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Polski Związek Piłki Nożnej przedstawia decyzję Komisji ds. Nagłych PZPN ws. rozgrywek piłki nożnej 
kobiet w sezonie 2019/2020. 
Puchar Polski kobiet 
Rozgrywki o Puchar Polski kobiet w sezonie 2019/2020 będą kontynuowane. Mecze 1/2 finału oraz finał 
zostaną rozegrane w formule jednego spotkania na obiektach wskazanych przez PZPN. Mecze półfinałowe  
zostaną rozegrane 20 czerwca 2020 r., natomiast finał odbędzie się w dniu 27 czerwca 2020 roku. 
W związku z brakiem możliwości rozegrania wszystkich zaplanowanych kolejek do 30 czerwca 2020 r., 
rozgrywki Ekstraligi kobiet oraz I ligi kobiet w sezonie 2019/2020 zostały zakończone. 
Ekstraliga 
Jako kolejność drużyn w końcowej tabeli rozgrywek Ekstraligi kobiet w sezonie 2019/2020 przyjmuje                         
się kolejność drużyn w tabeli po rozegraniu meczów 12. kolejki, tj. po ostatniej rozegranej kolejce rozgrywek. 
Wszystkie zaległe mecze 12. lub poprzednich kolejek Ekstraligi kobiet w sezonie 2019/2020 zostały uznane 
za nierozegrane bez przyznawania punktów, zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 9 Uchwały nr IX/140 z dnia                 
3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną.  
Klub zajmujący 1. miejsce w tabeli końcowej rozgrywek, tj. GKS Górnik Łęczna zdobył tytuł Mistrza Polski 
kobiet w sezonie 2019/2020. 
Klub zajmujący 2. miejsce w tabeli końcowej rozgrywek, tj. KKPK Medyk Konin zdobył tytuł Wicemistrza 
Polski kobiet w sezonie 2019/2020. 
W związku z uzyskaniem przez drużyny KKPK Medyk Konin oraz KKS Czarni Sosnowiec takiej samej liczby 
punktów w końcowej tabeli rozgrywek Ekstraligi kobiet w sezonie 2019/2020 przy jednoczesnym rozegraniu 
tylko jednego meczu pomiędzy tymi drużynami, oba kluby zostały uprawnione do otrzymania nagrody 
finansowej przewidzianej za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski kobiet w sezonie 2019/2020. Zgodnie                        
z Regulaminem Rozgrywek, zespoły, które zajęły w tabeli końcowej rozgrywek miejsca 11-12 spadają do I ligi 
kobiet. 
I liga kobiet 
Jako kolejność drużyn w końcowych tabelach rozgrywek poszczególnych grup I ligi kobiet w sezonie 
2019/2020 przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli po rozegraniu meczów 11. kolejki, tj. po ostatniej 
rozegranej kolejce rozgrywek. 
Do Ekstraligi kobiet awansują kluby TS ROW Rybnik oraz Akademia Piłkarska LG, o ile otrzymają licencję 
uprawniającą do udziału w tych rozgrywkach. 
Zgodnie z Regulaminem Rozgrywek, zespoły, które zajęły w tabeli końcowej rozgrywek poszczególnych grup 
I ligi kobiet miejsca 6-12 spadają do rozgrywek II ligi kobiet. 
II liga kobiet 
Mecze barażowe o awans do rozgrywek I ligi kobiet pomiędzy klubami, które zajęły pierwsze miejsca             
w tabelach końcowych poszczególnych grup II ligi kobiet zostaną rozegrane w formule jednego spotkania,                   
w dniu 27 czerwca 2020 r., na obiektach wskazanych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
 
Mecze barażowe o awans do rozgrywek II ligi kobiet w sezonie 2020/2021 nie zostaną rozegrane. 
Przewidziany w regulaminie rozgrywek system przeprowadzenia meczów barażowych wymagałby 
wyznaczenia wielu terminów na rozegranie kolejnych etapów, co mogłoby okazać się niemożliwe do 30 
czerwca 2020 r. Zatem, w tej sytuacji zastosowanie mają postanowienia Uchwały nr III/42 z dnia 12 marca 
2020 roku Zarządu w sprawie zasad postępowania na wypadek braku możliwości rozgrywania oficjalnych 
meczów piłkarskich na terytorium RP w sezonie 2019/2020 w związku z decyzją organów państwowych, 
zgodnie z którymi, w sytuacji, gdy mecze barażowe miały być rozgrywane pomiędzy klubami różnych klas,                       
w klasie wyższej utrzymują się kluby dotychczas w niej występujące. 
 
W związku z powyższym, w II lidze kobiet utrzymują się kluby-przegrani w barażach o awans do I ligi kobiet 
oraz zespoły które zajęły 2. i 3. miejsca w tabelach końcowych poszczególnych grup II ligi kobiet. 
 
W sezonie 2020/2021 rozgrywki piłki nożnej kobiet będą prowadzone przez Polski Związek Piłki Nożnej                       
w następującej formule: 
 
Ekstraliga – 12 drużyn w jednej grupie 
I liga – 12 drużyn w jednej grupie 
II liga – 2 grupy po 12 drużyn 
 
System rozgrywek III ligi kobiet zostanie ustalony po konsultacjach z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej, 
prowadzącymi rozgrywki III ligi kobiet. 

 


