nr II/38 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. przyjęcia Regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej
PZPN:
1.Dotychczasowy § 19 otrzymuje numerację § 19 ust.1.
2. W § 19 dodaje się nowy ust. 2 w następującym brzmieniu:
2.Odwołania od decyzji organów pierwszej instancji w sprawach dot. weryfikacji meczów oraz
przy rozpatrywaniu protestów w sprawie zawodów mogą być wnoszone w terminie 3 dni od daty
doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
t.j. U nr II/38 z 29.11.2016 r.
zm. U nr V/103 z 23.05.2018 r.
Uchwała nr II/38 z dnia 29 listopada 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
dot. przyjęcia Regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN
Przyjmuje się Regulamin Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN w następującym brzmieniu:
Regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej
I. Postanowienia wstępne.
§1
1. Najwyższa Komisja Odwoławcza [„Komisja”] jest organem jurysdykcyjnym Polskiego Związku
Piłki Nożnej [„PZPN”] powołanym do rozpoznawania następujących środków zaskarżenia:
1) odwołań od decyzji Komisji Dyscyplinarnej PZPN;
2) odwołań od decyzji organu dyscyplinarnego ligi zawodowej;
3) odwołań od decyzji Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego;
4) odwołań od decyzji Zespołu ds. Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN;
5) odwołań od decyzji Zespołu ds. Licencjonowania Menedżerów PZPN;
6) odwołań od decyzji dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej prowadzących
rozgrywki III ligi;
7) odwołań od decyzji dyscyplinarnych klubu sportowego;
8) odwołań od decyzji Dyscyplinarnych Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN;
9) skarg kasacyjnych od orzeczeń organów dyscyplinarnych i jurysdykcyjnych wojewódzkich
związków piłki nożnej.
2. Komisja działa na podstawie art. 45, art. 46 oraz art. 53 Statutu PZPN i Regulaminu
Najwyższej Komisji Odwoławczej [„Regulamin”].
3. Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw, o których mowa w ust. 1, Komisja korzysta z pełnej
niezależności i samodzielności.
4. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie PZPN, w Warszawie.

§2
1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz od 5 do 7
członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd PZPN na wniosek Prezesa Związku.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, kadencja Komisji jest czteroletnia. Członek Komisji nie może być
członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub innego organu jurysdykcyjnego.
3. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne. Przewodniczący i przynajmniej 1/3 członków Komisji muszą być
prawnikami.
§3
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności
Wiceprzewodniczący Komisji. Jeżeli Regulamin niniejszy używa określenia Przewodniczący
Komisji, odpowiednie przepisy mają także zastosowanie do Wiceprzewodniczącego Komisji
zastępującego Przewodniczącego Komisji.
2. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz, zwołuje jej posiedzenia oraz informuje
Zarząd PZPN o działalności Komisji.
3. Przewodniczący Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów
z głosem doradczym.
§4
1. Komisja orzeka w pełnym składzie osobowym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dla ważności rozstrzygnięć Komisji wymagana jest obecność co najmniej 3 członków, w tym
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
§5
1. Członek Komisji nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym jakichkolwiek
spraw lub zagadnień, w których istnieje lub może wystąpić konflikt interesów. O wyłączeniu na
podstawie oświadczenia członka Komisji lub na wniosek strony postępowania rozstrzyga
zarządzeniem Przewodniczący. Na zarządzenie Przewodniczącego nie przysługuje środek
zaskarżenia.
2. W przypadku wniosku strony postępowania o wyłączenie Przewodniczącego Komisji
złożonego nie później niż 24 godziny przed rozpatrzeniem sprawy, wniosek ten rozstrzyga
Komisja do Spraw Nagłych PZPN.
II. Postępowanie przed Najwyższą Komisją Odwoławczą.
§6
1. Środki zaskarżenia wnoszone są do Komisji za pośrednictwem organu, który wydał
zaskarżone orzeczenie.
2. W przypadku, gdy środek zaskarżenia wnosi pełnomocnik zobowiązany jest on dołączyć
pełnomocnictwo, a w przypadku gdy środek zaskarżenia wnosi klub zobowiązany jest on
również do złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
3.Organ, do którego wpłynął środek zaskarżenia powinien w terminie 7 dni przekazać go
Komisji wraz z aktami sprawy.
§7
1. Osoba wnosząca sprawę do Komisji mo
że być reprezentowana przed Komisją przez ustanowionego pisemnie pełnomocnika, którym
może być adwokat, radca prawny, licencjonowany menedżer ds. piłkarzy (pośrednik
transakcyjny), przedstawiciel klubu,
w szczególności pracownik klubu, a w
przypadku gdy sprawa dotyczy osoby fizycznej, osoba dla niej bliska.
2. Posiedzenia Komisji są niejawne. W posiedzeniu Komisji do czasu rozpoczęcia narady przez
Komisję, ma prawo wziąć udział Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, skarżący, jego
pełnomocnik, przedstawiciel organu, o którym mowa w § 11 oraz inne osoby dopuszczone przez
Przewodniczącego Komisji do udziału w sprawie. W czasie narady, oprócz członków Komisji,
obecny może być wyłącznie protokolant.
3. O odmowie dopuszczenia do udziału w posiedzeniu osób innych niż określone w ust. 2
decyduje zarządzeniem Przewodniczący Komisji. Na zarządzenie Przewodniczącego nie
przysługuje środek zaskarżenia.

§8
1. Przewodniczący Komisji dokonuje wstępnej oceny wpływających do Komisji pism oraz
dokumentacji przekazanej przez organy niższej instancji. Jeżeli pismo nie stanowi środka
zaskarżenia, Przewodniczący zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na to pismo w terminie 21 dni
lub przekazać je właściwej jednostce organizacyjnej PZPN.
2. Przewodniczący Komisji może wezwać skarżącego do uzupełnienia braków formalnych środka
zaskarżenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia zobowiązania w trybie określonym w § 13 ust.
7 Regulaminu, pod rygorem pozostawienia środka zaskarżenia bez rozpoznania, poprzez:
a) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszony, ze wskazaniem, czy jest zaskarżone
w całości czy części;
b) dołączenie pełnomocnictwa;
c) złożenie odpisów środka zaskarżenia wraz z załącznikami dla innych zainteresowanych stron;
d) wniesienie kaucji w regulaminowej wysokości jeżeli wysokość kaucji oraz rachunek bankowy
PZPN nie były wskazane w pouczeniu zawartym w doręczonej stronie decyzji stanowiącej
przedmiot zaskarżenia.
3. Przewodniczący Komisji przekazuje środek zaskarżenia właściwemu organowi, który wydał
zaskarżoną decyzję, jeżeli został on wniesiony bezpośrednio do Komisji, a istnieją wątpliwości co
do treści pouczenia o trybie zaskarżenia zawartego w tej decyzji, a w szczególności pouczenie
nie zawierało wskazania, iż środek zaskarżenia powinien być wniesiony za pośrednictwem
organu, który wydał zaskarżoną decyzję lub nie został wskazany dokładny adres tego organu.
§9
1. Przewodniczący Komisji, wydając zarządzenie, może pozostawić środek zaskarżenia bez
rozpoznania, gdy:
a) wnoszący środek zaskarżenia nie jest stroną postępowania;
b) w przedmiotowej sprawie środek zaskarżenia nie przysługuje;
c) sprawa została już prawomocnie rozstrzygnięta lub gdy jest w toku;
d) środek zaskarżenia został złożony po terminie lub nie został opłacony we właściwym terminie;
e) strona we właściwym terminie nie uzupełniła braków formalnych środka zaskarżenia.
2. Na wydane przez Przewodniczącego Komisji zarządzenie skarżącemu przysługuje wniosek o
rozpoznanie sprawy przez Komisję w terminie 7 dni od daty przesłania zarządzenia w trybie
określonym w § 13 ust. 7 Regulaminu.
3. Po uprawomocnieniu się zarządzenia o pozostawieniu środka zaskarżenia bez rozpoznania,
Przewodniczący Komisji zarządza zwrot wniesionej przez skarżącego kaucji pieniężnej.
§ 10
Dla rozpatrzenia wniesionego środka zaskarżenia Przewodniczący Komisji może zarządzić
przedstawienie przez odpowiedni organ dodatkowych dokumentów i wszystkich akt
dotyczących przedmiotowej sprawy.
§ 11
Po wstępnej ocenie otrzymanej dokumentacji Przewodniczący Komisji wyznacza termin
posiedzenia, na które zaprasza osobę skarżącą oraz ewentualnie inne osoby uczestniczące w
postępowaniu, a ponadto przedstawiciela organu, który wydał kwestionowane orzeczenie w celu
przedstawienia stanowiska organu wobec treści złożonego środka zaskarżenia. Przedstawienie
stanowiska organu może nastąpić również na piśmie.
§ 12
1. Przewodniczący Komisji kieruje jego przebiegiem, zadaje pytania jako pierwszy, wyznacza
kolejność zadawania pytań, udziela głosu stronom, a także ma prawo uchylania pytań, jeśli
nie zmierzają one do ustalenia istotnych okoliczności sprawy. Przewodniczący Komisji ma prawo
wydawania wszelkich zarządzeń o charakterze porządkowym. Na zarządzenia
Przewodniczącego nie przysługuje środek zaskarżenia.
2. Strony mają prawo i obowiązek odpowiadania na pytania oraz składania wyjaśnień i wniosków.
Nie budzące wątpliwości twierdzenia, co do których strona przeciwna nie ustosunkowała się
Komisja uznaje za przyznane.
§ 13
1. Doręczenia orzeczeń wydawanych przez Komisję dokonywane są przesyłkami za zwrotnym
poświadczeniem odbioru.

2. Jeżeli w sprawie ustanowiony jest pełnomocnik procesowy, doręczenia należy dokonać temu
pełnomocnikowi, chyba że z dokumentu pełnomocnictwa wynika co innego. Doręczenie
dokonane pełnomocnikowi uznaje się za doręczenie dokonane stronie.
3. Jeżeli w sprawie stroną jest zawodnik, trener lub działacz klubowy, który nie ustanowił
pełnomocnika, doręczenie dokonywane jest za pośrednictwem Klubu.
4. Jeżeli w sprawie stroną jest sędzia piłkarski lub obserwator, który nie ustanowił pełnomocnika,
doręczenie dokonywane jest za pośrednictwem Kolegium Sędziów PZPN.
5. Jeżeli w sprawie stroną jest delegat PZPN, który nie ustanowił pełnomocnika, doręczenie
dokonywane jest za pośrednictwem Komisji do Spraw Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich.
6. Jeżeli w sprawie stroną jest działacz związkowy, który nie ustanowił pełnomocnika, doręczenie
dokonywane jest za pośrednictwem wojewódzkiego związku piłki nożnej lub odpowiedniej
jednostki organizacyjnej PZPN.
7. Zobowiązanie do uzupełnienia braków formalnych środka zaskarżenia, zarządzenie
Przewodniczącego o pozostawieniu środka zaskarżenia bez rozpoznania oraz zawiadomienie
o terminie posiedzenia doręczane jest faksem. Za datę doręczenia uznaje się datę wysłania
prawidłowo nadanego faksu. Pomiędzy przesłaniem zawiadomienia o terminie posiedzenia,
a terminem posiedzenia musi upłynąć co najmniej 3 dni.
8. Strony oraz pełnomocnicy stron mają obowiązek zawiadamiać Komisję o każdej zmianie
adresu dla doręczeń oraz numeru faksu. W razie zaniedbania tego obowiązku, pismo wysłane
pod ostatnio znany Komisji adres lub numer faksu wywołuje skutki prawne.
9. Strona lub pełnomocnik strony może wnosić o przesyłanie korespondencji na adres mailowy.
W przypadku złożenia takiego wniosku za datę doręczenia uznaje się datę wysłania maila.
§ 14
1. Orzeczenia Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W razie
równości głosów decydującym jest głos Przewodniczącego Komisji. W przypadku gdy Członek
Komisji głosował przeciw podjętemu rozstrzygnięciu uprawniony jest do złożenia na piśmie
zdania odrębnego.
2. Członek Komisji rozpoznający daną sprawę nie może uchylić się od jej rozstrzygnięcia.
W przypadku gdy Członek Komisji głosował przeciw podjętemu rozstrzygnięciu uprawniony jest
do złożenia na piśmie zdania odrębnego.
3. Ogłoszenie sentencji orzeczenia jest jawne i następuje po zakończeniu obrad Komisji nad sprawą.
Przewodniczący Komisji lub inny członek Komisji powinien podać ustne motywy rozstrzygnięcia.
4. W sprawie skomplikowanej pod względem prawnym, ogłoszenie sentencji orzeczenia może być
odroczone na okres do 14 dni. O terminie ogłoszenia sentencji powiadamia się strony
postępowania.
§ 15
1. Komisja może, na wniosek strony, orzec o zawieszeniu rygoru natychmiastowej wykonalności
nałożonego przez organ I instancji. Orzeczenie w powyższym zakresie może nastąpić na
posiedzeniu bez udziału stron.
2. Posiedzenie w przedmiocie rozstrzygnięcia wniosku o zawieszenie natychmiastowej
wykonalności może również zostać zorganizowane z wykorzystaniem środków porozumienia się
na odległość, z zachowaniem wymogów co do minimalnego składu Komisji oraz zgodnie
z zarządzeniem Przewodniczącego określającym szczegóły techniczne organizacji posiedzenia
i wydania orzeczenia. W powyższym trybie mogą być również rozpatrywane inne sprawy nie
wymagające udziału stron.
§ 16
1. Orzeczenie Komisji wraz z uzasadnieniem sporządzane jest nie później niż w terminie 14 dni
od dnia jego ogłoszenia.
2. Orzeczenia Komisji podpisywane są przez wszystkich członków Komisji orzekających
w danej sprawie, zaś uzasadnienia przez Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub
Sekretarza Komisji.
§ 17
1. Orzeczenia Komisji są natychmiast wykonalne.
2. Organ, któremu sprawa została przekazana przez Komisję, związany jest ustaleniami
dokonanymi przez Komisję w tej sprawie, w szczególności wskazaniami Komisji co do sposobu
rozpoznania sprawy. Nie można oprzeć orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy
na podstawach sprzecznych z ustaleniami poczynionymi w tej sprawie przez Komisję.

III. Postępowanie odwoławcze przed Najwyższą Komisją Odwoławczą.
§ 18
Do rozpatrywania odwołań, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-8, w postępowaniu przed Komisją
mają zastosowanie przepisy §6 - §17 z uwzględnieniem poniższych przepisów.
§ 19
1.Wniesienie odwołania jest możliwe, gdy uprawniona strona postępowania przed organem
I instancji lub Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego lub Rzecznik Dyscyplinarny, w terminie 14
dni od doręczenia orzeczenia wraz uzasadnieniem, zarzuci naruszenie prawa związkowego lub
przepisów FIFA, naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny
wpływ na wynik sprawy, a także niewspółmierność orzeczonej kary do przypisanego przewinienia
dyscyplinarnego.
2.Odwołania od decyzji organów pierwszej instancji w sprawach dot. weryfikacji meczów
oraz przy rozpatrywaniu protestów w sprawie zawodów mogą być wnoszone w terminie
3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji za pośrednictwem organu, który
wydał decyzję.
§ 20
Odwołanie powinno zawierać:
1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone, ze wskazaniem, czy jest zaskarżone
w całości czy części,
2) zwięzłe przedstawienie zarzutów wraz z ich uzasadnieniem,
3) wniosek o zmianę lub uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądania.
4) powołanie w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów, wraz z uzasadnieniem dlaczego
nie było możliwe ich przedstawienie w postępowaniu przed organem l instancji.
§ 21
1. Komisja odrzuca odwołanie w przypadku, gdy:
a) wnoszący odwołanie nie jest stroną postępowania;
b) w przedmiotowej sprawie odwołanie nie przysługuje;
c) sprawa została już prawomocnie rozstrzygnięta lub gdy jest w toku;
d) odwołanie zostało złożone po terminie lub nie zostało opłacone we właściwym terminie;
e) strona we właściwym terminie nie uzupełniła braków formalnych odwołania.
2. W przypadku gdy strona złożyła wniosek o rozpoznanie sprawy przez Komisję, o którym mowa
w § 9 ust. 2 Regulaminu, Komisja orzeczeniem stwierdza zgodność zarządzenia Przewodniczącego
Komisji z prawem związkowym lub zarządzenie Przewodniczącego Komisji uchyla.
§ 22
W czasie posiedzenia Komisji osoba wnosząca odwołanie może zmieniać i uzasadniać wnioski
odwołania, dodatkowo uzasadniać sformułowane w odwołaniu zarzuty, jak również wskazywać
dodatkowe zarzuty naruszenia prawa związkowego lub przepisów FIFA inne niż związane ze
sposobem procedowania przez organ pierwszej instancji.
§ 23
1. Komisja może rozpoznać wnioski o przeprowadzenie nowych dowodów wskazanych w odwołaniu
o ile łącznie spełnione są następujące warunki:
1) wniosek o przeprowadzenie nowych dowodów spełnia wymogi określone w § 20 pkt. 4,
2) o treści wniosku zostały powiadomione wszystkie strony postępowania,
3) strona, która wnosiła o dopuszczenie dowodu zapewniła możliwość przeprowadzenia tego dowodu
na posiedzeniu,
4) przeprowadzenie dowodu nie spowoduje odroczenia terminu posiedzenia.
2. Komisja może z własnej inicjatywy prowadzić postępowanie dowodowe, w szczególności
rozpoznać dowody zgłoszone przed organem I instancji.
3. Odmowa rozpoznania przez Komisję wniosku o przeprowadzenie nowych dowodów następuje
w drodze zarządzenia Przewodniczącego Komisji, jeżeli wniosek ów nie spełnia chociażby jednego
z wymogów formalnych, o których mowa w ust. 1. Na zarządzenie Przewodniczącego nie przysługuje
środek zaskarżenia.

§ 24
Komisja 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.

§ 25
Komisja może oddalić odwołanie w całości lub w części jako bezzasadne jeżeli brak jest
uzasadnionych zarzutów albo jeżeli zaskarżone orzeczenie pomimo błędnej podstawy prawnej lub
błędnego uzasadnienia odpowiada prawu związkowemu oraz przepisom FIFA (zasada słuszności).
§ 26
1. Jeżeli zarzut naruszenia przepisów postępowania jest uzasadniony a Komisja uzna,
iż ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego nie jest możliwe
wydanie orzeczenia na jednym posiedzeniu Komisji, Komisja może uwzględnić odwołanie
i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez właściwy organ.
2. Jeżeli zarzut naruszenia prawa materialnego jest uzasadniony, a odwołania nie oparto także
na zarzucie naruszenia przepisów postępowania lub zarzut ten okazał się nieuzasadniony,
Komisja może uwzględnić odwołanie w całości lub w części i zmienić zaskarżone orzeczenie
rozstrzygając co do istoty sprawy.
3. Naruszenie prawa związkowego lub przepisów FIFA Komisja jest zobowiązana uwzględnić
pomimo braku zarzutu strony.
§ 27
1. Komisja może nie uwzględnić odwołania, a mimo to zmienić w całości lub w części zaskarżone
orzeczenie, rozstrzygając - w zakresie wymiaru kary - co do istoty sprawy, w przypadku gdy organ
I instancji nie wziął pod uwagę wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na wymiar kary,
a orzeczenie organu I instancji, co do zasady, odpowiada prawu związkowemu lub przepisom FIFA
(zasada słuszności).
2. Komisja może uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i umorzyć postępowanie,
jeżeli postępowanie w danym zakresie stało się z jakiejkolwiek przyczyny bezprzedmiotowe.
IV. Postępowanie kasacyjne przed Najwyższą Komisją Odwoławczą.
§ 28
Do rozpatrywania skarg kasacyjnych [”kasacja”], o których mowa w § 1 ust.1 pkt 9, w postępowaniu
przez Komisją mają zastosowanie przepisy §6 - §17 z uwzględnieniem poniższych przepisów.
§ 29
1. Wniesienie kasacji, jest możliwe, gdy uprawniona strona postępowania, Rzecznik Ochrony
Prawa Związkowego lub Rzecznik Dyscyplinarny w terminie 30 dni od doręczenia orzeczenia
wraz uzasadnieniem, zarzuci rażące naruszenie prawa związkowego lub przepisów FIFA przez
błędną ich wykładnię, niewłaściwe zastosowanie lub brak zastosowania, względnie naruszenie
przepisów postępowania związkowego, jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ dla
rozstrzygnięcia sprawy.
2. Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem właściwego organu 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.
3. Kasacja nie może dotyczyć wyłącznie wymiaru kary.
4. Przez rażące naruszenie prawa związkowego, o którym mowa w ust.1 należy w szczególności
rozumieć:
a) wydanie zaskarżonej orzeczenia bez podstawy lub wadliwej podstawie prawnej,

b) oczywistą sprzeczność między rozstrzygnięciem sprawy a treścią zastosowanego przepisu
prawa związkowego lub przepisu FIFA,
c) wydanie orzeczenia w sprawie wcześniej wszczętej lub prawomocnie zakończonej,
d) pozbawienie strony możności obrony swoich praw lub jej znaczące ograniczenie wskutek
naruszenia standardów postępowania dyscyplinarnego, w szczególności polegające na wydaniu
orzeczenia bez wysłuchania stanowiska strony lub na przeprowadzeniu postępowania
dyscyplinarnego wobec nienależycie reprezentowanej strony,
e)
wydanie
zaskarżonego
orzeczenia
bez
przeprowadzenia
postępowania
wewnątrzzwiązkowego.
§ 30
Kasacja powinna zawierać:
1) oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone
w całości czy w części,
2) przytoczenie zarzutów kasacyjnych i ich uzasadnienie,
3) wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia.
§ 31
1. Komisja rozpoznaje sprawę w granicach wniosków kasacji oraz jej zarzutów.
2. W postępowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powołanie nowych faktów i dowodów,
a Komisja jest związana ustaleniami faktycznymi stanowiącymi podstawę zaskarżonego
orzeczenia.
3. W czasie posiedzenia Komisji strona może ustnie uzasadniać wnioski sformułowane
w kasacji oraz przytaczać nowe uzasadnienie zgłoszonych w kasacji zarzutów.
§ 32
1. Komisja odrzuca kasację w przypadku, gdy:
a) wnoszący kasację nie jest stroną postępowania;
b) w przedmiotowej sprawie kasacja nie przysługuje, w szczególności gdy dotyczy ona wyłącznie
wymiaru kary;
c) sprawa została już prawomocnie rozstrzygnięta lub gdy jest w toku,
d) kasacja została złożona po terminie lub gdy nie została opłacona we właściwym terminie;
e) kasacja została złożona z pominięciem organu drugiej instancji pomimo tego, iż pouczenie
zawierało szczegółowe informacje dotyczące trybu zaskarżenia;
f) strona we właściwym terminie nie uzupełniła braków formalnych kasacji.
2. W przypadku gdy strona złożyła wniosek o rozpoznanie sprawy przez Trybunał, o którym
mowa w § 9 ust. 2 Regulaminu, Komisja orzeczeniem stwierdza zgodność zarządzenia
Przewodniczącego Komisji z prawem związkowym lub zarządzenie Przewodniczącego Komisji
uchyla.
3. Komisja może odrzucić kasację, gdy nie spełnia ona warunków określonych w § 30 punkt 2-3
Regulaminu, chyba że zarzuty kasacyjne, ich uzasadnienie, jak również wniosek o uchylenie lub
zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia jednoznacznie wynikają z treści
kasacji, a kasacja nie została wniesiona przez adwokata, radcę prawnego lub licencjonowanego
menedżera do spraw piłkarzy(pośrednika transakcyjnego).
§ 33
Komisja może :
1. oddalić kasację w całości lub w części jako bezzasadną lub złożoną przez osobę
nieuprawnioną,
2. zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy,
3. uchylić zaskarżone orzeczenie lub orzeczenia 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 kasacyjne.
§ 34
Komisja może oddalić kasację, jako bezzasadną, jeżeli brak jest uzasadnionych zarzutów albo
jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnej podstawy prawnej lub błędnego uzasadnienia
odpowiada prawu związkowemu oraz przepisom FIFA (zasada słuszności).

§ 35
1. Jeżeli zarzut naruszenia przepisów postępowania jest uzasadniony, Komisja może uwzględnić
kasację i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania przez właściwy organ.
2. Jeżeli zarzut naruszenia prawa materialnego jest uzasadniony, a kasacji nie oparto także na
zarzucie naruszenia przepisów postępowania lub zarzut ten okazał się nieuzasadniony, Komisja
może uwzględnić kasację i zmienić zaskarżone orzeczenie rozstrzygając co do istoty sprawy.
3. Komisja może uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i umorzyć postępowanie,
jeżeli postępowanie w danym zakresie stało się z jakiejkolwiek przyczyny bezprzedmiotowe.
V. Koszty postępowania przed Najwyższą Komisją Odwoławczą.
§ 36
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. 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.
3. Kaucje pieniężne, o których mowa powyżej, wnosi się bezpośrednio na rachunek bankowy lub
do kasy PZPN.
4. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz Rzecznik Dyscyplinarny jest zwolniony
z obowiązku wnoszenia kaucji pieniężnej.
5. Kaucja pieniężna podlega zwrotowi w przypadku uwzględnienia w całości środka
zaskarżenia oraz w przypadku jego cofnięcia.
VI. Zwolnienie od kosztów postępowania przed Najwyższą Komisją Odwoławczą
1. Na wniosek klubu z klasy rozgrywkowej niższej niż III lub zawodnika o statusie amatora,
zwłaszcza juniora lub ucznia oraz innych osób fizycznych, a także w szczególnych przypadkach
innych podmiotów, Przewodniczący Komisji może zwolnić od obowiązku wniesienia kaucji
pieniężnej w drodze zarządzenia.
2. Na wydane przez Przewodniczącego Komisji zarządzenie o odmowie zwolnienia od wniesienia
kaucji pieniężnej, skarżącemu przysługuje wniosek o rozpoznanie sprawy przez Komisję
w terminie 7 dni od daty przesłania zarządzenia w trybie określonym w § 13 ust. 7 Regulaminu.

VII. Postanowienia końcowe.
§ 37
Działalność Najwyższej Komisji Odwoławczej od strony techniczno-organizacyjnej zabezpiecza
Biuro PZPN.
§ 38
1. Sekretarz Generalny PZPN wyznacza spośród pracowników Biura osobę, zwaną administratorem
do bieżącej obsługi Komisji. Administrator odpowiedzialny jest między innymi za sporządzanie
protokołów z posiedzeń Komisji, prowadzi dokumentację i akta Komisji oraz upoważniony jest do
składania - z wyłączeniem orzeczeń Komisji – podpisów w zastępstwie Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego Komisji.
2. Sekretarz Komisji sporządza coroczne sprawozdanie z działalności Komisji oraz dokonuje
sprawdzenia dokumentacji, akt i protokołów z posiedzeń Komisji, które są przechowywane
w Biurze Związku.
§ 39
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz Statutu PZPN.
2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywania jego zmian przysługuje
Zarządowi PZPN.
§ 40
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od dnia
29 listopada 2016 roku.
§ 41
Traci moc Uchwała II/24 z dnia 12 grudnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

