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1 Ekstraklasa S.A.

Ekstraklasa S.A. – informacje ogólne
Ekstraklasa S.A. jest spółką akcyjną założoną 14 czerwca 2005 roku w wyniku umowy pomiędzy PZPN a klubami piłkarskimi uczestniczącymi w rozgrywkach ówczesnej pierwszej ligi.
12 sierpnia 2005 roku Ekstraklasa S.A. podpisała z PZPN umowę o zarządzaniu ligą zawodową,
określającą podział kompetencji w zakresie prowadzenia najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej. Spółka przejęła prowadzenie rozgrywek Ekstraklasy z dniem 18 listopada 2005
roku; od tego czasu można mówić o faktycznym podjęciu działalności przez piłkarską ligę
zawodową w Polsce.
Organem nadrzędnym spółki Ekstraklasa S.A. jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwoływane przynajmniej raz w roku przez Zarząd spółki. Bierze w nim udział 17 Akcjonariuszy,
czyli 16 Klubów Ekstraklasy oraz PZPN. Podczas WZA wyłaniany jest skład Rady Nadzorczej,
który zmieniany jest co roku. W Radzie Nadzorczej Ekstraklasy S.A. zasiada 7 członków:
– 4 reprezentantów najlepszych Klubów w tabeli końcowej poprzedniego sezonu (po jednym
z każdego Klubu),
– 2 reprezentantów wybieranych spośród siebie przez 12 pozostałych Klubów,
– 1 reprezentant PZPN. Rada Nadzorcza ze swojego składu wyłania Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczącego.
Jednym z uprawnień Rady Nadzorczej jest powoływanie stałego Zarządu Spółki. Od 1 lipca
2016 roku skład Zarządu Ekstraklasy S.A. jest trzyosobowy. Prezesem Zarządu jest Dariusz
Marzec, który pełni tę funkcję od 1 lipca 2015 roku. Wiceprezesem jest Marcin Animucki. Od
początku lipca 2016 jako członek Zarządu dołączył Jacek Bednarz.
Ekstraklasa S.A. składa się z pięciu zespołów funkcjonalnych – Departamenty: Logistyki Rozgrywek, Marketingu i Sprzedaży, Komunikacji i PR, Finansów i Organizacji oraz Biuro Spółki.
Niezależnym i niezawisłym organem dyscyplinarnym Ekstraklasy S.A. jest Komisja Ligi.
Komisja powoływana jest na dwuletnią kadencję przez Radę Nadzorczą Ekstraklasy S.A.,
czyli reprezentację wszystkich Klubów Ekstraklasy oraz PZPN. W skład Komisji w sezonie
2016/2017 wchodziło sześciu Komisarzy i Sekretarz. Komisja Ligi rozstrzyga w pierwszej instancji we wszelkich sprawach związanych z rozgrywkami Ekstraklasy.
Ekstraklasa S.A. jest także właścicielem spółki EKSTRAKLASA LIVE PARK, która od 2011 roku
produkuje sygnał telewizyjny ze wszystkich meczów najwyższej klasy rozgrywkowej. EKSTRAKLASA LIVE PARK dostarcza również sygnał TV dla wszystkich licencjobiorców posiadających
prawa do pokazywania rozgrywek Ekstraklasy w Polsce i za granicą.
Wszystkie 296 spotkań w sezonie jest produkowanych w standardzie high-deﬁnition, z dźwiękiem Dolby 5.1., W każdym z nich używając minimum 10 kamer, w tym 3-fazową Super Slow
Motion. Odbiorcami sygnału są nc+, Eurosport 2 oraz kilkudziesięciu nadawców telewizyjnych na całym świecie. EKSTRAKLASA LIVE PARK posiada najnowocześniejszy w Polsce wóz
transmisyjny wyposażony w 13 kamer, w tym Super i Ultra Slow Motion.
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Cele i zadania Ekstraklasy S.A.
Cele statutowe Spółki to rozwój rozgrywek Ekstraklasy poprzez promocję Ligi i zwiększanie
zainteresowania nią oraz prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej w zakresie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i podnoszenia poziomu piłki
nożnej. Ponadto Spółka poprzez swoje działania stara się zmaksymalizować przychody dla
Klubów biorących udział w rozgrywkach Ligi Zawodowej.
Najważniejsze zadania Ekstraklasy S.A. to zarządzanie rozgrywkami oraz sprzedaż praw mediowych i scentralizowanych praw marketingowych. Spółka została powołana, by w sprawny
sposób organizować rozgrywki Ekstraklasy, zwiększać ich zasięg i popularność, i w tym samym
czasie reagować na bieżąco na sytuację rynkową, oferując posiadane przez nią prawa mediowe i scentralizowane prawa marketingowe.
Siedziba spółki:
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 D, 01-531 Warszawa
NIP: 525-23-36-216, tel.: +48 22 531 67 40, faks: +48 22 531 67 45
www.ekstraklasa.org, e-mail: info@ekstraklasa.org
Zarząd:
Prezes Zarządu: Dariusz Marzec
Wiceprezes Zarządu: Marcin Animucki
Członek Zarządu: Jacek Bednarz
Departament Logistyki Rozgrywek:
Marcin Stefański – Dyrektor Logistyki Rozgrywek
marcin.stefanski@ekstraklasa.org
Departament Komunikacji:
Karolina Hytrek-Prosiecka – Dyrektor ds. Komunikacji i PR
karolina.hytrek-prosiecka@ekstraklasa.org
Departament Marketingu i Sprzedaży:
Marcin Mikucki – Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży
marcin.mikucki@ekstraklasa.org
Departament Finansów i Organizacji:
Krzysztof Bauza – Dyrektor ds. Finansów i Organizacji
krzysztof.bauza@ekstraklasa.org
Stan na 1 lipca 2017
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EKSTRAKLASA LIVE PARK zapewnia także jednolitą oprawę graﬁczną wszystkich meczów Ligi
Zawodowej. Standardowa sekwencja otwierająca (czołówka TV przed każdym meczem Ekstraklasy), sposób prezentacji składów i ustawienia taktycznego zespołów czy statystyki meczowe to nieodłączny element każdej transmisji.

Akcjonariusze Ekstraklasy S.A.
Arka Gdynia S.S.A.
Barwy: żółto-niebieskie
Rok założenia: 1929
Adres: ul. Olimpijska 5, 81-538 Gdynia
Telefon: +48 58 785 30 70
Faks: +48 58 785 30 71
Oﬁcjalna strona internetowa: www.arka.gdynia.pl
E-mail: sekretariat@arka.gdynia.pl
Prezes: Wojciech Pertkiewicz
Trener: Leszek Ojrzyński
Kierownik drużyny: Paweł Bednarczyk
Dyrektor Klubu: Dariusz Schwarz (d.schwarz@arka.gdynia.pl)
Rzecznik prasowy: Tomasz Rybiński (rzecznik@arka.gdynia.pl)
Pojemność stadionu w sezonie 2017/2018: 14 825
Stroje:
Pierwszy komplet – żółte koszulki/niebieskie spodenki/żółte getry
Drugi komplet – niebieskie koszulki/żółte spodenki/żółte getry

Bruk-Bet Termalica Nieciecza KS S.A.
Barwy: pomarańczowo-niebieskie
Rok założenia: 1922
Adres: Nieciecza 199, 33-240 Żabno
Telefon: +48 14 644 44 44
Faks: +48 14 644 44 43
Oﬁcjalna strona internetowa: www.termalica.brukbet.com
E-mail: termalica@brukbet.com
Prezes: Danuta Witkowska
Trener: Mariusz Rumak
Kierownik drużyny: Krzysztof Kozik
Rzecznik prasowy: Andrzej Mizera (andrzej.mizera@bruk-bet.pl)
Pojemność stadionu w sezonie 2017/2018: 4 595
Stroje:
Pierwszy komplet – pomarańczowe koszulki/pomarańczowe spodenki/pomarańczowe getry
Drugi komplet – niebieskie koszulki/niebieskie spodenki/niebieskie getry
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MKS Cracovia SSA
Barwy: biało-czerwone
Rok założenia: 1906
Adres: ul. Kałuży 1, 30-111 Kraków
Telefon: +48 12 292 91 00
Faks: +48 12 655 18 82
Oﬁcjalna strona internetowa: www.cracovia.pl
E-mail: klub@cracovia.pl
Prezes: prof. Janusz Filipiak
Trener: Michał Probierz
Kierownik drużyny: Tomasz Siemieniec
Dyrektor marketingu: Dariusz Guzik (dariusz.guzik@cracovia.pl)
Rzecznik prasowy: Dariusz Guzik (dariusz.guzik@cracovia.pl)
Pojemność stadionu w sezonie 2017/2018: 15 007
Stroje:
Pierwszy komplet – biało-czerwone koszulki/czarne spodenki/czarne getry
Drugi komplet – czarne koszulki/czarne spodenki/czarne getry

Górnik Zabrze S.S.A
Barwy: biało-niebiesko-czerwone
Rok założenia: 1948
Adres: ul. Roosevelta 81, 41-800 Zabrze
Telefon: +48 32 271 49 26
Faks: +48 32 271 05 30
Oﬁcjalna strona internetowa: www.gornikzabrze.pl
E-mail: gornikzabrze@gornikzabrze.pl
Prezes: Bartosz Sarnowski
Trener: Marcin Brosz
Kierownik drużyny: Krzysztof Skutnik
Dyrektor marketingu: Tomasz Masoń (t.mason@gornikzabrze.pl)
Rzecznik prasowy: Bartłomiej Perek (b.perek@gornikzabrze.pl)
Pojemność stadionu w sezonie 2017/2018: 24 563
Stroje:
Pierwszy komplet – białe koszulki/białe spodenki/białe getry
Drugi komplet – czerwone koszulki/czerwone spodenki/czerwone getry
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Jagiellonia Białystok SSA
Barwy: żółto-czerwone
Rok założenia: 1920
Adres: ul. Legionowa 28/702, 15-281 Białystok
Telefon: +48 85 665 21 00
Faks: +48 85 665 21 04
Oﬁcjalna strona internetowa: www.jagiellonia.pl
E-mail: klub@jagiellonia.pl
Prezes: Cezary Kulesza
Trener: Ireneusz Mamrot
Kierownik drużyny: Arkadiusz Szczęsny
Dyrektor marketingu: Agnieszka Klim (a.klim@jagiellonia.pl)
Rzecznik prasowy: Agnieszka Syczewska (a.syczewska@jagiellonia.pl)
Pojemność stadionu w sezonie 2017/2018: 22 376
Stroje:
Pierwszy komplet – żółto-czerwone koszulki/czerwone spodenki/czerwono-żółte getry
Drugi komplet – białe koszulki/białe spodenki/białe getry

Korona Kielce S.A.
Barwy: żółto-czerwone
Rok założenia: 1973
Adres: ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce
Telefon: +48 41 340 34 00
Faks: +48 41 340 34 00
Oﬁcjalna strona internetowa: www.korona-kielce.pl
E-mail: korona.sa@korona-kielce.pl
Prezes: Krzysztof Zając
Trener: Gino Lettieri
Kierownik drużyny: Łukasz Tomczyk
Dyrektor marketingu: Katarzyna Dudek (marketing@korona-kielce.pl)
Rzecznik prasowy: Paweł Jańczyk (pawel.janczyk@korona-kielce.pl)
Pojemność stadionu w sezonie 2017/2018: 15 550
Stroje:
Pierwszy komplet – żółto-czerwone koszulki/czerwone spodenki/czerwone getry
Drugi komplet – czarne koszulki/czarne spodenki/czarne getry
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KKS Lech Poznań
Barwy: niebiesko-białe
Rok założenia: 1922
Adres: ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań
Telefon: +48 61 886 30 00
Oﬁcjalna strona internetowa: www.lechpoznan.pl
E-mail: lech@lechpoznan.pl
Prezes: Karol Klimczak
Trener: Nenad Bjelica
Kierownik drużyny: Mariusz Skrzypczak
Dyrektor marketingu: Sebastian Starczewski (Sebastian.Starczewski@lechpoznan.pl)
Rzecznik prasowy: Łukasz Borowicz (Lukasz.Borowicz@lechpoznan.pl)
Pojemność stadionu w sezonie 2017/2018: 41 609
Stroje:
Pierwszy komplet – niebieskie koszulki/białe spodenki/białe getry
Drugi komplet – białe koszulki/niebieskie spodenki/niebieskie getry

Lechia Gdańsk SA
Barwy: biało-zielone
Rok założenia: 1945
Adres: ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1, 80-560 Gdańsk
Telefon: +48 58 76 88 401
Faks: +48 58 76 88 403
Oﬁcjalna strona internetowa: www.lechia.pl
E-mail: biuro@lechia.pl
Prezes: Adam Mandziara
Trener: Piotr Nowak
Kierownik drużyny: Patryk Dittmer (p.dittmer@lechia.pl)
Dyrektor marketingu: Janusz Biesiada (j.biesiada@lechia.pl)
Rzecznik prasowy: Jakub Staszkiewicz (j.staszkiewicz@lechia.pl)
Pojemność stadionu w sezonie 2017/2018: 41 268
Stroje:
Pierwszy komplet – biało-zielone koszulki/białe spodenki/białe getry
Drugi komplet – zielone koszulki/zielone spodenki/zielone getry
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Legia Warszawa S.A.
Barwy: czerwono-biało-zielone
Rok założenia: 1916
Adres: ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa
Telefon: + 48 22 318 20 00
Faks: + 48 22 318 20 01
Oﬁcjalna strona internetowa: www.legia.com
E-mail: info@legia.pl
Prezes: Dariusz Mioduski
Trener: Jacek Magiera
Kierownik drużyny: Konrad Paśniewski
Dyrektor marketingu: Rafał Dmowski (rafal.dmowski@legia.pl)
Rzecznik prasowy: Izabela Kruk (izabela.kruk@legia.pl)
Pojemność stadionu w sezonie 2017/2018: 29 861
Stroje:
Pierwszy komplet – białe koszulki/białe spodenki/białe getry
Drugi komplet – ciemnoszare koszulki/ciemnoszare spodenki/ciemnoszare getry

Gliwicki Klub Sportowy Piast SA
Barwy: niebiesko-czerwone
Rok założenia: 1945
Adres: 44-100 Gliwice, ul. Okrzei 20
Telefon: +48 32 335 31 15
Faks: +48 335 31 18
Oﬁcjalna strona internetowa: www.piast-gliwice.eu
E-mail: piast@piast-gliwice.eu
Prezes: Marek Kwiatek (do 7 lipca 2017)
Trener: Dariusz Wdowczyk
Kierownik drużyny: Adam Fudali
Dyrektor marketingu: Kamil Sarapata (kamil.sarapata@piast-gliwice.eu)
Rzecznik prasowy: Maciej Smolewski (maciej.smolewski@piast-gliwice.eu)
Pojemność stadionu w sezonie 2017/2018: 9 913
Stroje:
Pierwszy komplet – niebiesko-czerwone koszulki/niebieskie spodenki/niebieskie getry
Drugi komplet – czerwone koszulki/czerwone spodenki/czerwone getry
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Pogoń Szczecin SA
Barwy: granatowo-bordowe
Rok założenia: 1948
Adres: Karłowicza 28, 71-102 Szczecin
Telefon: +48 91 487 20 30
Faks: +48 91 487 22 32
Oﬁcjalna strona internetowa: www.pogonszczecin.pl
E-mail: sekretariat@pogonszczecin.pl
Prezes: Jarosław Mroczek
Trener: Maciej Skorża
Kierownik drużyny: Daniel Strzelecki
Dyrektor marketingu: Łukasz Biwan (l.biwan@pogonszczecin.pl)
Rzecznik prasowy: Krzysztof Uﬂand (k.uﬂand@pogonszczecin.pl)
Pojemność stadionu w sezonie 2017/2018: 17 015
Stroje:
Pierwszy komplet: granatowo-bordowe koszulki/granatowe spodenki/granatowe getry
Drugi komplet: biało-granatowe koszulki/białe spodenki/granatowe getry

MKS Sandecja Nowy Sącz
Barwy: czarno-białe
Rok założenia: 1910
Adres: ul. Kilińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz
Telefon: +48 18 442 18 04
Faks: +48 18 547 37 84
Oﬁcjalna strona internetowa: www.sandecja.com.pl
E-mail: biuro@sandecja.com.pl
Prezes: Grzegorz Haslik
Trener: Radosław Mroczkowski
Kierownik drużyny: Michał Janikowski
Dyrektor marketingu: marketing@sandecja.com.pl
Rzecznik prasowy: Marcin Rogowski (rzecznik@sandecja.com.pl)
Pojemność stadionu w sezonie 2017/2018: 4 595
Stroje:
Pierwszy komplet: biało-czarne koszulki/czarne spodenki/czarne getry
Drugi komplet: ﬁoletowe koszulki/ﬁoletowe spodenki/ﬁoletowe getry
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WKS Śląsk Wrocław SA
Barwy: zielono-biało-czerwone
Rok założenia: 1947
Adres: ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław
Telefon: +48 71 750 00 75
Faks: +48 71 750 00 74
Oﬁcjalna strona internetowa: www.slaskwroclaw.pl
E-mail: biuro@slaskwroclaw.pl
Prezes: Michał Bobowiec
Trener: Jan Urban
Kierownik drużyny: Andrzej Traczyk
Dyrektor marketingu: Marcin Prochera (mprochera@slaskwroclaw.pl)
Rzecznik prasowy: Tomasz Szozda (tszozda@slaskwroclaw.pl)
Pojemność stadionu w sezonie 2017/2018: 43 673
Stroje:
Pierwszy komplet – zielone koszulki/zielone spodenki/zielone getry
Drugi komplet – białe koszulki/białe spodenki/białe getry

Wisła Kraków SA
Barwy: biało-czerwono-niebieskie
Rok założenia: 1906
Adres: ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków
Telefon: +48 12 630 76 00
Faks: +48 12 630 76 91
Oﬁcjalna strona internetowa: www.wisla.krakow.pl
E-mail: sekretariat@wisla.krakow.pl
Prezes: Marzena Sarapata
Trener: Kiko Ramírez (Francisco Ramírez González)
Kierownik drużyny: Jarosław Krzoska
Dyrektor marketingu: Marcin Mucha (marcin.mucha@wisla.krakow.pl)
Rzecznik prasowy: Damian Juszczyk (damian.juszczyk@wisla.krakow.pl)
Pojemność stadionu w sezonie 2017/2018: 33 130
Stroje:
Pierwszy komplet – czerwone koszulki/białe spodenki/białe getry
Drugi komplet – biało-granatowe koszulki/białe spodenki/białe getry
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Wisła Płock S.A.
Barwy: niebiesko-białe
Rok założenia: 1947
Adres: ul. Łukasiewicza 34, 09-400 Płock
Telefon: +48 24 367 65 20
Faks: +48 24 367 65 24
Oﬁcjalna strona internetowa: www.wisla.plock.pl
E-mail: poczta@wisla.plock.pl
Prezes: Piotr Jacek Kruszewski
Trener: Jerzy Brzęczek
Kierownik drużyny: Piotr Soczewka
Dyrektor marketingu: Tomasz Marzec (tomasz.marzec@wisla.plock.pl)
Rzecznik prasowy: Maciej Wiącek (maciej.wiacek@wisla.plock.pl)
Pojemność stadionu w sezonie 2017/2018: 9 750
Stroje:
Pierwszy komplet – niebiesko-białe koszulki/niebieskie spodenki/niebieskie getry
Drugi komplet – białe koszulki/białe spodenki/białe getry

Zagłębie Lubin S.A.
Barwy: miedziano-biało-zielone
Rok założenia: 1946
Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98, 59-301 Lubin
Telefon: +48 76 746 96 00
Faks: +48 76 746 96 01
Oﬁcjalna strona internetowa: www.zaglebie.com
E-mail: sekretariat@zaglebie.com
Prezes: Robert Sadowski
Trener: Piotr Stokowiec
Kierownik drużyny: Karol Sitarski
Dyrektor marketingu: Magdalena Berkowska (magdalena.berkowska@zaglebie.com)
Rzecznik prasowy: Zygmunt Kogut (zygmunt.kogut@zaglebie.com)
Pojemność stadionu w sezonie 2017/2018: 16 032
Stroje:
Pierwszy komplet – pomarańczowe koszulki/pomarańczowe spodenki/pomarańczowe getry
Drugi komplet – białe koszulki/białe spodenki/białe getry
Polski Związek Piłki Nożnej
Rok założenia: 1919
Adres: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa
Telefon: +48 22 55 12 300
Faks: +48 22 55 12 240
Oﬁcjalna strona internetowa: www.pzpn.pl
E-mail: pzpn@pzpn.pl
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STATUT EKSTRAKLASY SPÓŁKI AKCYJNEJ
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Założyciele
Założycielami Spółki są:
stowarzyszenie pod nazwą Polski Związek Piłki Nożnej z siedzibą w Warszawie,
spółka pod ﬁrmą „AMICA SPORT” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wronkach,
spółka pod ﬁrmą „ARKA GDYNIA” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni,
spółka pod ﬁrmą Górniczy Klub Sportowy „BEŁCHATÓW” Sportowa Spółka Akcyjna
z siedzibą w Bełchatowie,
spółka pod ﬁrmą Miejski Klub Sportowy „CRACOVIA” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
stowarzyszenie pod nazwą Górniczy Klub Sportowy „GÓRNIK” Łęczna z siedzibą
w Łęcznej,
spółka pod ﬁrmą „GÓRNIK ZABRZE” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu,
spółka pod ﬁrmą „GROCLIN-DYSKOBOLIA” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą
w Grodzisku Wielkopolskim,
spółka pod ﬁrmą „KOLPORTER KORONA” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą
w Kielcach,
stowarzyszenie pod nazwą Wielkopolski Klub Piłkarski „LECH” Poznań z siedzibą
w Poznaniu,
spółka pod ﬁrmą Klub Piłkarski „LEGIA WARSZAWA” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
spółka pod ﬁrmą Morski Klub Sportowy „POGOŃ SZCZECIN” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie,
spółka pod ﬁrmą Klub Sportowy Piłkarski „POLONIA WARSZAWA” Sportowa Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
spółka pod ﬁrmą „WISŁA KRAKÓW” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,
spółka pod ﬁrmą „WISŁA PŁOCK” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku,
spółka pod ﬁrmą „ZAGŁĘBIE LUBIN” Sportowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie.
Michał Tomczak, adwokat.

II.
1.
2.
3.

Firma
Firma spółki brzmi Ekstraklasa Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skróconej nazwy Ekstraklasa S.A.
Ilekroć w umowie mowa jest o Spółce, należy przez to rozumieć Ekstraklasa Spółka
Akcyjna.

III.
1.
2.
3.

Siedziba i teren prowadzonej działalności Spółki
Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.
Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a także za granicą.
Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady usługowe i produkcyjne, a także uczestniczyć w spółkach, stowarzyszeniach i innych organizacjach. Spółka może ponadto zakładać spółki prawa handlowego
w Polsce oraz nabywać akcje i udziały w innych spółkach, zarówno w kraju, jak i poza
jego granicami.
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Cele statutowe Spółki

1.

Celem Spółki jest:
a) rozwój profesjonalnego współzawodnictwa w piłce nożnej, w szczególności po-

2.

V.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

przez zarządzanie rozgrywkami I ligi mężczyzn w piłce nożnej (rozgrywki te zwane
są dalej Ligą),
b) promocja Ligi,
c) zwiększenie zainteresowania rozgrywkami Ligi wśród obecnych i potencjalnych
kibiców piłki nożnej,
d) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i wychowawczej w zakresie kultury
ﬁzycznej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju i podnoszenia poziomu piłki
nożnej.
Spółka realizuje cele, o których mowa w ust. 1 poprzez:
a) organizowanie współzawodnictwa profesjonalnego w piłce nożnej w zakresie prowadzenia Ligi,
b) organizowanie i prowadzenie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
c) opracowywanie planów szkoleniowych, regulaminów i systemów prowadzenia
rozgrywek sportowych,
d) organizowanie spotkań, konferencji oraz sympozjów, w tym także działalność szkoleniową,
e) prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej, w tym również pośrednictwo
w negocjowaniu i podpisywaniu umów, np. ze stacjami telewizyjnymi, sponsorami
i reklamodawcami,
f) popularyzowanie piłki nożnej we wszystkich dostępnych formach, jak mass media,
reklamy, zawody masowe itp.,
g) prowadzenie działalności doradczej w zakresie prowadzenia współzawodnictwa
sportowego oraz organizacji sportu profesjonalnego,
h) podejmowanie działalności usługowej, produkcyjnej i handlowej, w tym głównie
produkcja i dystrybucja artykułów i pamiątek sportowych,
i) kreowanie wszelkich nowych form imprez sportowych z udziałem drużyn Ligi oraz
ich zawodników.
Przedmiot działalności Spółki
Przedmiotem działalności Spółki jest:
Działalność związana ze sportem pozostała (PKD 92.62.Z),
Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyﬁkowana (PKD 92.72.Z),
Reklama (PKD 74.40.Z),
Działalność związana z poprawą kondycji ﬁzycznej (PKD 93.04.Z),
Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyﬁkowana (PKD 74.87.B),
Sprzedaż detaliczna bezpośrednia prowadzona poza siecią sklepów (PKD 52.63.A),
Działalność wydawnicza pozostała (PKD 22.15.Z),
Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku (PKD 22.24.Z),
Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyﬁkowana (PKD 36.63.Z),
Sprzedaż detaliczna wyrobów sportowych (PKD 52.48.D),
15
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IV.

11.
12.
13.
14.

Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach,
gdzie indziej niesklasyﬁkowana (PKD 52.48.G),
Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyﬁkowana (PKD 93.05),
Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 74.14.A),
Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej
(PKD 74. 14.B).

VI.

Czas trwania Spółki
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

VII.
1.

Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 000 000 (jeden milion) złotych i dzieli się na
1 000 000 (jeden milion) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
Akcje mogą być wyłącznie imienne.
Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony poprzez emisję nowych akcji
bądź też w drodze podwyższenia wartości nominalnej istniejących akcji.
Niezależnie od uprawnienia Walnego Zgromadzenia do podwyższenia kapitału zakładowego w okresie trzech lat od zawiązania Spółki Zarząd ma prawo podwyższenia
kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego do wysokości 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
Wyłączenie ustawowego prawa poboru w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w trybie, o którym mowa w ust. 4, przez Zarząd wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.
Akcje winny być opłacone w wysokości 1/4 wartości objętych akcji przed zarejestrowaniem Spółki. Pozostałą część wkładów pieniężnych za objęte akcje Akcjonariusze
zobowiązują się pokryć w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia zawiązania Spółki.
Niepokrycie brakujących wkładów w terminie, o którym mowa w ust. 6, stanowi zdarzenie skutkujące umorzeniem akcji, bez powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. W takim przypadku stosuje się XII.5 i XII.6, przy czym kwota wynagrodzenia za
umorzone akcje podlega potrąceniu z zaległą wymagalną wpłatą na pokrycie akcji.
Zarząd podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w taki sposób, aby spełniony został warunek, o którym mowa
w VIII.1.b).

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

VIII.
1.
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Sposób objęcia akcji przez założycieli
Akcje spółki zostają przez założycieli objęte w następujący sposób:
a) Polski Związek Piłki Nożnej – 7,2% ogółu akcji o łącznej wartości 72 000 (siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
b) Akcjonariusze, będący klubami sportowymi, których drużyny nabyły uprawnienia
do gry w Lidze – 58 000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji każdy, przy czym łącznie
Akcjonariusze, których drużyny piłkarskie są uprawnione do gry w Lidze, obejmują
92,8% ogółu akcji Spółki.

W przypadku zmiany liczby Akcjonariuszy, których drużyny piłkarskie mają uprawnienia do gry w Lidze, łączny udział w kapitale zakładowym Akcjonariuszy, których
drużyny grają w Lidze, nie ulegnie zmianie. W takim przypadku zmianie ulega jedynie
liczba akcji objętych przez poszczególnych Akcjonariuszy, w taki sposób, aby każdy
z Akcjonariuszy, którego drużyna gra w Lidze, posiadał taką samą liczbę akcji Spółki.

IX.
1.
2.

3.
4.

X.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Zasady etyczne
Akcjonariusze zobowiązują się postępować w dobrej wierze i uczciwie we wzajemnych stosunkach, unikając niegodziwej i pochopnej krytyki swoich działań.
Akcjonariusze zobowiązują się do poszanowania zobowiązań wynikających z umów
zawartych z piłkarzami i trenerami, zarówno swoich własnych, jak i podjętych przez
inne kluby, unikając sprzecznego zarówno z prawem, jak i zasadami etycznymi ich
interpretowania na swoją korzyść.
Akcjonariusze zobowiązują się do wypełniania wzajemnych zobowiązań ﬁnansowych
bez zbędnej zwłoki, nie wykorzystując okazji dla ich unikania.
Akcjonariusze zobowiązują się do rozwiązywania sporów i konﬂiktów w pierwszej kolejności na drodze negocjacji i porozumienia, bez konieczności odwoływania się do
procedur przewidzianych przepisami prawa.
Rachunkowość i kapitały Spółki
Rachunkowość i sprawozdawczość Spółki będą prowadzone zgodnie z prawem polskim.
Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok obejmujący sezon piłkarski, tzn. od 1 lipca do
30 czerwca roku następnego.
Spółka tworzy kapitał zakładowy i kapitał zapasowy.
Spółka może utworzyć kapitały rezerwowe.
Kapitały rezerwowe tworzone są uchwałami Walnego Zgromadzenia, a zasilane z corocznych odpisów amortyzacyjnych z zysku netto w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
O podziale zysku Spółki decyduje Zwyczajne Walne Zgromadzenie większością 3/4
(trzech czwartych) głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 2/3 (dwie trzecie) kapitału zakładowego.
Przychody Spółki wykorzystywane będą przede wszystkim na pokrycie kosztów bieżącej działalności Spółki. Podział pozostałej kwoty (zysku) będzie przedmiotem każdorazowej uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 6, po wysłuchaniu
opinii Rady Nadzorczej co do sposobu określenia szczegółowych kryteriów podziału
takiego zysku.
Uchwała wskazana w ust. 6 powinna być podjęta w ciągu 6 (sześciu) miesięcy, licząc
od końca roku obrachunkowego. W przypadku niepodjęcia wspomnianej uchwały
we wskazanym powyżej terminie zysk przypadający Akcjonariuszom rozdziela się
proporcjonalnie w stosunku do nominalnej wartości posiadanych przez nich akcji.
Jeżeli akcje nie zostały w całości opłacone, zysk rozdziela się proporcjonalnie do dokonanych wpłat na akcje.
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XI.
1.

2.

3.

4.
5.

XII.
1.
2.
3.

4.
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Współpraca Skcjonariuszy w zakresie wykonywania umów
Akcjonariusze, o których mowa w rozdziale VIII.1.b), zobowiązują się do spełnienia
wszelkich uzasadnionych życzeń i oczekiwań kontrahentów Spółki mających na celu
realizację umów, o których mowa powyżej, zawartych przez Spółkę zarówno w imieniu i na rzecz własną, jak też w przypadku umów, które Spółka zawrze na rzecz jej
Akcjonariuszy. Akcjonariusze zapewnią w szczególności wszelką pomoc techniczną
i organizacyjną umożliwiającą Spółce wykonanie zobowiązań z tych umów wynikających, w szczególności uwzględniając obowiązki i ograniczenia dotyczące wyłącznego
charakteru praw wynikających z umów zawartych przez Spółkę.
Klub sportowy, nabywający akcje Spółki zgodnie z XIII.1., XIII.2. i XIII.6., zobligowany
jest do zapoznania się z treścią umów, których stroną w danym momencie jest Spółka, zawartych przez nią w granicach uprzednio udzielonych jej pełnomocnictw przez
Akcjonariuszy oraz pisemnie zobowiązać się do realizowania postanowień przewidzianych w treści tych umów, które dotyczą tych klubów.
W przypadku gdy Klub sportowy, o którym mowa w XI.2., związany jest w momencie
nabycia akcji Spółki umową lub umowami uniemożliwiającymi mu realizację zobowiązań wynikających z treści umów, których stroną jest Spółka, zobligowany jest do
niezwłocznego ustalenia stosownej zmiany warunków lub rozwiązania dotychczasowej umowy lub umów i złożenia pisemnego oświadczenia co do spełnienia tego
warunku – przed nabyciem akcji spółki.
W przypadku naruszenia XI.2. przez klub sportowy nabywający akcje Spółki zgodnie
z XIII.1., XIII.2. i XIII.6. akcje te zostaną przymusowo umorzone przez Spółkę.
W przypadku naruszenia XI.3. przez klub sportowy Spółka ma prawo nabycia akcji od
klubu spadającego celem ich umorzenia.
Umorzenie akcji
Akcje mogą być umarzane.
Umorzenie akcji może następować z czystego zysku, jak i z zachowaniem przepisów
o obniżeniu kapitału zakładowego.
Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o umorzeniu akcji wskutek naruszenia
przez Akcjonariusza postanowień Statutu Spółki lub uchwał Walnego Zgromadzenia,
a także z innych ważnych powodów, w szczególności:
a) wszczęcia egzekucji w stosunku do akcji Akcjonariusza i nieumorzenia postępowania w ciągu miesiąca od jego wszczęcia,
b) naruszenia przez Akcjonariusza swoich zobowiązań w stosunku do Spółki lub pozostałych Akcjonariuszy,
c) działania na szkodę Spółki.
Ponadto umorzenie akcji następuje w przypadku ziszczenia się zdarzeń określonych
w Statucie. W takim przypadku umorzenie następuje bez powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia. Umorzenie takie ma miejsce w następujących przypadkach:
a) w przypadku niedokonana pełnej wpłaty na akcje (VII.7),
b) w przypadku spadku drużyny Akcjonariusza do niższej klasy rozgrywek i niedokonania obowiązkowego zbycia akcji (XIII),

niższe od wartości przypadających na akcję wartości aktywów netto wykazanych
w sprawozdaniu za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną
do podziału między Akcjonariuszy. W przypadku ziszczenia się zdarzeń określonych
w ust. 4 Zarząd podejmie niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego.

XIII.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

XIV.
1.

Obowiązki Akcjonariusza w przypadku spadku drużyny do niższej klasy rozgrywek
Akcjonariusz, o którym mowa w VIII.1.b), zobowiązany jest do zbycia posiadanych
akcji w sytuacji, gdy prowadzona przez niego drużyna piłkarska straci uprawnienia do
występowania w Lidze. W takim przypadku nabywcą akcji może być jedynie wskazany przez Zarząd Klub sportowy, którego drużyna piłkarska uzyskała awans do Ligi zarządzanej przez Spółkę. Cena sprzedaży akcji równać się będzie wartości nominalnej
zbywanych akcji.
W przypadku zaniechania przez Akcjonariusza zbycia posiadanych przez niego akcji
w przypadku i trybie określonym w ust. 1 w terminie 30 dni od zakończenia danego
sezonu piłkarskiego Zarząd Spółki, na mocy uprzednio udzielonego pełnomocnictwa,
zobowiązuje się zbyć akcje Akcjonariusza, o którym mowa w ust. 1. Do nabywcy akcji
w takim przypadku stosuje się odpowiednio zapis ust. 1.
W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2, oraz niemożności zastosowania procedury, o której mowa w ust. 2, akcje zostaną umorzone bez podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie.
W przypadkach określonych w ust. 1 stosuje się XII.5 i XII.6.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, Zarząd jest zobowiązany
do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o wartość
umorzonych akcji. Akcje wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału mogą zostać zaoferowane jedynie Klubom sportowym, których drużyna piłkarska uzyskała
awans do Ligi zarządzanej przez Spółkę.
Przepis ust. 1-5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy
Klub Akcjonariusza, o którym mowa w VIII.1.b), utracił lub nie uzyskał prawa do gry
w Lidze w związku z niespełnieniem innych niż statutowe, a określonych w przepisach ustawy lub wynikających z wewnętrznych uregulowań Polskiego Związku Piłki
Nożnej, przesłanek, w szczególności utracił lub nie uzyskał licencji wydawanej przez
Polski Związek Piłki Nożnej do gry w Lidze. W takim przypadku akcje takie nabywa
podmiot, którego Klub piłkarski uzyskałby awans do gry w Lidze, przy wyłączeniu
klubu,o którym mowa powyżej oraz spełnia wszystkie pozostałe wymagania.

Przypadek zaprzestania prowadzenia drużyny
Jeżeli w trakcie trwania rozgrywek ligowych w danym roku którykolwiek z Akcjonariuszy uprawnionych do prowadzenia drużyn występujących w Lidze zaprzestanie
z jakichkolwiek powodów działalności w zakresie prowadzenia drużyny piłkarskiej,
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c) w przypadku utraty uprawnień do występowania w Lidze (XIII.6),
d) w przypadku zaprzestania prowadzenia drużyny przez Akcjonariusza (XIV).
Za umorzone akcje Spółka wypłaci Akcjonariuszowi wynagrodzenie, które nie będzie

2.

akcje posiadane przez Akcjonariusza ulegają umorzeniu bez konieczności podejmowania uchwały przez Walne Zgromadzenie.
W przypadku określonym w ust. 1 stosuje się XII.5, XII.6 oraz VII.8.

XV.

Zbycie akcji w przypadku przejęcia drużyny piłkarskiej
Niezależnie od procedury zbycia akcji, o której mowa w XIII, Akcjonariusz będący
stowarzyszeniem kultury ﬁzycznej może zbyć akcje Spółki na rzecz sportowej spółki
akcyjnej w związku z przejęciem przez nią drużyny Ligi, po uzyskaniu zgody Rady
Nadzorczej Spółki.

XVI.

Zbycie akcji na rzecz osób trzecich
Zbycie akcji wymaga pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Decyzja Rady Nadzorczej
w sprawie wyrażenia lub odmowy zgody powinna być wydana w ciągu 30 dni od daty
złożenia wniosku o jej wydanie. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na zbycie akcji tą samą decyzją Rada Nadzorcza wskaże innego nabywcę. W przypadku niezajęcia
stanowiska przyjmuje się udzielenie zgody. W tych przypadkach cena sprzedaży akcji
równa będzie wartości nominalnej akcji.

XVII.

Organy Spółki
Organami Spółki są:
Walne Zgromadzenie,
Rada Nadzorcza,
Zarząd.

1.
2.
3.
XVIII.
1.
2.
3.

4.

5.
6.
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Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu 3 (trzech)
miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy dla rozpatrzenia spraw niecierpiących zwłoki, względnie na pisemny wniosek Rady Nadzorczej
lub Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż w ciągu trzech tygodni od daty złożenia wniosku o jego zwołanie.
Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli
reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu
dotyczącego zarówno odbycia Walnego Zgromadzenia, jak i co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innych miejscach na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego
nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej, po czym wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób
uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

2.

3.

XX.
1.

2.

3.
4.

Dodatkowe kompetencje Walnego Zgromadzenia
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia – poza kompetencjami przewidzianymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych – należy:
a) tworzenie i znoszenie kapitałów,
b) uchwalanie wieloletnich planów rozwoju Spółki,
c) wyrażenie zgody na zawarcie przez Zarząd umów wieloletnich niedotyczących bieżącej działalności Spółki, w tym w szczególności kontraktów sponsorskich i umów
o sprzedaż praw medialnych,
d) wybór jednego członka pierwszego i drugiego Zarządu, który obejmie funkcję Prezesa tego Zarządu.
Dla ważności uchwał, o których mowa w ust. 1, konieczna jest większość 3/4 (trzech
czwartych) głosów przy obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 2/3
(dwie trzecie) kapitału zakładowego.
Dla ważności uchwał dotyczących przymusowego wykupu akcji (art. 418 KSH) konieczna jest większość 99% (dziewięćdziesięciu dziewięciu) procent głosów przy
obecności Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 9/10 (dziewięć dziesiątych)
kapitału zakładowego.
Rada Nadzorcza Spółki
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz uprawnień
wynikających z Kodeksu spółek handlowych i spraw zastrzeżonych innymi postanowieniami niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego,
b) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd,
c) wybór członków Zarządu, z zastrzeżeniem XIX.1.d),
d) występowanie z wnioskiem o rozwiązanie Spółki,
e) wyznaczenie biegłego rewidenta,
f) zatwierdzanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów ﬁnansowych Spółki,
g) wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej rozporządzającej lub zobowiązującej, jeżeli jej wartość przewyższa 500 000 złotych,
h) występowanie do Zarządu o przekazanie sprawozdań z realizacji rocznych planów
ﬁnansowych lub strategii Spółki w czasie trwania roku obrachunkowego,
i) zatwierdzanie lub zmiana opracowanych przez Zarząd strategii, o których mowa
w XXII.3.
Uzyskania opinii Rady Nadzorczej wymagają wszystkie sprawy będące przedmiotem
uchwał Walnego Zgromadzenia, w szczególności w zakresie sposobu podziału zysku
Spółki.
Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
Rada Nadzorcza powoływana jest w następujący sposób:
a) Czterech członków Rady Nadzorczej jest nominowanych przez 4 (słownie: czterech) Akcjonariuszy będących Klubami, o jakich mowa w VIII.1.b), których drużyny piłkarskie w ostatnim sezonie piłkarskim zajęły 4 czołowe miejsca w Lidze.
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XIX.
1.

W przypadku zajęcia przez Kluby tego samego miejsca w Lidze w danym sezonie
o prawie nominowania członka Rady Nadzorczej decydować będzie wyższe miejsce w sezonie poprzednim.
b) Dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki jest wybieranych przez pozostałych Akcjonariuszy, o których mowa w VIII.1.b).
c) Jeden członek Rady Nadzorczej jest nominowany przez Akcjonariusza, o którym
mowa w VIII.1.a), tj. Polski Związek Piłki Nożnej.
5.

Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 1 (jeden) rok, przy czym kadencja wybieralnych członków pierwszej Rady Nadzorczej wygaśnie najpóźniej z dniem 30 września 2005 roku. Mandat członków Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia zwykłego
Walnego Zgromadzenia, które rozpatruje sprawozdanie ﬁnansowe.

6.

Członkowie spośród swojego składu wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

7.

Rada Nadzorcza z ważnych powodów może odwołać Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady z zajmowanych przez nich funkcji.

8.

Radę Nadzorczą reprezentuje jej Przewodniczący, a w przypadku zaistnienia przeszkód jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący łub inny członek wyznaczony
przez Przewodniczącego.

9.

Rada Nadzorcza uchwala i przedkłada do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu regulamin pracy Rady Nadzorczej.

10.
11.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość
określa corocznie Walne Zgromadzenie.

XXI.

Zebrania Rady Nadzorczej Spółki

1.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej niezbędna jest obecność co najmniej 4 (czterech) członków Rady, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.

2.

Każdemu członkowi Rady Nadzorczej przysługuje jeden głos, a jej uchwały zapadają,
z zastrzeżeniem ust. 3 i ust. 4, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

3.

Uchwała o powołaniu i odwołaniu członków Zarządu wymaga co najmniej 4 (czterech) głosów członków Rady Nadzorczej.

4.

Rada Nadzorcza zbiera się przynajmniej raz na 3 (trzy) miesiące, a także na żądanie
przynajmniej jednego członka Rady lub na wniosek Zarządu.

5.

Radę Nadzorczą zwołuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący na wniosek członka Rady lub Zarządu, przy czym posiedzenie Rady musi odbyć się nie później niż 21
dni od daty złożenia wniosku. W przypadku gdy do zwołania Rady Nadzorczej w tak
określonym trybie i terminie nie dojdzie, prawo zwołania Rady Nadzorczej przysługuje Zarządowi.

6.

Uchwały Rady Nadzorczej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, mogą być podejmowane
w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
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1.

Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki.

2.

Zarząd Spółki kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz kieruje całokształtem bieżącej działalności Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

3.

Kierowanie sprawami Spółki, o których mowa w ust. 2 powyżej, obejmuje między
innymi:
a) opracowywanie rocznych planów ﬁnansowych,
b) opracowywanie strategii, na które powinny składać się między innymi zadania do
zrealizowania oraz sposoby prowadzące do ich realizacji.

4.

Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezes Zarządu.
Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, przy czym kadencja pierwszego Zarządu trwa
nie dłużej niż do dnia 30 września 2005 roku, zaś kadencja drugiego Zarządu trwa
2 (dwa) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

5.

W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki upoważnionych
jest dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu wraz z prokurentem.

6.

Prezes Zarządu, z zastrzeżeniem XIX.I.d), wybierany jest przez Radę Nadzorczą większością co najmniej 4 głosów.

7.

Zarząd może ustanowić pełnomocnika Spółki dla prowadzenia spraw Spółki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

8.

Członkiem Zarządu nie może zostać wybrana osoba, która w chwili wyboru do Zarządu jest pracownikiem, współpracownikiem w oparciu o jakąkolwiek umowę, członkiem Zarządu lub rady nadzorczej lub akcjonariuszem któregokolwiek z Akcjonariuszy Spółki.

XXIII.

Rozwiązanie Spółki
Rozwiązanie Spółki może nastąpić w sytuacjach przewidzianych przez prawo, a ponadto w przypadku poniesienia przez Spółkę strat w wysokości przewyższającej wysokość kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego
w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy powziętej większością 3/4
(trzech czwartych) głosów w obecności Akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej
3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego.

XXIV.
1.

Likwidacja Spółki
Likwidację Spółki przeprowadzi Zarząd albo jednoosobowy likwidator wybrany przez
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2.

Likwidację prowadzi się pod ﬁrmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

XXV.

Odesłanie do Kodeksu spółek handlowych
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednio przepisy
Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów normatywnych.
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XXII.

KODEKS ETYCZNY EKSTRAKLASY S.A.
Kodeks Etyczny Ekstraklasy S.A. (zwany dalej „Kodeksem”) ma na celu promowanie i wzmacnianie reputacji rozgrywek prowadzonych przez Ekstraklasę S.A. („Rozgrywki”) poprzez ustanowienie zasad postępowania dla swoich przedstawicieli oraz klubów biorących udział w rozgrywkach („Kluby”).
Kodeks ten ma zapobiegać działaniom mogącym nadwerężyć publiczne zaufanie wobec Ekstraklasy S.A., prowadzonych rozgrywek oraz Klubów.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

2.
2.1.
2.2.
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ZAKRES DZIAŁANIA
Kodeks dotyczy zasad postępowania Klubów.
Kodeks nie ogranicza zastosowania innych regulaminów i przepisów.
Klub ponosi odpowiedzialność za zachowanie swoich przedstawicieli, włączając pracowników, współpracowników, wolontariuszy, Zawodników, Trenerów i Działaczy.
Osoba będzie uznana za działającą wbrew Kodeksowi:
a) niezależnie od tego czy czyn zabroniony w Kodeksie był popełniony celowo czy
nieumyślnie lub
b) gdy próbuje namawiać bądź namawia innych do działania wbrew Kodeksowi.
PUBLICZNY WIZERUNEK I DZIAŁANIE NA SZKODĘ
Klubom nie wolno narażać Ekstraklasy S.A. lub innych Klubów na rzeczywiste lub
potencjalne pogorszenie ich wizerunku.
Zakazane są poniższe zachowania:
a) dyskryminujące zachowanie, włączając publiczne ubliżanie, używanie przemocy,
b) molestowanie seksualne bądź jakiekolwiek inne zachowanie seksualne, które
może ubliżać lub upokarzać w danych okolicznościach,
c) obraźliwe zachowanie, włączając obraźliwe i obsceniczne gesty, język lub naśladowanie,
d) podżeganie do przemocy i nienawiści,
e) bierne przyglądanie się lub zachęcanie do przemocy,
f) zastraszanie Arbitrów, włączając użycie siły lub groźby, mające na celu wywarcie
nacisku na Arbitrze w celu podjęcia lub zaniechania pewnych działań,
g) fałszerstwo i przedstawianie nieprawdziwych lub niesprawdzonych informacji,
włączając tworzenie fałszywych dokumentów, podrabianie dokumentów lub podpisu, dostarczanie niedokładnych lub fałszywych informacji w formie pisemnej lub
ustnej,
h) podawanie, dostarczanie lub nakłanianie do używania środków dopingujących,
i) korupcja, włączając propozycje korzyści majątkowych lub innych korzyści dla Zawodników, Arbitrów, Działaczy lub innych osób w celu przekonania ich do złamania obowiązujących przepisów, regulaminów, w tym zasad Kodeksu FIFA, PZPN lub
Ekstraklasy S.A.,
j) wykorzystanie zajmowanego stanowiska w celu osiągnięcia nieuprawnionych korzyści osobistych,

a) podawanie nieprawdziwych lub tajnych informacji do wiadomości publicznej,
b) posługiwanie się informacjami niewiarygodnymi i niesprawdzonymi,
c) wykorzystywanie informacji tajnych w celu spowodowania strat Ekstraklasy S.A.
lub innego Klubu, w szczególności w postaci nieuczciwych transferów Zawodników.
3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.
5.2.

ZAKŁADY I KORUPCJA
Przedstawiciel Klubu i Ekstraklasy S.A. nie może pośrednio lub bezpośrednio brać udziału w:
a) jakimkolwiek zakładzie, grze hazardowej lub innej formie ﬁnansowej spekulacji
uzależnionej od wygranej, remisu bądź przegranej któregokolwiek z Klubów grających w meczu,
b) ustalaniu wyniku jakiegokolwiek meczu.
Każde postępowanie lub zachowanie mające na celu wpływanie na wynik meczu,
włączając przyjmowanie bądź zgodę na przyjęcie korzyści przez przedstawiciela Klubu mogącego wywierać wpływ na osiągany wynik meczu, inny niż w wyniku uczciwej
konkurencji pomiędzy Zespołami, jest niedopuszczalne.
Przedstawiciel Klubu i Ekstraklasy S.A. nie może:
a) przyjmować jakichkolwiek korzyści w zamian za złamanie przepisów Kodeksu, regulaminów lub swoich obowiązków wynikających z odrębnych przepisów,
b) dostarczać informacji dotyczących Klubu, ustalonego lub prawdopodobnego
składu Drużyny, stanu zdrowia Zawodników i możliwej do zastosowania taktyki
Zespołu (w sposób inny niż wywiad medialny udzielony w dobrej wierze) w celu
osiągnięcia korzyści.
OŚWIADCZENIA MEDIALNE
Klub nie może składać żadnych publicznych oświadczeń (w tym dla telewizji, radia,
prasy i innych mediów), które:
a) są lekceważące i uwłaczające w stosunku do Arbitrów, Drużyny przeciwnej, Trenerów, Zawodników,
b) są lekceważące i uwłaczające Ekstraklasie S.A., jej Kodeksowi, regulaminom lub
podjętym decyzjom.
Klub nie może składać lub wydawać żadnych publicznych lub medialnych oświadczeń
i publikacji, które mogą być powiązane z Ekstraklasą S.A. lub innymi Klubami lub
odwołują się do jej lub ich własności bez zgody Ekstraklasy S.A. lub Klubów, których
dotyczą.
ZARZĄDZANIE
Każdy Członek Zarządu i Rady Nadzorczej Ekstraklasy S.A. oraz Klubów powinien kierować się w swoim postępowaniu najlepszym interesem Spółki.
Ekstraklasa S.A. i Kluby dążą do rozwiązywania wzajemnych sporów, korzystając
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2.3.

k) jakiekolwiek inne postępowanie czy zachowanie, które bezpośrednio narusza wizerunek Ekstraklasy S.A. i Klubów.
Niedopuszczalne jest działanie na szkodę Ekstraklasy S.A. lub innego Klubu, w tym:

5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.

6.
6.1.

6.2.

7.
7.1.
7.2.

7.3.

7.4.

w miarę możliwości z mediacyjnych i polubownych form ich rozstrzygania.
O zaistniałym lub potencjalnym konﬂikcie interesów przedstawiciel Ekstraklasy S.A.
lub Klubu powinien poinformować odpowiedni organ Ekstraklasy S.A. oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie,
w której zaistniał konﬂikt interesów. Konﬂikt interesów występuje wtedy, gdy na
podjęcie decyzji może mieć wpływ osobisty interes danej osoby lub Klubu, który
dana osoba reprezentuje.
Ekstraklasa S.A. oraz Kluby zobowiązują się do przeprowadzania regularnych kontroli
wewnętrznych celem zapobiegania korupcji i nieprzestrzeganiu Kodeksu.
Kluby nie udzielają poparcia ani nie wspierają ﬁnansowo żadnej opcji politycznej.
Klub zobowiązuje się do terminowego wywiązywania się ze swoich zobowiązań ﬁnansowych wobec wszystkich osób oraz instytucji, z którymi współpracuje.
Zabrania się zaciągania zobowiązań, z których Klub nie jest w stanie wywiązać się
w momencie ich zaciągania.
OBOWIĄZEK UJAWNIENIA
Klub oraz jego Przedstawiciele są zobowiązani do poinformowania odpowiednich organów Ekstraklasy S.A. w przypadku rzeczywistego lub potencjalnego złamania zasad
Kodeksu lub każdego nieetycznego zachowania przedstawicieli Klubu lub Ekstraklasy S.A.
Niepoinformowanie odpowiednich organów Ekstraklasy S.A. jest naruszeniem Kodeksu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy przedstawiciel Ekstraklasy S.A. oraz Klubów składa coroczne oświadczenie
o przestrzeganiu niniejszego Kodeksu.
Klub jest zobowiązany dopilnować otrzymania oświadczeń od wszystkich przedstawicieli do dnia 30 września każdego roku oraz każdorazowo od nowo zatrudnionej osoby. Klub przechowuje podpisane oświadczenia przez okres trzech lat następujących
po roku, za który podpisane zostały dane oświadczenia.
Klub składa odpowiedniemu organowi Ekstraklasy S.A. do dnia 15 października
każdego roku oświadczenie o podpisaniu Kodeksu etycznego przez wszystkich jego
przedstawicieli.
Odpowiedni Organ Ekstraklasy S.A. ma obowiązek monitorować i kontrolować przestrzeganie Kodeksu przez Kluby.

Organem Ekstraklasy S.A. sprawującym nadzór nad przestrzeganiem Kodeksu jest Rada
Nadzorcza Ekstraklasy S.A.
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2 Rozgrywki

Uchwała nr VI/87 z dnia 16 czerwca 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na
sezon 2017/2018 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 ust. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.

Zatwierdza się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy
REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO EKSTRAKLASY
NA SEZON 2017/2018 I NASTĘPNE

UCZESTNICY ROZGRYWEK
Art. 1. Kluby
1.1.
W Rozgrywkach Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy („Rozgrywki Ekstraklasy”)
bierze udział 16 Klubów w jednej grupie, które zakwaliﬁkowały się na podstawie
uzyskanych wyników Rozgrywek Ekstraklasy i I ligi sezonu poprzedniego („Klub” lub
„Kluby”).
Art. 2. Licencje i wymogi prawne
2.1.
W Rozgrywkach Ekstraklasy nie mogą występować Kluby, które decyzją właściwych
organów PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w tych rozgrywkach w danym
sezonie lub nie spełniają wymogów określonych w art. 15 ustawy o sporcie.
2.2.
Zasady przyznawania licencji Klubom występującym w Rozgrywkach Ekstraklasy reguluje odrębna uchwała Zarządu PZPN.
2.3.
W sytuacji gdy drużyna Klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma licencji na
występowanie w Rozgrywkach Ekstraklasy albo nie przystąpi do tych rozgrywek w danym sezonie, wówczas zastosowanie mają postanowienia odrębnych uchwał PZPN.
PROWADZENIE ROZGRYWEK
Art. 3. Organy prowadzące rozgrywki
3.1.
Rozgrywki Ekstraklasy prowadzi Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
3.2.
Rozgrywki Ekstraklasy są prowadzone w terminach ustalonych przez Departament
Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
3.3.
Organem dyscyplinarnym właściwym do orzekania w stosunku do Klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich
w zakresie przewinień dyscyplinarnych popełnionych w Rozgrywkach Ekstraklasy,
z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, jest
Komisja Ligi Ekstraklasy S.A.
SYSTEM ROZGRYWEK
Art. 4. Runda zasadnicza i ﬁnałowa
4.1.
Rozgrywki Ekstraklasy zostaną rozegrane w dwóch rundach: zasadniczej i ﬁnałowej.
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4.2.
4.2.1.

Grupa A:
31 kolejka: 1-6; 2-5; 3-8; 4-7
32 kolejka: 8-1; 5-4; 6-2; 7-3
33 kolejka: 1-5; 4-8; 2-7; 3-6
34 kolejka: 4-1; 2-3; 6-7; 8-5
35 kolejka: 1-2; 3-4; 5-6; 7-8
36 kolejka: 7-1; 3-5; 8-2; 4-6
37 kolejka: 1-3; 5-7; 2-4; 6-8
Grupa B:
31 kolejka: 9-14; 10-13; 11-16; 12-15
32 kolejka: 16-9; 13-12; 14-10; 15-11
33 kolejka: 9-13; 12-16; 10-15; 11-14
34 kolejka: 12-9; 10-11; 14-15; 16-13
35 kolejka: 9-10; 11-12; 13-14; 15-16
36 kolejka: 15-9; 11-13; 16-10; 12-14
37 kolejka: 9-11; 13-15; 10-12; 14-16
4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, podyktowanych względami bezpieczeństwa, Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. może ustalić inną kolejność
rozgrywania kolejek w poszczególnych grupach, o których mowa w punkcie 4.3.1.
Za każdy rozegrany mecz przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego
wyniku: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za mecz nierozstrzygnięty (remis), 0 punktów za mecz przegrany.
Klubom po zakończeniu rundy ﬁnałowej zostanie uwzględniona liczba punktów zdobytych w rundzie zasadniczej oraz w rundzie ﬁnałowej.
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Runda zasadnicza:
Każdy Klub rozgrywa z pozostałymi Klubami dwa mecze, u siebie – jako gospodarz
oraz u przeciwnika – jako gość,
4.2.2. Za każdy rozegrany mecz przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego
wyniku: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za mecz nierozstrzygnięty (remis), 0 punktów za mecz przegrany,
4.2.3. Po rozegraniu rundy zasadniczej Kluby zostaną podzielone na dwie grupy: A i B,
w których będą występować następujące Kluby:
4.2.3.1. grupa A: Kluby z miejsc 1-8 po rundzie zasadniczej,
4.2.3.2. grupa B: Kluby z miejsc 9-16 po rundzie zasadniczej.
4.2.4. O kolejności Klubów po zakończeniu rundy zasadniczej decydują zasady określone
w art. 5.1 i 5.2,
4.3.
Runda ﬁnałowa:
4.3.1. Każdy Klub w swojej grupie rozgrywa z pozostałymi Klubami w swojej grupie jeden
mecz według poniższego schematu odpowiadającego miejscu Klubu po zakończeniu
rundy zasadniczej:

Art. 5. Kolejność w tabeli
5.1.
W Rozgrywkach Ekstraklasy kolejność Klubów w tabeli po rundzie zasadniczej ustala
się według liczby zdobytych punktów.
5.2.
5.2.1.

5.2.2.
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W przypadku uzyskania równej liczby punktów po rundzie zasadniczej przez dwa lub
więcej Klubów o zajętym miejscu decydują w kolejności:
przy dwóch zespołach:
a) liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami,
b) przy równej liczbie punktów – korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w meczach między tymi Klubami,
c) przy dalszej równości – według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone
na wyjeździe liczone są „podwójnie” – korzystniejsza różnica między zdobytymi
i utraconymi bramkami w meczach między tymi Klubami,
d) przy dalszej równości – korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach
w rundzie zasadniczej,
e) przy dalszej równości – większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach
w rundzie zasadniczej,
f) przy dalszej równości – większa liczba zwycięstw w rundzie zasadniczej,
g) przy dalszej równości – większa liczba zwycięstw na wyjeździe w rundzie zasadniczej,
h) przy dalszej równości – mniejsza liczba punktów określających liczbę żółtych
i czerwonych kartek w rundzie zasadniczej, liczonych według punktacji czerwona
kartka = 3 punkty, żółta kartka = 1 punkt, wykluczenie na skutek dwóch żółtych
kartek = 3 punkty (uwzględniające 1 punkt za pierwszą żółtą kartkę),
i) przy dalszej równości – wyższe miejsce w klasyﬁkacji Fair Play po rundzie zasadniczej danego sezonu,
j) przy dalszej równości – losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki
Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
przy więcej niż dwóch Klubach:
a) liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami,
b) przy równej liczbie punktów – korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w meczach między tymi Klubami,
c) przy dalszej równości – większa liczba bramek zdobytych w meczach między tymi
Klubami,
d) przy dalszej równości – korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach
w rundzie zasadniczej,
e) przy dalszej równości – większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach
w rundzie zasadniczej,
f) przy dalszej równości – większa liczba zwycięstw w rundzie zasadniczej,
g) przy dalszej równości – większa liczba zwycięstw na wyjeździe w rundzie zasadniczej,
h) przy dalszej równości – mniejsza liczba punktów określających liczbę żółtych
i czerwonych kartek w rundzie zasadniczej, liczonych według punktacji czerwona
kartka = 3 punkty, żółta kartka = 1 punkt, wykluczenie na skutek dwóch żółtych
kartek = 3 punkty (uwzględniające 1 punkt za pierwszą żółtą kartkę),

5.3.

5.4.
5.4.1.
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i) przy dalszej równości – wyższe miejsce w klasyﬁkacji Fair Play po rundzie zasadniczej danego sezonu,
j) przy dalszej równości – losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki
Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
W Rozgrywkach Ekstraklasy kolejność Klubów w tabeli po rundzie ﬁnałowej ustala
się według liczby zdobytych punktów, zgodnie z zasadami określonymi w art. 4.3.4.,
z zastrzeżeniem, iż najniżej sklasyﬁkowany Klub w grupie A na zakończenie sezonu
nie może zająć miejsca niższego niż 8, zaś najwyżej sklasyﬁkowany Klub w grupie B
na zakończenie sezonu nie może zająć miejsca wyższego niż 9.
W przypadku uzyskania w tej samej grupie równej liczby punktów przez dwa lub
więcej Klubów o zajętym miejscu decydują w kolejności:
przy dwóch Klubach:
a) liczba zdobytych punktów w rundzie zasadniczej,
b) liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami rozegranych w rundzie
zasadniczej,
c) przy równej liczbie punktów – korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w meczach między tymi Klubami w rundzie zasadniczej,
d) przy dalszej równości – według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone
na wyjeździe liczone są „podwójnie” – korzystniejsza różnica między zdobytymi
i utraconymi bramkami w meczach między tymi Klubami w rundzie zasadniczej,
e) przy dalszej równości – korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach z całego cyklu Rozgrywek Ekstraklasy,
f) przy dalszej równości – większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach
z całego cyklu Rozgrywek Ekstraklasy,
g) przy dalszej równości – większa liczba zwycięstw we wszystkich meczach z całego
cyklu Rozgrywek Ekstraklasy,
h) przy dalszej równości – większa liczba zwycięstw na wyjeździe w rundzie zasadniczej,
i) przy dalszej równości – mniejsza liczba punktów określających liczbę żółtych
i czerwonych kartek we wszystkich meczach z całego cyklu Rozgrywek Ekstraklasy,
liczonych według punktacji czerwona kartka = 3 punkty, żółta kartka = 1 punkt,
wykluczenie na skutek dwóch żółtych kartek = 3 punkty (uwzględniające 1 punkt za
pierwszą żółtą kartkę),
j) przy dalszej równości – wyższe miejsce w klasyﬁkacji Fair Play w całym sezonie
Rozgrywek Ekstraklasy,
k) przy dalszej równości – w przypadku gdy dwoma Klubami o jednakowej liczbie
punktów są Kluby zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli Rozgrywek Ekstraklasy, Kluby rywalizujące o miejsce w rozgrywkach UEFA, a także Kluby, których
kolejność decyduje o spadku, zarządza się mecz barażowy na neutralnym, wyznaczonym przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A., boisku; w przypadku remisowego wyniku meczu w regulaminowym czasie zarządzona będzie
dogrywka 2 x 15 minut, a w przypadku dalszej równości sędzia meczu zarządza
wykonanie rzutów karnych według obowiązujących przepisów;

5.4.2.

5.5.

5.5.1.
5.5.2.
5.6.

5.7.

5.7.1.
5.7.2.
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przy więcej niż dwóch Klubach:
a) liczba zdobytych punktów w rundzie zasadniczej,
b) liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami rozegranych w rundzie
zasadniczej,
c) przy równej liczbie punktów – korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w meczach między tymi Klubami w rundzie zasadniczej,
d) przy dalszej równości – większa liczba bramek zdobytych w meczach między tymi
Klubami w rundzie zasadniczej,
e) przy dalszej równości – korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach z całego cyklu Rozgrywek Ekstraklasy,
f) przy dalszej równości – większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach
z całego cyklu Rozgrywek Ekstraklasy,
g) przy dalszej równości – większa liczba zwycięstw we wszystkich meczach z całego
cyklu Rozgrywek Ekstraklasy,
h) przy dalszej równości – większa liczba zwycięstw na wyjeździe w rundzie zasadniczej,
i) przy dalszej równości – mniejsza liczba punktów określających liczbę żółtych
i czerwonych kartek we wszystkich meczach z całego cyklu Rozgrywek Ekstraklasy,
liczonych według punktacji czerwona kartka = 3 punkty, żółta kartka = 1 punkt,
wykluczenie na skutek dwóch żółtych kartek = 3 punkty (uwzględniające 1 punkt za
pierwszą żółtą kartkę),
j) przy dalszej równości – wyższe miejsce w klasyﬁkacji Fair Play w całym sezonie
Rozgrywek Ekstraklasy,
k) przy dalszej równości – losowanie przeprowadzone przez Departament Logistyki
Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek Ekstraklasy
w trakcie rundy zasadniczej w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa
Kluby zastosowanie mają:
w przypadku rozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż)
kolejno punkty 5.2.1 a), b), c), d), e), f), g) niniejszego regulaminu,
w przypadku nierozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż)
kolejno punkty 5.2.1 d), e), f) i g) niniejszego regulaminu.
Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek Ekstraklasy
w trakcie rundy ﬁnałowej w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa
Kluby zastosowanie mają kolejno punkty 5.4.1 a), b), c), d), e), f), g) i h) niniejszego
regulaminu.
Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek Ekstraklasy
w trakcie rundy zasadniczej w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez
więcej niż dwa Kluby zastosowanie mają:
w przypadku rozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż)
kolejno punkty 5.2.2 a), b), c), d), e), f) i g) niniejszego regulaminu,
w przypadku nierozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż)
kolejno punkty 5.2.2 d), e), f) i g) niniejszego regulaminu.

5.8.

5.9.
5.10.

Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek Ekstraklasy
w trakcie rundy ﬁnałowej w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa Kluby zastosowanie mają kolejno punkty 5.4.2. a), b), c), d), e), f),g) i h)
niniejszego regulaminu.
Weryﬁkację rozgrywek przeprowadza Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
Organem właściwym do weryﬁkacji zawodów jako walkower jest Komisja Ligi Ekstraklasy S.A.

Art. 7. Spadek
7.1.
Kluby, które zajmą w Rozgrywkach Ekstraklasy 15 i 16 miejsce w tabeli, spadają do
I ligi, w której rozgrywać będą mecze w następnym sezonie.
7.2.
Kluby, które zajmą 1 i 2 miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi, rozgrywać będą
mecze w następnym sezonie w Rozgrywkach Ekstraklasy.
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Art. 6. Tytuły i nagrody; udział w rozgrywkach UEFA
6.1.
Klub, który zdobędzie I miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy, otrzymuje tytuł Mistrza
Polski w piłce nożnej oraz złote medale (45 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA Champions League.
6.2.
Klub, który zdobędzie II miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy, otrzymuje tytuł Wicemistrza Polski w piłce nożnej oraz srebrne medale (45 sztuk) i reprezentuje Polskę
w rozgrywkach UEFA Europa League.
6.3.
Klub, który zdobędzie III miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy, otrzymuje brązowe medale (45 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach UEFA Europa League.
6.4.
Klub, który zdobędzie IV miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy, reprezentuje Polskę
w rozgrywkach UEFA Europa League w sytuacji, gdy Mistrz Polski, Wicemistrz Polski
lub Klub, który zdobędzie III miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy, jest jednocześnie
zdobywcą Pucharu Polski.
6.5.
W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich Klubów w rozgrywkach UEFA i nieokreślonych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy UEFA.
6.6.
Klub, który zdobędzie I miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy, otrzymuje Trofeum
ufundowane przez Ekstraklasę S.A., które jest wręczane Klubowi i pozostaje w Klubie przez okres jednego sezonu. Klub jest zobowiązany do należytego przechowania
Trofeum i odpowiada za ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia. Klub musi zwrócić
Trofeum w stanie nienaruszonym do biura Ekstraklasy S.A. najpóźniej na 30 dni przed
ostatnią kolejką Rozgrywek Ekstraklasy.
6.7.
Klub, który zdobędzie I miejsce w Rozgrywkach Ekstraklasy, jest upoważniony do wystąpienia do Ekstraklasy S.A. o sporządzenie – na koszt Ekstraklasy – kopii Trofeum.
Kopia musi wskazywać, iż jest repliką i, co do zasady, nie może przekraczać 4/5 wielkości oryginału.
6.8.
Podczas oﬁcjalnej uroczystości wręczenia Trofeum na stadionie wręczane jest wyłącznie Trofeum, ufundowane przez Ekstraklasę S.A. Nie dopuszcza się możliwości
wręczania innych nagród. Zawodnicy Klubu odbierają Trofeum w oﬁcjalnych strojach
meczowych.

Art. 8. Rezygnacja z uczestnictwa w Rozgrywkach
8.1.
Klub, który przed rozpoczęciem lub w czasie trwania danego sezonu Rozgrywek Ekstraklasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięty w następnym cyklu
rozgrywek o dwie klasy niżej.
8.2.
Klub, który w trakcie danego sezonu Rozgrywek Ekstraklasy nie rozegra z własnej
winy trzech wyznaczonych meczów, zostaje sklasyﬁkowany na ostatnim miejscu
w tabeli odpowiednio po rundzie zasadniczej i/lub rundzie ﬁnałowej, automatycznie
wyeliminowany z Rozgrywek Ekstraklasy i niezależnie od sankcji ﬁnansowych, zdegradowany o dwie klasy niżej, bez względu na liczbę zdobytych punktów. Powyższe
zdanie stosuje się również w przypadku zawieszenia licencji prawomocną decyzją
właściwego organu PZPN.
UPRAWNIENIA I EWIDENCJA
Art. 9. Zasady uprawnień
9.1.
Każdy Klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry
oraz za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w Rozgrywkach Ekstraklasy muszą być uprawnieni przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A., z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach
PZPN i Ekstraklasy S.A.
9.2.
Aby móc wziąć udział w Rozgrywkach Ekstraklasy, zawodnicy muszą być uprawnieni
przez Ekstraklasę S.A. w wymaganych terminach i muszą spełniać wszystkie warunki
zawarte w odpowiednich przepisach. Tylko zawodnicy uprawnieni do Rozgrywek Ekstraklasy mogą odbyć ciążące na nich kary dyscyplinarne.
9.3.
W sezonie 2017/2018 i następnych do każdego Klubu może być potwierdzonych
i uprawnionych dowolna liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w każdym meczu mistrzowskim w rozgrywkach Ekstraklasy może
występować równocześnie na boisku 2 zawodników-cudzoziemców spoza obszaru
Unii Europejskiej1. Zawody zostaną zweryﬁkowane przez Komisję Ligi Ekstraklasy S.A.
jako przegrane 0:3 na niekorzyść Klubu, w składzie którego występowało równocześnie więcej niż 2 zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej.
9.4.
Każdy Klub jest odpowiedzialny za prawidłowe sporządzenie i dostarczenie listy
A i B do Ekstraklasy S.A. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. odmawia
uprawnienia zawodników, którzy zostali potwierdzeni przez okręgowy związek piłki
nożnej, chyba że okręgowy związek piłki nożnej na mocy odrębnej uchwały zarządu swojego związku piłki nożnej jest uprawniony do potwierdzania zawodników na
mocy stosownego upoważnienia. W takim przypadku Klub zgłaszający zawodników
do uprawnienia zobowiązany jest do przedstawienia kopii takiej uchwały macierzystego związku piłki nożnej.
9.5.
Klub ponosi wszelkie konsekwencje regulaminowe za wystawienie zawodnika, który nie
znajduje się na liście A i B albo nieuprawnionego do wystąpienia z innych powodów.
1

Ograniczenia nie dotyczą również obywateli Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii.
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9.9.

Decyzje o uprawnieniu zawodników podejmuje Departament Logistyki Rozgrywek
Ekstraklasy S.A., w przypadkach spornych – po zasięgnięciu opinii Komisji Ligi Ekstraklasy S.A.
Każdy Klub może mieć nie więcej niż 25 zawodników na liście A w trakcie trwania
danego sezonu Rozgrywek Ekstraklasy. Jako minimum miejsca 18-22 na liście A (pięć
miejsc) są zarezerwowane wyłącznie dla zawodników szkolonych w federacji, zaś
miejsca 23-25 na liście A (trzy miejsca) są zarezerwowane wyłącznie dla zawodników
szkolonych w Klubie. Na miejscach 1-17 mogą być zgłaszani dowolni zawodnicy.
W zakresie dotyczącym listy A zawodnik szkolony w Klubie oznacza zawodnika, który – bez względu na swoją narodowość lub wiek – jest zarejestrowany w obecnym
Klubie przez okres, z przerwami lub nie, trzech pełnych sezonów (tj. okres począwszy
od pierwszego oﬁcjalnego meczu odpowiednich krajowych rozgrywek) lub przez 36
miesięcy pomiędzy 15. rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończy 15. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego
zawodnik kończy 21. rok życia).
W zakresie dotyczącym listy A zawodnik szkolony w Klubie należącym do federacji
oznacza zawodnika, który – bez względu na swoją narodowość lub wiek – jest zarejestrowany w Klubie lub innym Klubie należącym do tej samej federacji co Klub obecny
przez okres, z przerwami lub nie, trzech pełnych sezonów lub przez 36 miesięcy pomiędzy 15. rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończy 15. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu. podczas którego zawodnik
kończy 21. rok życia).
W sezonie 2017/2018 na liście B będą mogli być umieszczani zawodnicy urodzeni
1 stycznia 1996 roku i później, posiadający polskie obywatelstwo lub szkoleni w Klubie. Liczba zawodników zgłaszanych na liście B jest nieograniczona, z uwzględnieniem postanowień art. 14.11. W następnych sezonach przepis ten stosuje się odpowiednio, tj. w sezonie 2018/2019 datę ustala się na 1 stycznia 1997 itd.
W sezonie 2017/2018 na liście B na miejscach 1-5 będą mogli być umieszczani zawodnicy urodzeni 1 stycznia 1996 roku i później, którzy nie posiadają polskiego obywatelstwa i nie byli szkoleni w Klubie. W następnych sezonach przepis ten stosuje się
odpowiednio, tj. w sezonie 2018/2019 datę ustala się na 1 stycznia 1997 itd.
W zakresie dotyczącym listy B zawodnik szkolony w Klubie oznacza zawodnika, który – bez względu na swoją narodowość lub wiek – jest zarejestrowany w obecnym
Klubie przez okres, z przerwami lub nie, dwóch pełnych sezonów (tj. okres począwszy
od pierwszego oﬁcjalnego meczu odpowiednich krajowych rozgrywek) lub przez 24
miesiące pomiędzy 15. rokiem życia (lub rozpoczęciem sezonu, podczas którego zawodnik kończy 15. rok życia) i 21. rokiem życia (lub końcem sezonu, podczas którego
zawodnik kończy 21. rok życia).
Wypożyczenie zawodnika do innego Klubu przerywa okres rejestracji w macierzystym Klubie i nie zalicza się do wymaganego okresu niezbędnego do uznania zawodnika za szkolonego w Klubie, jednakże w przypadku wypożyczenia zawodnika do
innego polskiego Klubu – zalicza się do okresu niezbędnego do uznania zawodnika za
szkolonego w Klubie należącym do tej samej federacji.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.
9.18.

9.19.
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Ustala się następujące możliwości uprawnienia zawodników na listę A do Rozgrywek
Ekstraklasy w sytuacji, gdy po zakończeniu letniego lub zimowego okresu transferowego na liście A zgłoszonych jest już komplet 25 zawodników:
a) w przypadku przewlekłej (tj. uniemożliwiającej grę co najmniej do rozpoczęcia
kolejnego okresu transferowego) kontuzji zawodnika z listy A i uprawnienia – na
ten okres – może być uprawniony zawodnik transferowany do Klubu (dot. okresu
transferowego), zawodnik niezwiązany kontraktem (dot. okresu transferowego
oraz okresów określonych w przepisach PZPN) lub zawodnik z rezerw (w każdym
momencie, o ile był zawodnikiem Klubu przed rozpoczęciem ostatniego okna
transferowego lub był uprawniony do gry w Klubie w czasie ostatniego okna transferowego dla zawodników występujących w Klubach Ekstraklasy). W takiej sytuacji
zawodnik kontuzjowany traci uprawnienie do gry do czasu rozpoczęcia kolejnego
okresu transferowego;
b) w przypadku rozwiązania kontraktu z zawodnikiem, który został zgłoszony na liście A po zakończeniu okresu przewidzianego na dokonywanie transferów, może
być uprawniony zawodnik, który był zawodnikiem danego Klubu w trakcie okresu
na dokonywanie transferów i nie jest zgłoszony do Rozgrywek Ekstraklasy – pod
warunkiem, że spełnia wymogi przewidziane dla zawodnika, z którym rozwiązano
kontrakt (odpowiednio – zawodnik bez ograniczeń, zawodnik szkolony w federacji, zawodnik szkolony w Klubie); uprawnienie takiego zawodnika, zastępującego na liście A zawodnika, z którym rozwiązano kontrakt, odbywa się na zasadach
ogólnych – w takiej sytuacji zawodnik, z którym rozwiązano kontrakt i skreślono
z listy A, traci uprawnienie do gry w Klubie.
Zezwala się na przeniesienie zawodnika z listy A na listę B w trakcie sezonu, jeżeli
w trakcie trwania sezonu zawodnik nabył uprawnienia umożliwiające wpisanie go na
listę B.
Niezależnie od powyższego, jeśli Klub posiada dwóch niezdolnych do gry z powodu długotrwałej kontuzji lub długotrwałej choroby bramkarzy zgłoszonych do rozgrywek, może tymczasowo zamienić bramkarza na dotychczas nieuprawnionego
w każdym momencie sezonu, uzupełniając w ten sposób listę A. Jeśli wymieniany
bramkarz był zawodnikiem szkolonym w federacji, nowy bramkarz nie musi być szkolony w federacji. Klub musi dostarczyć do Ekstraklasy S.A. zaświadczenie medyczne
o kontuzji lub chorobie. Gdy kontuzjowany lub chory bramkarz stanie się z powrotem
zdolny do gry, może z powrotem zająć swoje miejsce na liście A na miejscu swojego
zastępcy.
Szczegółowe techniczne zasady uprawnień do Rozgrywek Ekstraklasy określa odrębna uchwała Zarządu PZPN.
Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwaliﬁkacji.
Zawodnicy biorący udział w Rozgrywkach Ekstraklasy muszą być zbadani przez lekarza celem stwierdzenia ich zdolności do gry.
Dyscyplinarne kary ﬁnansowe z tytułu żółtych kartek są potrącane z urzędu przez
Ekstraklasę S.A. w ustalony odrębnie sposób ze środków przysługujących Klubom.

TERMINY ZAWODÓW

Art. 11. Terminy rozgrywek UEFA lub Pucharu Polski
11.1. Kluby, które występują w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski we wtorek, co do
zasady rozgrywają mecze mistrzowskie nie później niż w sobotę przed określonymi
wyżej meczami oraz nie wcześniej niż w piątek po tych meczach.
11.2. Kluby, które występują w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski w środę, co do zasady rozgrywają mecze mistrzowskie nie później niż w niedzielę przed określonymi
wyżej meczami oraz nie wcześniej niż w sobotę po tych meczach.
11.3. Kluby, które występują w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski w czwartek, co do
zasady rozgrywają mecze mistrzowskie nie później niż w poniedziałek przed określo37
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Art. 10. Wyznaczanie terminów zawodów
10.1. Mecze muszą być rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A., z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych, terminów wynikających z przepisów FIFA, terminów wynikających z przepisów
UEFA oraz terminów ustalonych z podmiotem posiadającym licencję nadawcy.
10.2. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. w porozumieniu z podmiotem
posiadającym licencję nadawcy, może wyznaczyć rozegranie meczu na inny dzień lub
godzinę.
10.3. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A., niezwłocznie po ustaleniu terminu meczu z podmiotem posiadającym licencję nadawcy, informuje gospodarzy
meczów, przeciwnika i PZPN o miejscu i godzinie rozegrania meczów.
10.4. Po ustaleniu terminu meczów gospodarze meczów obowiązani są niezwłocznie i nie
później niż na 7 (siedem) dni przed meczem podać przeciwnikowi oraz Departamentowi Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. informację o kolorach strojów, w jakich wystąpi ich drużyna. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. zastrzega sobie
prawo do wskazania kolorów strojów, w jakich mają wystąpić drużyny.
10.5. Departament Logistyki Rozgrywek może wyznaczyć rozegranie meczu Klubu na
termin dzielący od poprzedniego meczu Klubu o dwa lub więcej kolejne pełne dni.
W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wynikających z obligatoryjnych terminów rozgrywek UEFA lub spowodowanych działaniami siły wyższej, Departament
Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. może wyznaczyć rozegranie meczu w terminie
uwzględniającym krótszą przerwę między zawodami – z preferencją dla uczestnika
rozgrywek UEFA Champions League.
10.6. Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. może wyznaczyć rozegranie meczów o Mistrzostwo Ekstraklasy na jeden termin i o jednej godzinie.
10.7. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament
Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A., podlega karze 500 000 PLN. Niezależnie od powyższego Komisja Ligi Ekstraklasy S.A. może nałożyć także inne kary przewidziane
w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. Klub zobowiązany jest także do zapłaty na
rzecz Ekstraklasy S.A. kar w wysokości odpowiadającej karom umownym wynikającym z umów wiążących Ekstraklasę S.A.

11.4.

11.5.

nymi wyżej meczami oraz nie wcześniej niż w niedzielę po tych meczach. W uzasadnionych przypadkach Departament Logistyki Rozgrywek może z urzędu wyznaczyć
mecz mistrzowski Klubu, który występuje w rozgrywkach UEFA w czwartek, na poniedziałek po takim meczu.
Z zastrzeżeniem powyższych zasad na wniosek podmiotu posiadającego licencję
nadawcy Kluby mogą rozegrać mecze mistrzowskie w terminie wyznaczonym przez
Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
Terminy spotkań rozgrywanych od 1/16 ﬁnału Pucharu Polski wymagają uprzednich
konsultacji z Departamentem Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. Wyznaczenie meczu w czwartek w ramach rozgrywek o Puchar Polski przez PZPN wymaga uprzedniej
zgody Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.

Art. 12. Powołania do reprezentacji A
12.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach powołanie więcej niż trzech zawodników
do reprezentacji narodowych w oﬁcjalnych terminach FIFA może być powodem do
przełożenia meczu na inny termin (dotyczy wyłącznie powołań do reprezentacji A).
Decyzję dotyczącą przełożenia meczu podejmuje Departament Logistyki Rozgrywek
Ekstraklasy S.A.
Art. 13. Przełożenie zawodów
13.1. Mecze mogą być przełożone na inny termin na wniosek Klubu lub z urzędu wyłącznie
przez Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. po uzyskaniu stanowiska
podmiotu posiadającego licencję nadawcy. Nowy termin meczu nie może przypadać
na okres po zakończeniu Rozgrywek Ekstraklasy.
SPRAWY DYSCYPLINARNE
Art. 14. Żółte kartki
14.1. Zawodnik, który w czasie meczów Rozgrywek Ekstraklasy otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany:
a) przy czwartym napomnieniu – karą dyskwaliﬁkacji w wymiarze 1 meczu,
b) przy ósmym napomnieniu – karą dyskwaliﬁkacji w wymiarze 1 meczu,
c) przy dwunastym napomnieniu – karą dyskwaliﬁkacji w wymiarze 2 meczów,
d) przy każdym kolejnym co czwartym napomnieniu (szesnastym, dwudziestym itd.)
– karą dyskwaliﬁkacji w wymiarze 2 meczów.
14.2. Jeżeli w czasie jednego meczu Rozgrywek Ekstraklasy co najmniej pięciu zawodników
jednej drużyny Klubu otrzyma napomnienie (żółta kartka) lub zostanie wykluczonych
z gry (czerwona kartka), Klub zostanie automatycznie ukarany karą ﬁnansową w wysokości 1500 zł.
Art. 15. Wykonanie kar dyscyplinarnych związanych z grą
15.1. Napomnienia zalicza się odrębnie dla Rozgrywek Ekstraklasy oraz innych klas rozgrywkowych.
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15.2.

15.3.

15.4.

Art. 16. Protesty
16.1. Protest odnośnie przebiegu meczu wnosi się do Komisji Ligi Ekstraklasy S.A. w ciągu
48 godzin po zakończeniu meczu, pisemnie, za pośrednictwem Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A., przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika. Protest musi wpłynąć do Biura Ekstraklasy S.A. we wskazanym powyżej terminie.
Jeżeli termin do złożenia protestu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy (niedziela, święta), dopuszcza się możliwość złożenia protestu do godziny 12.00 pierwszego dnia roboczego po dniu ustawowo wolnym od pracy.
16.2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie dokonania na konto Ekstraklasy S.A.
wpłaty kaucji protestowej w wysokości 2 000 zł. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
16.3. Protest dotyczący stanu boiska musi być złożony sędziemu na piśmie przed meczem.
Jeśli stan boiska zmieni się w trakcie gry, uniemożliwiając kontynuowanie meczu, kapitan drużyny musi bezzwłocznie zgłosić to sędziemu w obecności kapitana drużyny
przeciwnej.
16.4. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego za wyjątkiem sytuacji opisanych w art. 16.5 poniżej.
16.5. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska mogą zostać uwzględnione, jeżeli przy udzielaniu żółtych i czerwonych kartek rażąco naruszono przepisy
gry w piłkę nożną, co zostało potwierdzone przez właściwy organ sędziowski PZPN.
W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił napomnienia (żółta kartka)
lub wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego zawodnika.
Art. 17. Naruszenie etyki sportowej
17.1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię sportu piłkarskiego, stwierdzona w czasie Rozgrywek Ekstraklasy, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak
39

Rozgrywki

Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w innych
rozgrywkach podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach – za wyjątkiem kar
dyskwaliﬁkacji czasowej w wymiarze powyżej trzech miesięcy lub na stałe, orzeczonych przez właściwy organ dyscyplinarny Ekstraklasy S.A. lub PZPN.
Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w Rozgrywkach Ekstraklasy podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach – za wyjątkiem
kar dyskwaliﬁkacji czasowej w wymiarze powyżej trzech miesięcy lub na stałe, orzeczonych przez właściwy organ dyscyplinarny Ekstraklasy S.A. lub PZPN.
W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z Klubu uczestniczącego w Rozgrywkach Ekstraklasy lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego Klubu występującego w innej klasie rozgrywkowej i konieczności odbycia kary wynikającej
z liczby napomnień (żółtych kartek), udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po
zmianie barw klubowych zawodnik zobowiązany jest do odbycia kary w Rozgrywkach
Ekstraklasy bez względu na fakt występowania uprzednio w Rozgrywkach Ekstraklasy
lub innej klasie rozgrywkowej.

najlepszego wyniku może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub
delegata meczowego, podjęcie przez Komisję Ligi Ekstraklasy S.A. decyzji o pozbawieniu Klubu zdobytych punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub
o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu na neutralnym boisku.
Art. 18. Doping
18.1. Zawody zostaną zweryﬁkowane przez Komisję Ligi Ekstraklasy S.A. jako przegrane
0:3 na niekorzyść Klubu, w składzie którego występowało co najmniej dwóch zawodników, u których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub którzy
odmówili poddania się takim badaniom.
Art. 19. Naruszenia postanowień Regulaminu
19.1. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Komisja Ligi Ekstraklasy S.A. ma
prawo podejmować decyzje dyscyplinarne i orzec kary przewidziane w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZPN.
OBOWIĄZKI KLUBÓW
Art. 20. Przepisy i szczegółowe obowiązki
20.1. Rozgrywki Ekstraklasy rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę nożną,
zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz Ekstraklasy S.A.
20.2. Uczestnicząc w Rozgrywkach Ekstraklasy, Kluby zobowiązane są:
a) przestrzegać przepisów gry w piłkę nożną oraz innych regulaminów PZPN/Ekstraklasy S.A.,
b) przestrzegać zasad Fair Play,
c) wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,
d) postępować zgodnie z właściwymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa podczas
rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.,
e) zapewnić, że zawodnicy oraz trenerzy trzech Klubów, które w danym sezonie zajmą trzy pierwsze miejsca, będą obecni na oﬁcjalnych uroczystościach wręczenia
nagród w miejscu i o czasie ustalonym przez Ekstraklasę S.A. i że oﬁcjalne uroczystości, w tym wręczenie Trofeum oraz medali, zostaną przeprowadzone w sposób
ustalony przez Ekstraklasę S.A.,
f) przekazać przed rozpoczęciem Rozgrywek Ekstraklasy w terminie wskazanym przez
Ekstraklasę S.A. zdjęcia i statystyki swoich zawodników i trenerów, informacje o historii Klubu oraz zdjęcia stadionu, z którego korzysta Klub, a także inne informacje
wymagane przez Ekstraklasę S.A. do celów promocyjnych,
g) przekazać przed rozpoczęciem Rozgrywek Ekstraklasy w terminie i formacie wskazanym przez Ekstraklasę S.A. zdjęcia wszystkich oﬁcjalnych kompletów strojów
meczowych (koszulki, spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy),
h) nie udostępniać publicznie bez zgody Ekstraklasy S.A. treści oﬁcjalnych dokumentów meczowych, w szczególności sprawozdań sędziowskich lub raportów delegatów meczowych PZPN.
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20.3.

20.4.

Rozgrywki Ekstraklasy rozgrywane są wyłącznie oﬁcjalnymi piłkami Ekstraklasy S.A.
w kolorystyce ustalonej przez Departament Marketingu Ekstraklasy S.A. Gospodarz
meczu musi zapewnić Klubowi gości piłki treningowe do rozgrzewki przed meczem.
Piłki te muszą być takie same jak piłki, którymi rozgrywany będzie mecz.
Ekstraklasa S.A. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konﬂiktów wynikających
z umów pomiędzy Klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania przepisów PZPN i/lub Ekstraklasy S.A.

Art. 21. Obowiązek utrzymania porządku i bezpieczeństwa
21.1. Za utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na obiekcie przed, w czasie i po meczu
odpowiedzialny jest Klub będący gospodarzem. Klub organizujący mecz obowiązany
jest do stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska. Klub może
być wezwany do wyjaśnienia wszystkich incydentów na stadionie, a także może być
ukarany dyscyplinarnie.
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Art. 22. Organizacja meczów
22.1. Mecze organizują Kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podane są
na pierwszym miejscu). Każdy Klub wyjeżdża na mecz na koszt własny.
22.2. Klub organizujący mecz, oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni
i płycie stadionu, zobowiązany jest w szczególności do:
a) rejestrowania całego przebiegu meczu za pomocą kamery wideo w technologii
cyfrowej lub analogowej,
b) powołania odpowiedniej liczby służb porządkowych, informacyjnych (stewardów)
oraz kierownika ds. bezpieczeństwa,
c) zapewnienia obsługi przez spikera posiadającego odpowiednią licencję,
d) zapewnienia widzom możliwość korzystania z punktów gastronomicznych, toalet,
punktów depozytowych przez cały okres pobytu widzów na stadionie,
e) zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników,
f) zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników
rezerwowych,
g) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający licencję głównego nadawcy, z uwzględnieniem warunków techniczno-produkcyjnych określonych w odrębnym porozumieniu Ekstraklasy S.A.
z podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy,
h) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli mediów oraz umożliwienia
im korzystania ze środków łączności,
i) zapewnienia, na wniosek Klubu będącego gościem, możliwości ﬁlmowania przedstawicielowi Klubu przyjezdnego całego przebiegu meczów na własne potrzeby
szkoleniowe,
j) zapewnienia przedstawicielowi Klubu będącego gościem w dniu i miejscu rozgrywania zawodów dostępu do komputera i drukarki celem umożliwienia korzystania
z systemu Extranet.

22.3.

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

22.4.

22.5.

Wszelkie dodatkowe imprezy lub uroczystości planowane przed meczem, w jego
przerwie lub po meczu, jak również użycie emblematów, haseł i transparentów przed
meczem, w jego przerwie lub po meczu wymagają każdorazowo zgody Departamentu Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. Szczegółowe zasady dotyczące dodatkowych
imprez lub uroczystości określa Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A.
Zegary na stadionach odmierzające czas meczu mogą być użyte, pod warunkiem że
zegar ten zatrzyma się na 45. i 90. minucie.

22.6.

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

22.7.

Klub będący gospodarzem meczu może wykorzystać duży ekran wewnątrz stadionu
z zachowaniem następujących zasad:
a) przed meczem, w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu może wyświetlać wyniki innych meczów,
b) przed meczem, w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu może wyświetlać materiały reklamowe,
c) przed meczem, w przerwie i po jego zakończeniu może wyświetlać inne materiały, pod warunkiem iż nie będą pokazywane materiały mogące być uznane za
kontrowersyjne lub które mogłyby podburzyć publiczność, zawodników lub osoby
zasiadające na ławkach rezerwowych, w szczególności popełnione faule, spalone,
możliwe błędy sędziowskie lub jakiekolwiek zachowania niezgodne z zasadami
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Art. 23. Stadiony
23.1. Mecze Rozgrywek Ekstraklasy mogą być rozgrywane na stadionach uznanych za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej, spełniających wymogi licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym PZPN. Klub jest w pełni odpowiedzialny
za przygotowanie stadionu do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego mecz nie doszedł do skutku, ponosi stosowne konsekwencje
regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem
na nieodbyty mecz.
23.2. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.
23.3. Każdy Klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi
zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami:
a) każdy Klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszystkie zagrożenia związane z jego uczestnictwem w Rozgrywkach Ekstraklasy,
b) dodatkowo Klub będący gospodarzem musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na
zagrożenia związane z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzial43
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Fair Play lub naruszenia porządku lub bezpieczeństwa lub mogące naruszyć godność osób lub instytucji.
Pokaz nie może zakłócić przebiegu meczu.
22.8. Na żądanie Ekstraklasy S.A. Klub będący organizatorem meczu zobowiązany jest wyemitować na dużym ekranie oﬁcjalny materiał wideo, dostarczony przez Ekstraklasę
S.A., dotyczący Rozgrywek lub oﬁcjalnych działań Ekstraklasy S.A.
22.9. W przypadku rozgrywania meczów na boiskach z nawierzchnią naturalną obowiązują
następujące zasady koszenia trawy:
a) w polach karnych – 3 pasy zieleni (równoległe do linii bramkowej), każdy po
5,5 metra szerokości,
b) obszar między linią pola karnego a linią środkową – 6 pasów zieleni, każdy po 6
metrów szerokości,
c) 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).
22.10. 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:
a) do 60 minut przed meczem,
b) między 10. a 5. minutą przed meczem,
c) w przerwie meczu (maksymalnie 5 minut).
Sędzia, po konsultacji z wyznaczonym delegatem meczowym PZPN, ma prawo zmienić powyższe ustalenia.

23.4.

23.5.

ność cywilną zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za
szkody wobec osób, przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności, za które odpowiada Klub,
c) jeśli gospodarz meczu nie jest właścicielem stadionu, na którym rozgrywa mecze,
musi przedstawić polisy ubezpieczeniowe (obejmujące odpowiedzialność cywilną
i ubezpieczenie nieruchomości) zawarte przez właściciela i/lub dzierżawcę/najemcę stadionu,
d) w każdym wypadku Klub musi zapewnić, że Ekstraklasa S.A. jest zwolniona z odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem
w meczu.
Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się na boiskach zamkniętych na mocy decyzji
organu dyscyplinarnego Ekstraklasa S.A., PZPN lub organu władzy administracyjnej.
Przed każdym meczem sędziowie oraz delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia
na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym dokumentów zezwalających na przeprowadzenie meczów piłkarskich na danym boisku.
Mecze piłkarskie mogą odbywać się na boiskach wyposażonych w sztuczną nawierzchnię, posiadających stosowny ważny certyﬁkat nie niższy niż FIFA Quality PRO.
Od dnia 1 listopada danego roku do 31 marca następnego roku mecze piłkarskie
mogą odbywać się wyłącznie na boiskach wyposażonych w system podgrzewania
murawy.

Art. 24. Inne obowiązki
24.1. Kluby uczestniczące w Rozgrywkach Ekstraklasy zobowiązane są:
24.1.1. do zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:
a) oﬁcjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Ekstraklasy S.A.,
b) oﬁcjalnych przedstawicieli PZPN (obserwator/delegat meczowy), którym należy
zapewnić najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności,
c) oﬁcjalnych przedstawicieli Klubu gościa (co najmniej 10 miejsc na trybunie VIP;
24.1.2. do przekazania przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej 5 (pięciu) wejściówek i/lub identyﬁkatorów dla oﬁcjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek
upoważniających do poruszania się we wszystkich strefach stadionu Klubu, będącego organizatorem meczu;
24.1.3. do przekazania odpowiedniej liczby biletów sponsorom Rozgrywek Ekstraklasy w zakresie ustalonym umowami zawartymi w imieniu Klubów przez Ekstraklasę S.A.
SPRAWY SĘDZIOWSKIE
Art. 25. Wyznaczanie sędziów oraz ich obowiązki
25.1. Właściwy organ sędziowski PZPN wyznacza sędziego głównego, sędziów-asystentów
oraz sędziego technicznego na każdy mecz.
25.2. W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia meczu przez wyznaczo44

25.3.

25.4.

25.5.

25.7.

Art. 26. Sprawozdanie sędziowskie
26.1. Przed meczem każdy Klub zobowiązany jest wypełnić sprawozdanie sędziego, gdzie
należy wpisać imiona, nazwiska zawodników, numery ich koszulek oraz daty urodzenia, oraz imiona i nazwiska osób siedzących na ławce rezerwowych i na dodatkowych
miejscach. Sprawozdanie sędziego musi być wypełnione prawidłowo i podpisane
przez kapitana drużyny oraz kierownika. Kluby muszą oddać sędziemu swoje fragmenty sprawozdania na 75 minut przed rozpoczęciem meczu.
26.2. Jeśli sprawozdanie jest niekompletne lub nie jest zwrócone w odpowiednim czasie,
sprawa zostanie przekazana Komisji Ligi Ekstraklasy S.A. do rozpatrzenia.
26.3. Po wypełnieniu sprawozdania przez oba Kluby i oddaniu ich sędziemu, a przed rozpoczęciem meczu, obowiązują następujące zasady:
a) jeśli któryś z zawodników wpisanych w pierwszej jedenastce nie może z jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć w meczu, może być zastąpiony przez jednego z rezerwowych; takie zastąpienie nie pomniejszy liczby zawodników rezerwowych; zawodnik ten ma prawo być na ławce rezerwowych i wejść na boisko w późniejszej
fazie gry; podczas meczu drużyna może dokonać trzech zmian,
b) jeśli któryś z siedmiu rezerwowych wpisanych w sprawozdaniu sędziego nie może
z jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć w meczu, nie może być zastąpiony przez innego zawodnika, czyli zmniejsza to liczbę rezerwowych,
c) jeśli bramkarz wpisany do sprawozdania sędziego nie może z jakichkolwiek przy45
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25.6.

nego sędziego stosuje się zasady określone w Przepisach Gry w Piłkę Nożną – Postanowieniach PZPN.
Bezpośrednio po meczu sędzia wypełnia sprawozdanie i zamieszcza je w Extranecie
PZPN. Sprawozdanie musi być zamieszczone w Extranecie PZPN nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu. Na wniosek Ekstraklasy S.A. oryginał musi być
wysłany do Biura Ekstraklasy S.A. pocztą w przeciągu 24 godzin od złożenia wniosku.
Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego.
W sprawozdaniu sędzia opisuje tak szczegółowo, jak to możliwe wszelkie incydenty
przed, w trakcie i po meczu, takie jak:
a) niedozwolone zachowanie zawodników upomniane żółtą bądź czerwoną kartką,
b) niesportowe zachowanie pracowników Klubów, kibiców i innych osób pełniących
funkcje na meczu z ramienia Klubów,
c. inne incydenty.
Podczas meczów może być wykorzystywany system VAR (Video Assistant Referee).
Decyzje w zakresie wykorzystania systemu podczas wybranych meczów każdorazowo podejmuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są
ostateczne i nie mogą być zmienione.
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.

czyn uczestniczyć w meczu, może być zastąpiony przez innego bramkarza niewymienionego wcześniej w sprawozdaniu sędziego.
INNE POSTANOWIENIA
Art. 27. Prezentacja przedmeczowa
27.1. Zawodnicy wychodzą na oﬁcjalną prezentację wyłącznie w strojach meczowych zaakceptowanych przez właściwy departament Ekstraklasy S.A. Dopuszcza się odrębny
sposób wyjścia zawodników na oﬁcjalną prezentację wyłącznie w związku z oﬁcjalnymi działaniami i programami Ekstraklasy S.A., o czym właściwy departament Ekstraklasy S.A. stosownie informuje Kluby.
Art. 28. Procedura powitania
28.1. Zawodnicy obydwu drużyn witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po
zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem meczu. Drużyna
gości wita się najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami zespołu-gospodarza. Po losowaniu stron sędziowie schodzą do przecięcia
linii środkowej z linią boczną, do którego podchodzą trenerzy i witają się ze sobą. Po
zakończeniu procedury sędziowie odbiegają na swoje pozycje.
Art. 29. Osoby upoważnione do zasiadania na ławkach rezerwowych; strefa techniczna
29.1. W rozgrywkach na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi
do protokołu, może przebywać trener pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz
spełniający wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych oraz
6 oﬁcjalnych przedstawicieli klubowych, spośród osób pełniących następujące funkcje:
a) Asystent trenera pierwszego zespołu posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we właściwych przepisach licencyjnych,
b) Lekarz posiadający licencję PZPN,
c) Trener bramkarzy,
d) Trener przygotowania ﬁzycznego,
e) Drugi asystent trenera,
f) Kierownik drużyny,
g) Fizjoterapeuta posiadający odpowiednie uprawnienia,
h) Masażysta,
i) Drugi masażysta,
j) Sprzętowy.
29.2. Jeżeli pozwala na to miejsce, drużyna za zgodą sędziego może otrzymać dodatkowe
trzy miejsca dla swego sztabu, na których mogą zasiadać wyłącznie osoby wskazane w art. 29.1. pkt. a)-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.
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29.3.

29.4.

Podczas meczu zawodnicy rezerwowi mogą opuścić strefę techniczną i się rozgrzewać. Na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym sędzia powinien określić, w którym miejscu mogą to robić i ilu zawodników jednej drużyny może się rozgrzewać
jednocześnie. Co do zasady jest to trzech rezerwowych jednej drużyny, jednakże jeśli
sędzia oceni, że miejsce na to pozwala, może to być siedmiu zawodników. W rozgrzewce może uczestniczyć także jeden z trenerów, o ile jest wpisany do protokołu
meczowego.
Palenie papierosów, w tym papierosów elektronicznych, w streﬁe technicznej jest
zabronione i stanowi naruszenie niniejszego regulaminu.

Art. 31. Dokończenie zawodów
31.1. Jeżeli mecz nie odbędzie się lub zostanie przerwany przez sędziego lub delegata meczowego PZPN przed upływem regulaminowego czasu gry i niedokończony z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora meczu, obu Klubów, ich piłkarzy oraz
kibiców, wówczas mecz ten należy dokończyć (gdy został już rozpoczęty) lub rozegrać
od początku (gdy nie został rozpoczęty) w najbliższym możliwym terminie, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy przyczyną nierozegrania lub przerwania meczu są
niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, opady śniegu itp.), należy – gdy pozwalają na to warunki – mecz
dokończyć (rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym, chyba że Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. postanowi inaczej.
31.2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co
do zasady Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. W drodze wyjątku decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu podejmuje delegat meczowy PZPN
na dany mecz w porozumieniu z Departamentem Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy
S.A. – w przypadku, gdy przyczyną nierozegrania lub przerwania meczu są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, jak określono w ust. 1.
powyżej, a istnieją warunki dla dokończenia (rozegrania) meczu w dniu następnym
przy świetle dziennym.
31.3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania
sędziów, obserwatora i delegata meczowego PZPN oraz ewentualnego noclegu dla
drużyny gości ponosi gospodarz meczu.
31.4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Ekstraklasy S.A. decyzji o rozegraniu
w nowym terminie meczu, który nie mógł zostać rozegrany w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust. 1. powyżej, dla meczów rozgrywanych
w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady określone przepisami PZPN i Ekstraklasy S.A.
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Art. 30. Zmiany zawodników
30.1. Kluby biorące udział w Rozgrywkach Ekstraklasy uprawnione są do wymiany trzech
zawodników przez cały okres trwania gry w danym meczu. Każda wymiana zawodnika może nastąpić tylko jeden raz w ciągu meczu, po uprzednim zgłoszeniu sędziemu wymiany i dopełnieniu formalności wpisania do protokołu imion i nazwisk nowo
wchodzących do gry.

31.5.

W przypadku podjęcia przez właściwe organy Ekstraklasy S.A. decyzji o dokończeniu
meczów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry – mecze dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie meczu, z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania meczu,
b) zespoły (drużyny) przystępują do dokończenia meczu w składach liczbowych
z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w meczu przerwanym,
c) w meczach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do
gry w danym Klubie w terminie dokańczania meczu, poza zawodnikami:
– którzy opuścili boisko w trakcie przerwanego meczu w związku z otrzymaniem
czerwonej kartki lub w wyniku zmiany,
- którzy nie byli w trakcie przerwanego meczu zawodnikiem Klubu, w którego barwach występują w chwili dokańczania meczu,
- którzy odbywali w trakcie przerwanego meczu karę dyskwaliﬁkacji z powodu
liczby kartek otrzymanych od początku danego sezonu Rozgrywek Ekstraklasy lub
z innych przyczyn,
d) zawodnik, który od początku danego sezonu Rozgrywek Ekstraklasy do dnia dokańczania meczu otrzymał liczbę kartek powodujących obowiązek odbycia kary
dyskwaliﬁkacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwaliﬁkacji
z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanym meczu.

Art. 32. Trenerzy
32.1. Drużyny Klubów prowadzić mogą tylko trenerzy posiadający ważną licencję trenerską UEFA PRO, zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w sprawie licencji trenerskich.
32.2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych określonych w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji trenerskich.
Art. 33. Stroje
33.1. Zawodnicy występujący w Rozgrywkach Ekstraklasy muszą mieć przydzielone stałe
numery, od 1 do 99, obowiązujące na cały dany sezon Rozgrywek Ekstraklasy.
33.2. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników określa Regulamin Strojów Meczowych w Rozgrywkach Ekstraklasy S.A. zatwierdzony na dany sezon przez Zarząd
Ekstraklasy S.A.
33.3. Zaleca się wpisywanie 18 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole
sędziowskim.
33.4. Kluby zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów (podstawowy i rezerwowy) na każdy mecz.
Art. 34. Media
34.1. Nie jest dozwolone przeprowadzanie wywiadów przed, w trakcie oraz po meczu na
polu gry. Przedstawiciel Ekstraklasy S.A. lub organizatora meczu może wyznaczyć
miejsce do przeprowadzania krótkich wywiadów. Takie wywiady mogą być przepro48
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34.3.
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34.6.

34.7.

34.8.
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34.4.

wadzane we wskazanym miejscu przed meczem, po zakończeniu pierwszej połowy
oraz po zakończeniu meczu. Żaden przedstawiciel mediów nie może wchodzić na
pole gry przed, w trakcie i po meczu, z wyjątkiem operatorów ręcznych kamer ﬁlmujących obie jedenastki przed rozpoczęciem meczu i do dwóch operatorów kamer po
meczu. Nie zezwala się na obecność kamer w tunelach i szatniach zawodników, za
wyjątkiem podmiotów wskazanych przez Ekstraklasę S.A. Jedynie określona liczba
fotoreporterów, operatorów kamer i obsługi produkcji telewizyjnej może pracować
w streﬁe pomiędzy boiskiem a miejscami dla widzów – wszyscy muszą mieć oznakowanie zgodne z wytycznymi Ekstraklasy S.A. oraz akredytacje do wstępu na boisko.
Wywiady w strefach wskazanych przez Ekstraklasę S.A. oraz konferencje prasowe
muszą być przeprowadzane wyłącznie na tle ścianek sponsorskich.
Nie później niż 15 minut po zakończeniu meczu odbywa się konferencja prasowa.
Główni trenerzy oraz przynajmniej po jednym z zawodników z każdej z drużyn są
zobowiązani do wzięcia udziału w konferencji. Gospodarz meczu jest odpowiedzialny
za odpowiednie przygotowanie infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia konferencji prasowej.
Po zakończeniu meczu akredytowani przedstawiciele mediów upoważnieni są do
przeprowadzenia wywiadów w streﬁe mieszanej, która musi być wyznaczona pomiędzy szatniami zawodników a wyjściem do autokaru. Strefa mieszana musi być
dostępna wyłącznie dla trenerów, zawodników oraz przedstawicieli mediów i musi
umożliwiać sprawne przeprowadzanie wywiadów.
Akredytacje prasowe i fotograﬁczne na mecze Rozgrywek Ekstraklasy przyznawane
są przez biura prasowe Klubu-gospodarza meczu. Żaden z przedstawicieli prasy lub
radia nie jest upoważniony do przebywania w streﬁe pomiędzy polem gry a trybunami stadionu. Ograniczona i odpowiednio oznakowana liczba fotoreporterów oraz
obsługi TV może przebywać na płycie, jednakże tylko i wyłącznie w streﬁe wyznaczonej przez Ekstraklasę S.A. Żadna z osób przebywających na płycie boiska nie może
zasłaniać jakichkolwiek materiałów reklamowych, a w szczególności znajdować się
przed pierwszym rzędem reklam. Fotoreporterzy mogą zmieniać miejsce jedynie
w przerwie meczu.
Akredytacje dla redakcji internetowych mogą być przyznawane tylko pod warunkiem, iż przedstawiciele takich redakcji nie będą przekazywać na żywo materiału
dźwiękowego i/lub wizualnego (dotyczy to także konferencji prasowej oraz wywiadów w streﬁe mieszanej), zaś ich relacja ograniczy się wyłącznie do wersji tekstowej. Zdjęcia zrobione przez akredytowanych fotografów mogą być publikowane na
stronach www tylko jako nieruchome obrazy, zaś nigdy jako ﬁlmy lub quasi-video
streaming.
Ekstraklasa S.A. jest uprawniona do kontrolowania dostępu przedstawicieli mediów na stadiony podczas Rozgrywek Ekstraklasy i może zabronić wstępu nieakredytowanemu reporterowi telewizyjnemu, radiowemu lub internetowemu, a także
nieuprawnionym stacjom telewizyjnym lub radiowym i innym nieakredytowanym
przedstawicielom mediów.
Zasady zachowania przedstawicieli mediów:

a) Pole gry: Rozstawienie sprzętu i przedstawicieli mediów musi być przeprowadzone
w taki sposób, aby nie zagrażało bezpieczeństwu zawodników i sędziów. Kamery
powinny być rozstawione 4 metry od linii bocznej od strony kamery prowadzącej
oraz za bandami reklamowymi. Na polu gry nie mogą znajdować się kamery, kable
i obsługa produkcji telewizyjnej.
b) Sędziowie, zawodnicy i trenerzy: Przedstawiciele mediów i ich sprzęt nie mogą
w żaden sposób zakłócać widoczności ani możliwości ruchu sędziom, zawodnikom
i trenerom.
c) Publiczność: Przedstawiciele mediów nie mogą w żaden sposób zakłócać widoczności publiczności. Kamery telewizyjne i aparaty nie powinny nagrywać publiczności w sposób, który mógłby powodować niebezpieczne zachowania.
d) Wywiady: Media muszą respektować potrzeby zawodników i trenerów. Wywiady
mogą być przeprowadzane jedynie w strefach do tego wyznaczonych na tle ścianek sponsorskich.
e) Inne media: Wszyscy przedstawiciele mediów muszą respektować potrzeby przedstawicieli innych redakcji.
f) Oznakowania: Przedstawiciele mediów muszą nosić stosowne znaczniki i nie mogą
nosić jakichkolwiek emblematów, szalików, koszulek, z których wynikałoby sympatyzowanie którejkolwiek z drużyn uczestniczących w rozgrywkach organizowanych
przez PZPN/Ekstraklasę S.A.
ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINÓW
Art. 35. Prawa i załączniki medialne, marketingowe, zasady regulujące pracę mediów na
stadionach oraz warunki techniczno-produkcyjne
35.1. Uprawnienia sponsorów Rozgrywek Ekstraklasy, uprawnienia Ekstraklasy S.A. oraz
prawa i obowiązki Klubów w zakresie praw marketingowych stanowią załącznik nr 1
do niniejszego regulaminu.
35.2. Regulamin Strojów Meczowych Ekstraklasy S.A. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
regulaminu.
35.3. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów
Ekstraklasy oraz standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz
warunki techniczno-produkcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji przez
podmiot posiadający licencję głównego nadawcy podczas Rozgrywek Ekstraklasy
stanowią załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.
35.4. Inne podmioty niż określone w załączniku nr 3 nie są upoważnione do przeprowadzania jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu
z meczów Rozgrywek Ekstraklasy bez uzyskania zgody Ekstraklasy S.A.
35.5. Upoważnia się Zarząd Ekstraklasy S.A. do zatwierdzania odrębnie na dany sezon załączników, o których mowa w ust. 35.1-35.3.
35.6. Upoważnia się Zarząd Ekstraklasy S.A. do zatwierdzania odrębnie na dany sezon
dodatkowych załączników niezbędnych do prawidłowej realizacji porozumień lub
umów wiążących Ekstraklasę S.A. oraz wytycznych dotyczących przygotowania i zarządzania murawą stadionową.
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Art. 36. Regulamin Fair Play
36.1. Ekstraklasa S.A. prowadzi klasyﬁkację Fair Play opartą na meczach rozegranych w ramach Rozgrywek Ekstraklasy. Punkty w klasyﬁkacji Fair Play są przyznawane przez
delegatów meczowych wyznaczonych na dany mecz.
36.2. W nagrodę za zwycięstwo w klasyﬁkacji Fair Play Klub może otrzymać nagrodę na
zasadach określonych przez UEFA. Szczegółowe zasady przyznawania punktów w klasyﬁkacji Fair Play określone są w załączniku nr 4 do niniejszego regulaminu (uchwała
nr VI/164 z dnia 27 czerwca 2012 roku Zarządu PZPN w sprawie „Zasad przyznawania
punktów Fair Play w rozgrywkach organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A. od
sezonu 2012/2013”).

PRAWA ZASTRZEŻONE
Art. 38. Prawa medialne, intelektualne i inne
38.1. Zasady dysponowania prawami medialnymi do Rozgrywek Ekstraklasy określają odrębne przepisy PZPN oraz Ekstraklasy S.A.
38.2. Klub nieprzestrzegający przepisów Ekstraklasy S.A. i/lub PZPN nie może uczestniczyć
w Rozgrywkach Ekstraklasy.
38.3. Ekstraklasa S.A. jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych dotyczących Rozgrywek Ekstraklasy, takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy Ekstraklasy S.A., Rozgrywek Ekstraklasy, logo, znaków, pucharu itd. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ekstraklasy S.A. oraz musi
nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Ekstraklasy S.A.
38.4. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów meczów Rozgrywek Ekstraklasy stanowią własność Ekstraklasy S.A. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Ekstraklasy S.A. oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz
wskazówkami Ekstraklasy S.A.
38.5. Ekstraklasie S.A. w dowolnym momencie przysługuje prawo do zmiany nazwy Rozgrywek Ekstraklasy poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek
Ekstraklasy lub produktu przez niego wskazanego, bez konieczności zmiany niniejszego regulaminu oraz prawo do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek Ekstraklasy lub produktu przez niego wskazanego w tekście regulaminu.
Art. 39. Prawo użycia materiału fotograﬁcznego oraz audio- i wizualnego
39.1. Ekstraklasa S.A. jest upoważniona do użycia fotograﬁcznego oraz audio- i wizualnego
materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli Klubów, jak też i nazw Klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach
organizacji meczów Rozgrywek Ekstraklasy. Na żądanie Kluby muszą wyposażyć Eks51

Rozgrywki

Art. 37. Oﬁcjalne druki meczowe
37.1. Oﬁcjalne druki meczowe: Informacja Klubu Gościa, Spotkanie Organizacyjne w Dniu
Meczu, Lista Obecności, Informacja Organizatora Zawodów), określone są w załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu.

traklasę S.A. – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. Ekstraklasa S.A. jest upoważniona do sporządzenia fotograﬁcznego, audioi wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji.
PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 40. Prawo interpretacji
40.1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN, przy
uwzględnieniu stanowiska Ekstraklasy S.A.
Art. 41. Obowiązywanie
41.1. Niniejszy regulamin obowiązuje na sezon 2017/2018 oraz odpowiednio na kolejne
sezony rozgrywkowe, tj. 2018/2019 i następne.
Art. 42. Data zatwierdzenia
42.1. Na wniosek Zarządu Ekstraklasy S.A. regulamin niniejszy został zatwierdzony w dniu
16 czerwca 2017 roku.
II.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN
Zbigniew Boniek
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon
2017/2018
Regulamin Marketingowy
Na podstawie art. 35.5. w związku z art. 35.1. Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2017/2018 i następne zatwierdza się, co następuje:
1.
1.1.

1.2.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Ogólne zasady i standardy dot. ekspozycji treści reklamowych przez Kluby
Zakazane jest reklamowanie i promowanie produktów lub usług, których reklama
jest zakazana przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku
ograniczeń w dopuszczalności reklamy i promocji produktów lub usług lub informowania o sponsorowaniu przez określone podmioty Kluby zobowiązane są ściśle przestrzegać tych ograniczeń.
Zakazane jest posługiwanie się w reklamie lub promocji, czy informowaniu o sponsorowaniu hasłami lub rysunkami, które są zakazane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, mogą mieć wydźwięk polityczny, religijny lub rasistowski bądź
podobny, jak również wszelkimi hasłami lub rysunkami uznawanymi powszechnie za
niestosowne lub obraźliwe.
Klub zobowiązany jest do dbania o schludny i estetyczny wygląd reklam sponsorów
podczas meczów oraz do należytego, właściwego z zaleceniami producentów, przechowywania materiałów reklamowych.
Klub w trakcie meczu zobowiązany jest do niezwłocznego czyszczenia nośników reklamowych ze śniegu, serpentyn lub innych przedmiotów, które choćby częściowo
ograniczają widoczność nośnika reklamowego lub prawidłową jego ekspozycję.
Ekstraklasa S.A. może wezwać Klub do wyczyszczenia lub naprawy materiałów reklamowych, jeżeli ich stan tego wymaga. W przypadku ich uszkodzenia z winy Klubu,
Ekstraklasa S.A. może wezwać Klub do wymiany nośnika reklamowego na nowy na
jego koszt. Produkcja takiego nośnika musi zostać wykonana według przekazanej
specyﬁkacji, w której został on uprzednio wyprodukowany.
Klub-gospodarz zobowiązany jest do wypełnienia raportu marketingowego niezwłocznie po każdym rozegranym meczu oraz przesłania jego wersji elektronicznej
do Działu Marketingu i Sprzedaży Ekstraklasy S.A. w terminie 48 godzin po zakończeniu meczu, przy czym w przypadku meczów rozgrywanych w poniedziałek termin ten
wynosi 24 godziny od zakończenia meczu. Wzór raportu marketingowego stanowi
załącznik do Regulaminu.
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2.
2.1.

Zakres zastosowania
Niniejsze przepisy (zwane dalej „Regulaminem”) mają zastosowanie do wszystkich
Klubów uczestniczących w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej w piłkę nożną prowadzonych przez Ekstraklasę S.A. (zwanych dalej łącznie „Klubami” lub każdy
z osobna „Klubem”), chyba że z odrębnych przepisów Ekstraklasy S.A. wynika inaczej.
Kluby zobowiązane są realizować świadczenia sponsorskie i reklamowe, bądź inne
obowiązki określone w treści Regulaminu, zgodnie z wytycznymi przedstawionymi
w poszczególnych punktach Regulaminu.

2.7.

Zasady dot. ekspozycji koła centralnego:
a) Przed meczem: koło powinno być eksponowane na 20 minut przed rozpoczęciem
każdego z meczów – do momentu zakończenia prezentacji drużyn. W chwili witania się obu zespołów należy niezwłocznie zdjąć koło centralne z murawy. W momencie ustawienia się obydwu drużyn w tunelu podający piłki zobowiązani są do
falowania kołem centralnym, trzymając je za specjalnie do tego celu przygotowane uchwyty.
b) Podczas przerwy: po zakończeniu pierwszej połowy (w momencie zejścia ostatniego piłkarza z murawy) do momentu wejścia pierwszych zawodników na murawę
po przerwie.
c) Koło centralne powinno być po jego każdorazowej ekspozycji złożone zgodnie z zaleceniami producenta, aby uniknąć uszkodzeń lub zniszczenia materiału, i umieszczone poza obszarem płyty boiska, w miejscu niewidocznym z trybun i w obrazie
kamer.

3.

Zasady dot. przestrzeni reklamowej wokół boiska

3.1.
3.1.1.

Zasady ogólne
Przestrzeń reklamowa wokół boiska obejmuje następujące elementy:
a) tablicę centralną,
b) bandy LED,
c) bandy statyczne,
d) koło centralne,
e) kubiki reklamowe,
f) pole reklamowe nad kołem centralnym,
g) reklamy 3D,
h) reklamy za bramką,
i) pole reklamowe na wyjście piłkarzy,
j) reklamy przy bramce,
k) bramę na wyjście piłkarzy,
l) stojak na piłkę,
m) reklamy przed pierwszą linią band,
n) reklamy przy streﬁe technicznej ławki.
Bandy statyczne oraz LED powinny się znajdować minimum 4 metry od linii bocznych
oraz 5 metrów od środka linii bramkowej.
Bandy statyczne oraz LED muszą być tak ustawione i skonstruowane, aby nie stwarzały zagrożenia dla żadnej z osób obecnych na stadionie, w szczególności nie utrudniały ewakuacji ze stadionu.
Bandy statyczne oraz LED muszą być skonstruowane z materiału niezagrażającego
zawodnikom oraz nieutrudniającego rozgrywania zawodów (np. przez zbyt intensywne odbijanie światła).
Bandy statyczne oraz LED powinny być proste, bez zaokrągleń w żadną ze stron,
a konstrukcja stelaży powinna umożliwiać eksponowanie tablic prostopadle do linii
boiska.

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.

3.1.5.
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3.1.6.

Technologia łączeń segmentów band statycznych oraz LED powinna umożliwiać ich
rozsuwanie w dowolnych miejscach.

3.2.
Bandy statyczne
Schemat rozmieszczenia ekspozycji reklamowych przy zastosowaniu band statycznych:
Graﬁka nr 1

8. Reklamy za bramką (tzw. jamnik)
9. Pole reklamowe na wyjście piłkarzy (przed meczem)
10. Reklama przy bramce (tzw. patyczak)
11. Brama na wyjście piłkarzy
12. Reklama przed pierwszą linią reklam (tzw. jamnik)
13. Reklama przy streﬁe technicznej ławki rezerwowych (tzw. jamnik)
14. Stojak na piłkę

Rozgrywki

1. Tablica centralna
2. Tablice reklamowe
3. Koło reklamowe (przed i w przerwie spotkań)
4. Kubiki reklamowe
5. Tablice reklamowe
6. Pole reklamowe ponad kołem centralnym (przed meczem)
7. Reklamy typu 3D

Wyjaśnienia do graﬁki:
– powierzchnie będące w posiadaniu Klubu – oznaczone kolorem białym
– powierzchnie będące w posiadaniu Partnera Tytularnego Ekstraklasy – oznaczone
kolorem czerwonym
– powierzchnie będące w posiadaniu Partnerów Oﬁcjalnych Ekstraklasy oraz Ekstraklasy S.A. – oznaczone kolorem żółtym
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

Bandy LED
Stosowanie band LED jest zalecane na wszystkich meczach w ramach Rozgrywek Ekstraklasy.
Łączna długość band LED powinna wynosić minimum 210 metrów.
Bandy LED nie mogą być niższe niż 0,8 metra i wyższe niż 1,1 metra.

Schemat rozmieszczenia ekspozycji reklamowych przy zastosowaniu band LED:
Graﬁka nr 2

1. Tablica centralna
3. Koło reklamowe (przed i w przerwie spotkań)
4. Kubiki reklamowe
5. Tablice reklamowe
6. Pole reklamowe ponad kołem centralnym (przed meczem)
7. Reklamy typu 3D
8. Reklamy za bramką (tzw. jamnik)

9. Pole reklamowe na wyjście piłkarzy (przed meczem)
10. Reklama przy bramce (tzw. patyczak)
11. Brama na wyjście piłkarzy
12. Reklama przed pierwszą linią reklam (tzw. jamnik)
13. Reklama przy streﬁe technicznej ławki rezerwowych (tzw. jamnik)
14. Stojak na piłkę
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Wyjaśnienia do graﬁki:
– powierzchnie będące w posiadaniu Klubu – oznaczone kolorem białym
– powierzchnie będące w posiadaniu Partnera Tytularnego Ekstraklasy – oznaczone
kolorem czerwonym; dodatkowo ekwiwalent czasowy w postaci 5 minut i 30 sekund
na bandach dynamicznych
– powierzchnie będące w posiadaniu Partnerów Oﬁcjalnych Ekstraklasy oraz Ekstraklasy S.A. – oznaczone kolorem żółtym; dodatkowo ekwiwalent czasowy w postaci
2 minut i 45 sekund na bandach dynamicznych
3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

Ceremonia wejścia na boisko
Stojak na piłkę ustawiony jest między wyjściem z tunelu a bramą. Podczas wychodzenia na boisko piłkę meczową znajdującą się na stojaku zabiera sędzia główny bądź
jedna z osób wyprowadzających piłkarzy lub sędziów na płytę boiska.
Brama wejściowa ustawiona jest przy linii bocznej boiska. Wszyscy sędziowie i piłkarze, wchodząc na boisko, muszą przez nią przejść. Brama powinna zostać zabrana
z płyty boiska w momencie przywitania zawodników przez służby techniczne w taki
sposób, aby nie było to widoczne w transmisji meczu prowadzonej przez Ekstraklasa
Live Park. Brama powinna być przestawiona w miejsce, w którym nie będzie zasłaniała widoku boiska zarówno dla kibiców na trybunach, jak i dla kamer TV/Media.
Flagę Polski oraz ﬂagę regionu/miasta o wymiarach 6 m x 4 m należy eksponować
przed wyjściem zawodników na płytę boiska. Flagi powinny znajdować się 2 metry
od ostatniego zawodnika stojącego podczas prezentacji zespołów. Flaga Polski ustawiona jest zawsze po lewej stronie boiska (patrząc od kamery prowadzącej). Flaga
województwa/regionu/miasta ustawiona jest po prawej stronie boiska. Flagi trzymane są przez czworo (4) dzieci, z których dwoje – znajdujących się bliżej linii bocznej
boiska – powinno być w pozycji kucającej. Wszystkie dzieci napinają ﬂagi. W chwili
witania się obu zespołów należy niezwłocznie wynieść ﬂagi z murawy.
Klub zobowiązany jest do wyboru: czy ﬂaga będzie zawierać herb, logo miasta lub
regionu, województwa, oraz wyprodukować ﬂagę na własny koszt. Flaga Polski jest
produkowana przez Ekstraklasę S.A. i dostarczana Klubom przed sezonem.

4.

Zasady dot. ścianek sponsorskich

4.1.

Ścianka konferencyjna – co najmniej 1 ścianka sponsorska o wymiarach 3 m x 1,4 m,
przeznaczona do wszelkich wywiadów w sali do konferencji prasowej, zgodna z wzorem przedstawionym na graﬁce nr 3.
Graﬁka nr 3
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Zagospodarowanie powierzchni ścianki konferencyjnej:
a) Partner Tytularny:
– prawo do umieszczenia 3 logotypów Ekstraklasy na górnej linii oraz 12 pól sponsorskich, o rozmiarach 20 cm x 12 cm, przedstawiających logotyp Partnera Tytularnego w wyznaczonych miejscach,
b) Partnerzy Oﬁcjalni oraz marka Ekstraklasy:
– prawo do umieszczenia 3 logotypów Ekstraklasy oraz dwóch odwzorowań Trofeum Mistrza Polski na górnej linii oraz 17 pól sponsorskich, o rozmiarach 16 cm
x 10 cm, przedstawiających identyﬁkację Partnerów Oﬁcjalnych lub Ekstraklasy,
c) Klub:
– prawo do umieszczenia 12 pól sponsorskich, o rozmiarach 20 cm x 12 cm, oraz
43 pól sponsorskich, o rozmiarach 16 cm x 10 cm, przedstawiających logotypy
sponsorów Klubu lub logotypy Klubu.
Ścianka do wywiadów TV – co najmniej 2 ścianki sponsorskie, o wymiarach 2 m
x 1,4 m, wykonane z pleksiglasu (wykorzystywane wyłącznie do wywiadów w obrębie stanowisk „ﬂash interview” w strefach wejścia na murawę oraz w strefach brzegu
boiska), zgodne z wzorem przedstawionym na graﬁce nr 4.
Graﬁka nr 4

Zagospodarowanie powierzchni ścianki do wywiadów TV:
a) Partner Tytularny:
– prawo do umieszczenia 2 logotypów Ekstraklasy na górnej linii oraz 8 pól sponsorskich, o rozmiarach 20 cm x 12 cm, przedstawiających logotyp Partnera Tytularnego w wyznaczonych miejscach,
b) Partnerzy Oﬁcjalni oraz marka Ekstraklasa:
– prawo do umieszczenia 2 logotypów Ekstraklasy oraz jednego odwzorowania
Trofeum Mistrza Polski na górnej linii oraz 12 pól sponsorskich, o rozmiarach 16
cm x 10 cm, przedstawiających identyﬁkację Sponsora Oﬁcjalnego,
57

Rozgrywki

4.2.

c) Klub:
– prawo do umieszczenia 8 pól sponsorskich, o rozmiarach 20 cm x 12 cm, oraz
28 pól sponsorskich, o rozmiarach 16 cm x 10 cm, przedstawiających logotypy
sponsorów Klubu lub logotypy Klubu.
4.3.

Ścianka konferencyjna w streﬁe mieszanej – co najmniej 1 ścianka sponsorska,
o wymiarach 3 m x 1,4 m, przeznaczona do wszelkich wywiadów w streﬁe tunelu
i korytarza, zgodna z wzorem przedstawionym na graﬁce nr 5.
Graﬁka nr 5:

Zagospodarowanie powierzchni ścianki konferencyjnej w streﬁe mieszanej:
a) Partner Tytularny:
– prawo do umieszczenia 3 logotypów Ekstraklasy na górnej linii oraz 12 pól sponsorskich, o rozmiarach 20 cm x 12 cm, przedstawiających logotyp Partnera Tytularnego w wyznaczonych miejscach,
b) Partnerzy Oﬁcjalni oraz marka Ekstraklasy:
– prawo do umieszczenia 3 logotypów Ekstraklasy oraz dwóch odwzorowań Trofeum Mistrza Polski na górnej linii oraz 17 pól sponsorskich, o rozmiarach 16 cm
x 10 cm, przedstawiających identyﬁkację Sponsora Oﬁcjalnego,
c) Klub:
– prawo do umieszczenia 12 pól sponsorskich, o rozmiarach 20 cm x 12 cm, oraz
43 pól sponsorskich, o rozmiarach 16 cm x 10 cm, przedstawiających logotypy
sponsorów Klubu lub logotypy Klubu.
5.

Prawa przynależne Partnerowi Tytularnemu, Partnerom Oﬁcjalnym oraz Ekstraklasie S.A.

5.1.

Prawa przyznane Partnerowi Tytularnemu Ekstraklasy:
a) prawo do umieszczenia logotypu Partnera Tytularnego w ramach oﬁcjalnego logotypu Rozgrywek Ekstraklasy – w polu specjalnie do tego przeznaczonym (logotyp
Ekstraklasy),
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LOGOTYP EKSTRAKLASY
b) możliwość posługiwania się niewaloryzowanym logotypem Ekstraklasy,

LOGOTYP EKSTRAKLASY – WERSJA NIEWALORYZOWANA

x 80 mm),

PRZÓD KOSZULEK MECZOWYCH W RAMACH ROZGRYWEK EKSTRAKLASY
(PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA)
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c) prawo do wykorzystania logotypu Ekstraklasy we wszelkiej działalności marketingowej, reklamowej, promocyjnej, informacyjnej i sprzedażowej Partnera Tytularnego w Polsce lub za granicą,
d. prawo do nazwy Rozgrywek Ekstraklasy, która będzie pojawiać się w oﬁcjalnej komunikacji dotyczącej Rozgrywek Ekstraklasy, tj.: „Nazwa Partnera + Ekstraklasa”,
i posługiwania się nią (w języku polskim oraz angielskim), a także jej gramatycznymi i użytkowymi pochodnymi oraz wszelkimi skrótami we wszelkiej działalności
marketingowej, reklamowej, promocyjnej, informacyjnej i sprzedażowej prowadzonej przez Partnera Tytularnego w Polsce lub za granicą,
e) prawo do używania tytułu Partnera Tytularnego Ekstraklasy (w języku polskim oraz
angielskim), a także jego gramatycznymi i użytkowymi pochodnymi oraz wszelkimi skrótami we wszelkiej działalności marketingowej, reklamowej, promocyjnej,
informacyjnej i sprzedażowej (w tym prawo do tworzenia ofert i programów lojalnościowych oraz produkcji wszelkich materiałów POS/POP z wykorzystaniem nazwy Ekstraklasa) prowadzonej przez Partnera Tytularnego w Polsce lub za granicą
za pomocą wszelkich dostępnych mediów i platform technologicznych,
f) prawo do umieszczania logotypu Partnera Tytularnego na koszulkach zawodników,
w przedniej górnej części koszulek, na powierzchni maks. 40 cm2 (np. pole 40 mm

40 mm

80 mm
PRZÓD KOSZULEK MECZOWYCH W RAMACH ROZGRYWEK EKSTRAKLASY
(WYMIAROWANIE)

g) prawo do umieszczania logotypu Rozgrywek Ekstraklasy, uwzględniający logotyp
Partnera Tytularnego Ekstraklasy, zewnętrznej części prawego rękawka koszulek
meczowych zawodników, na powierzchni maks. 64 cm2 (np. pole 93 mm x 60 mm),

PRAWY RĘKAWEK KOSZULEK MECZOWYCH W RAMACH ROZGRYWEK EKSTRAKLASY
(PRZYKŁADOWA WIZUALIZACJA)

PRAWY RĘKAWEK KOSZULEK MECZOWYCH W RAMACH ROZGRYWEK EKSTRAKLASY
(WYMIAROWANIE)

h) prawo do umieszczenia centralnej tablicy o wymiarach 6 m x 1 m z logotypem
Ekstraklasy, w centralnej części pierwszego rzędu reklam po stronie widocznej dla
kamer telewizyjnych, na każdym ze stadionów, na których rozgrywane będą mecze w ramach Rozgrywek Ekstraklasy; tablica centralna (według wzoru poniżej)
ustawiona wzdłuż linii długiej boiska w trakcie rozgrywania meczów w ramach
Rozgrywek Ekstraklasy; w przypadku wykorzystywania przez Klub systemu band
dynamicznych (LED) tablica centralna musi być eksponowana i przedzielać bandy
dynamiczne na długiej linii boiska na dwie równe części – w żadnym wypadku nie
może ona być umiejscowiona na bandach dynamicznych,
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l) prawo do umieszczania 2 tablic reklamowych typu 3D (tzw. cam carpet) w bezpośrednim sąsiedztwie bramek na każdym ze stadionów, na których rozgrywane będą
mecze w ramach Rozgrywek Ekstraklasy,
m) prawo do umieszczania logotypu Ekstraklasy na ławkach rezerwowych (po ich
obu stronach) na wszystkich stadionach Klubów, na których odbywać się będą
mecze w ramach Rozgrywek Ekstraklasy, przy czym liczba i wymiar umieszczonych
w ten sposób logotypów Ekstraklasy uzależnione są od typu ławki rezerwowych,
n) prawo do emisji poprzez system głośników na stadionach podczas każdego meczu Rozgrywek Ekstraklasy 2 spotów radiowych (1 raz przed meczem oraz 1 raz
w przerwie) o długości do 30 sekund każdy,
o) prawo do organizacji stref kibica – Fan Zone – składających się z mobilnych konstrukcji stawianych w miejscu uzgodnionym z Klubami, w zakresie zaakceptowanym przez Kluby,
p) prawo do brandingu niestandardowego, w tym na nośnikach niewymienionych
powyżej, oraz prawo do organizacji animacji dla kibiców na płycie boiska przed
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i) prawo do umieszczenia 2 tablic reklamowych o wymiarach 6 m x 1 m z logotypem
Partnera Tytularnego, w pierwszym rzędzie reklam po stronie stadionu widocznej
dla kamer telewizyjnych, podczas każdego meczu rozgrywanego w ramach Rozgrywek Ekstraklasy,
j) w przypadku gdy na danym stadionie zainstalowano system band dynamicznych
(LED) – i jest on wykorzystywany – prawo do dysponowania przez Partnera Tytularnego ekwiwalentem powierzchni statycznych tablic reklamowych, o których
mowa powyżej (lit. i), w postaci czasu reklamowego proporcjonalnego do łącznej
powierzchni na statycznych tablicach reklamowych logotyp Partnera Tytularnego
– 5 minut i 30 sekund do wykorzystania na wyświetlanie ﬁlmu według wytycznych
Partnera oraz według wytycznych Ekstraklasy S.A.;
k) prawo do wyeksponowania koła reklamowego z logotypem Ekstraklasy na płycie
stadionu, w kole środkowym boiska, przed rozpoczęciem oraz w przerwie każdego
z meczów w ramach Rozgrywek Ekstraklasy, według wzoru poniżej,

120 cm

140 cm

meczem i podczas przerwy oraz do aktywności eventowo-promocyjnych i sprzedażowych na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym odbywają się Rozgrywki Ekstraklasy (np. strefy kibica, stoiska promocyjne, dystrybucja materiałów POS/POP),
q) prawo do umieszczenia logotypów Ekstraklasy na górnej linii oraz na polach sponsorskich, o rozmiarach 20 cm x 12 cm, uwzględniających logotyp Partnera Tytularnego w wyznaczonych miejscach na tablicy do wywiadów telewizyjnych, według
wzorów poniżej:

200 cm
ścianka do wywiadów TV

300 cm
ścianka konferencyjna

r) prawo do umieszczania w ramach oﬁcjalnych stron internetowych Klubów oﬁcjalnego logotypu Ekstraklasy zlokalizowanego w lewym górnym rogu strony – wielkość logotypu Ekstraklasy zostanie każdorazowo ustalona z Klubem; za pośrednictwem działania Klubu umieszczającego logo na stronie zamieszczony logotyp
powinien być bezpośrednim linkiem do oﬁcjalnej strony internetowej pod adresem: www.ekstraklasa.org;
s) prawo do umieszczenia oﬁcjalnego logotypu Ekstraklasy, stanowiącego 20% powierzchni przeznaczonych dla Partnerów, na następujących promocyjnych materiałach przygotowywanych lub drukowanych przez Kluby w związku z Rozgrywkami Ekstraklasy:
– plakaty promujące mecze,
– zaproszenia dla gości VIP,
– karnety i bilety na mecze Rozgrywek Ekstraklasy;
t) prawo do umieszczania reklamy Partnera Tytularnego, w wymiarze 0,5 strony,
w każdym z oﬁcjalnych programów meczowych przygotowywanych przez Klub lub
na zlecenie Klubów, o ile takie programy będą wydawane przez Kluby i o ile taka
reklama zostanie przygotowana przez Partnera Tytularnego,
u) prawo do dystrybucji przygotowanych przez Partnera Tytularnego własnych materiałów reklamowych podczas meczów rozgrywanych w ramach Rozgrywek Ekstraklasy, w tym: balonów, ulotek, chorągiewek i innych upominków, każdorazowo
w porozumieniu z Klubami,
v) prawo do niewyłącznej organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym
obszarze stadionu, na którym odbywają się Rozgrywki Ekstraklasy, tj.:
– organizacji akcji specjalnych i eventów okazjonalnych uzgodnionych z Klubem,
– organizacji ceremonii wręczenia Trofeum na stadionie,
– organizacji Gali Ekstraklasy oraz możliwość ufundowania i wręczenia statuetki
Fair Play.
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Świadczenia Partnerów Oﬁcjalnych oraz Ekstraklasy S.A.:
Świadczenia wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu Kluby zobowiązane są realizować na rzecz Ekstraklasy S.A. bądź wskazanych przez Ekstraklasę partnerów Rozgrywek Ekstraklasy.

5.2.1.

Prawo do nazewnictwa:
a) prawo do posługiwania się tytułem Partnera Oﬁcjalnego Ekstraklasy (w języku polskim oraz angielskim), a także jego gramatycznymi i użytkowymi pochodnymi oraz
wszelkimi skrótami, a także logotypem Ekstraklasy, we wszelkiej działalności marketingowej, reklamowej, promocyjnej i informacyjnej prowadzonej przez Partnera
Oﬁcjalnego w Polsce i za granicą,

5.2.2.

Prawo do umieszczania logotypów:
a) prawo do umieszczania tytułu Partnera Oﬁcjalnego Ekstraklasy i logotypu Ekstraklasy na stronach internetowych oraz na dokumentach Partnera Oﬁcjalnego,
b) prawo do umieszczenia logotypu lub dwóch logotypów Partnera na górnej zewnętrznej części prawego rękawka koszulek meczowych wszystkich zawodników
na łącznej maksymalnej powierzchni 36 cm2 (3 cm x 6 cm),
c) prawo do umieszczenia logotypów opisanych w punktach: 5.1.f), 5.1.g), 5.2.8.b),
na wszystkich rodzajach replik koszulek związanych z Rozgrywkami Ekstraklasy,
d) prawo do umieszczenia logotypu Ekstraklasy na oﬁcjalnych dresach i kurtkach klubowych wykorzystywanych przez zawodników Klubu podczas oﬁcjalnych meczów
Rozgrywek Ekstraklasy,
e) prawo do umieszczenia logotypu Ekstraklasy na oﬁcjalnych koszulkach (polo,
T-shirt) wykorzystywanych przez zawodników Klubu podczas oﬁcjalnych meczów
Rozgrywek Ekstraklasy.

5.2.3.

Prawo do umieszczenia konstrukcji stadionowych:
a) prawo do umieszczania 2 tablic reklamowych typu 3D (tzw. cam carpet) w bezpośrednim sąsiedztwie bramek na każdym ze stadionów, na których rozgrywane
będą mecze w ramach Rozgrywek Ekstraklasy,
b) prawo do umieszczenia logotypu w ramach leżących banerów reklamowych o powierzchni 18 m x 3 m „nad” kołem środkowym – przed oraz w przerwie każdego
z meczów w ramach Rozgrywek Ekstraklasy,
c) prawo do umieszczania 4 konstrukcji informacyjnych o maksymalnych wymiarach
100 x 100 x 100 cm (tzw. kubiki) bezpośrednio za chorągiewkami wyznaczającymi narożniki boiska, na każdym ze stadionów, na których rozgrywane będą mecze
w ramach Rozgrywek Ekstraklasy,
d) prawo do umieszczenia konstrukcji informacyjnej z logotypem w postaci tablic
o wymiarach 1,5 m x 0,6 m za każdą z bramek podczas meczów rozgrywanych
w ramach Rozgrywek Ekstraklasy,
e) prawo do umieszczenia tablicy reklamowej (6 m x 1 m) w pierwszym rzędzie reklam po stronie widocznej dla kamer telewizyjnych na każdym ze stadionów, na
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których rozgrywane będą mecze w ramach Rozgrywek Ekstraklasy, w przypadku
gdy na danym stadionie nie zainstalowano systemu band (LED),
f) prawo do umieszczenia logotypu na obydwu ściankach do wywiadów TV w postaci
12 „małych” pól sponsorskich,
g) prawo do umieszczenia logotypu na ściance konferencyjnej w postaci 17 „małych”
pól sponsorskich,
h) prawo do umieszczenia logotypu na ściance konferencyjnej w streﬁe mieszanej
w postaci 17 „małych” pól sponsorskich,
i) prawo do wyeksponowania dywanu reklamowego „pod” kołem środkowym boiska, patrząc od strony kamery prowadzącej, według poniższego wzoru:

4m

22 m

j) prawo do wyeksponowania bramy wejściowej, przez którą wychodzą zawodnicy na
prezentację przedmeczową, według poniższego wzoru:

k) prawo do wyeksponowania stojaka na piłkę, obok którego wychodzą zawodnicy
na rozpoczęcie meczu, według poniższego wzoru:
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l) prawo do umieszczenia dwóch konstrukcji reklamowych – tzw. patyczaków po zewnętrznych stronach obydwu bramek, według poniższego wzoru:

p) prawo do umieszczenia monitorów LCD na stołach konferencyjnych, ustawionych
przed osobami biorącymi udział w konferencji prasowej (według wzoru poniżej),
wykorzystywanych do emisji reklam wraz z prawem do wyłącznej dyspozycji czasem reklamowym.

5.2.4.

Prawo do emisji reklam audio i wideo
a) w przypadku gdy na danym stadionie zainstalowano system band (LED) – i jest on
wykorzystywany – prawo do dysponowania ekwiwalentem powierzchni statycznych tablic reklamowych, tj. 2 minuty i 45 sekund,
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m) prawo do umieszczenia konstrukcji reklamowych – tzw. jamników – przed pierwszym rzędem reklam po stronie widocznej dla kamer telewizyjnych,
n) prawo do umieszczenia konstrukcji reklamowych – tzw. jamników – wokół oznaczenia strefy technicznej ławek rezerwowych,
o) prawo do umieszczenia konstrukcji reklamowych – tzw. zasłon – na obydwu bramkach przed rozpoczęciem oraz w przerwie każdego z meczów w ramach Rozgrywek Ekstraklasy.

b) prawo do emisji poprzez system głośników na stadionach podczas każdego meczu Rozgrywek Ekstraklasy 4 spotów radiowych (2 razy przed meczem oraz 2 razy
w przerwie) o długości do 30 sekund każdy,
c) prawo do emisji poprzez system głośników na stadionach podczas każdego meczu
Rozgrywek Ekstraklasy (przed meczem, w przerwie i po meczu) spotu radiowego
(do 20 sekund),
d) prawo do emisji fragmentu muzycznego zaraz po zdobyciu bramki przez zespół
gospodarzy – emisja przez 15 sekund; Ekstraklasa S.A. dostarczy 2 fragmenty muzyczne, z których należy wybrać jeden – co do zasady Klub może przedstawić swój
fragment do akceptacji Departamentu Marketingu i Sprzedaży Ekstraklasy S.A.
i po uzyskaniu akceptacji używać przedstawionego przez siebie fragmentu,
e) prawo do informacji przekazanej przez spikera o następnym meczu Klubu w roli
gospodarza,
f) prawo do informacji przekazanej w 85. minucie przez spikera o transmisji telewizyjnej następnego wyjazdowego meczu Klubu; w przypadku rozgrywania następnego
meczu na własnym boisku informacji nie należy podawać,
g) prawo do czasu reklamowego do wykorzystania na wyświetlanie ﬁlmów na telebimach stadionowych w wymiarze 20% czasu przeznaczonego na cele reklamowe,
w tym:
– prawo do ekspozycji składów obydwu drużyn na oﬁcjalnym layoucie, dostarczonym przez Ekstraklasę dostosowanym do specyﬁkacji telebimu na stadionach
Klubów,
– prawo do ekspozycji w 85. minucie meczu graﬁki informującej o transmisji telewizyjnej następnego wyjazdowego meczu Klubu; w przypadku rozgrywania
następnego meczu na własnym boisku informacji nie należy podawać,
h) prawo do umieszczenia na telebimach stadionowych oraz w wewnętrznej telewizji
stadionowej w formie plansz graﬁcznych z dowolną częstotliwością wybraną przez
Klub, w okresie od 1 godziny przed meczem do czasu jego rozpoczęcia, wybranych
przez Klub postów kibicowskich z serwisów społecznościowych Klubu: Twitter,
Instagram, Facebook, o tematyce zagrzewającej własny zespół do sportowej rywalizacji, oddających atmosferę emocji przed meczem, prezentujących Kibiców
znajdujących się na stadionie lub w drodze na niego lub innych wybranych przez
Klub; prezentowane treści nie mogą godzić w dobre imię Klubu gospodarzy, Klubu
gości lub kibiców – zachowując przyzwoity charakter i wysoki poziom kulturalnego
dopingu; REKOMENDACJA W SEZONIE 2017/18,
i) prawo do czasu reklamowego do wykorzystania na wyświetlanie ﬁlmów w wewnętrznej telewizji stadionowej w wymiarze 20% czasu przeznaczonego na cele
reklamowe.
5.2.5.
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Prawo do organizacji atrakcji dla kibiców podczas meczów:
a) prawo do organizacji „dziecięcej eskorty” podczas dwóch meczów w rundzie podczas Rozgrywek Ekstraklasy (Klub-gospodarz ma obowiązek zapewnienia dzieci, które będą towarzyszyć 22 zawodnikom oraz ewentualnie zespołowi sędziowskiemu),

b) prawo do organizacji animacji dla kibiców na płycie boiska przed meczem i podczas przerwy, w tym prawo do przeprowadzania oﬁcjalnego konkursu Ekstraklasy
S.A. dla Kibiców,
c) prawo do organizacji aktywności eventowych, np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym odbywają się Rozgrywki Ekstraklasy, np. organizacji ceremonii
wręczenia Trofeum na stadionie,
d) prawo do dystrybucji własnych materiałów reklamowych podczas meczów rozgrywanych w ramach Rozgrywek Ekstraklasy, w tym balonów, ulotek, chorągiewek
i innych upominków, każdorazowo w porozumieniu z Klubami.
5.2.6.

5.2.7. Prawa do wizerunku:
5.2.7.1. Klubów:
a) prawo do wykorzystania tylko i wyłącznie wszystkich 16 herbów Klubów razem,
jako Klubów grających w Rozgrywkach Ekstraklasy, na wszelkich produktach oraz
podczas działań sprzedażowych, marketingowych, reklamowych, promocyjnych
i informacyjnych w Polsce lub za granicą na rzecz Ekstraklasy S.A. lub jej Partnerów,
b) prawo do wykorzystania tylko i wyłącznie wszystkich 16 herbów Klubów razem,
jako Klubów grających w Rozgrywkach Ekstraklasy, w produktach interaktywnych
w Polsce lub za granicą na rzecz Ekstraklasy S.A. lub jej Partnerów;
5.2.7.2. Piłkarzy:
a) prawo do wykorzystywania fotograﬁi obejmujących wizerunek zawodników
w stroju klubowym i trenerów oraz fotograﬁi drużyny w strojach klubowych,
b) prawa do łącznego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i na67
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Prawa do powierzchni na stronach internetowych Klubów oraz w aplikacjach mobilnych Klubów:
a) prawo do umieszczania w ramach oﬁcjalnych stron internetowych Klubów oﬁcjalnego logotypu Ekstraklasy zlokalizowanego w lewym górnym rogu strony; wielkość
logotypu Ekstraklasy zostanie każdorazowo ustalona z Klubem; za pośrednictwem
działania Klubu umieszczającego logo na stronie zamieszczony logotyp powinien
być bezpośrednim linkiem do oﬁcjalnej strony internetowej pod adresem: www.
ekstraklasa.org,
b) prawo do umieszczenia w logotypu Partnera Tytularnego w belce sponsorskiej
w wymiarze 20% powierzchni przeznaczonej na cele reklamowe wraz z aktywnym
linkiem do strony internetowej Partnera Tytularnego,
c) prawo do umieszczenia w ramach oﬁcjalnych stron internetowych Klubów materiałów promujących Rozgrywki Ekstraklasy w formie banneru internetowego na
stronie głównej, na okres dwóch tygodni, nie częściej niż cztery razy w sezonie
rozgrywkowym,
d) prawo do umieszczenia treści zawartych w punktach: 5.2.6.a), 5.2.6.b), 5.2.6.c)
w oﬁcjalnych aplikacjach mobilnych Klubów oraz w mediach społecznościowych
Klubów.

zwiska oraz pseudonimu, biograﬁi i statystyk zawodników i trenerów wszystkich
16 Klubów,
c) prawo do łącznego wykorzystania wizerunku co najmniej 4 piłkarzy i/lub trenerów
z co najmniej 4 Klubów do promocji Rozgrywek Ekstraklasy lub jej Partnerów,
d) prawo do obecności wskazanych przez Ekstraklasę S.A. zawodników na Gali Ekstraklasy we wskazanym przez Ekstraklasę S.A. terminie.
5.2.8.

Inne prawa:
a) prawo do zlecenia Klubowi wysyłki korespondencji masowej do bazy danych kibiców Klubu, nie częściej niż 4 razy w sezonie rozgrywkowym,
b) prawo do umieszczania reklamy, w wymiarze nie mniejszym niż 0,5 strony, w każdym z oﬁcjalnych programów meczowych przygotowywanych przez Klub lub na
zlecenie Klubów, o ile takie programy będą wydawane przez Kluby i o ile taka reklama zostanie przygotowana przez Partnera Tytularnego,
c) umożliwienie organizowania przez Klub specjalnych akcji promocyjnych dedykowanych Kibicom wykupującym bilety sezonowe na mecze klubowe w rozgrywkach
Ekstraklasy (wcześniejsze wejście, tzw. Early Entrance), zwiedzanie stadionu poza
dniami meczowymi, specjalne oferty dla rodzin lub przyjaciół Kibiców dysponujących karnetami sezonowymi, wszelkie inne aktywności skierowane do właścicieli
biletów sezonowych; REKOMENDACJA W SEZONIE 2017/18,
d) realizowanie przez Kluby badań ankieterskich dotyczących satysfakcji Kibiców:
dojazd na stadion, wejście na stadion, obsługa służb (steward/porządkowe/informacyjne), dodatkowe elementy eventu (catering/strefy atrakcji/oprawa meczu/
spiker) – służących do dalszej ewaluacji pozyskanych danych w celach projektów
marketingowych i sprzedażowych prowadzonych przez Kluby i Ekstraklasę; REKOMENDACJA W SEZONIE 2017/18.

6.
6.1.

Zobowiązania Klubów w zakresie promocji i reklamy Oﬁcjalnej Piłki Ekstraklasy
Kluby uczestniczące w Rozgrywkach Ekstraklasy mają obowiązek korzystać z Oﬁcjalnej Piłki Ekstraklasy, ilekroć występować będą w roli gospodarza meczu w oﬁcjalnych
spotkaniach Rozgrywek Ekstraklasy, podczas rozgrzewek przedmeczowych oraz na
treningach.
Klub zobowiązany jest do eksponowania Oﬁcjalnej Piłki Ekstraklasy na plakacie
przedsezonowym i innych zbiorczych zdjęciach pierwszej drużyny oraz oﬁcjalnych
eventach na stadionie, w tym prezentacji przedsezonowej dotyczącej Rozgrywek
Ekstraklasy.
Żaden Klub uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy nie może używać, reklamować
ani prezentować piłek ﬁrm konkurencyjnych w stosunku do producenta Oﬁcjalnej
Piłki Ekstraklasy (ﬁrma ADIDAS) podczas meczów, treningów, sesji zdjęciowych prezentujących drużynę lub wszelkich innych oﬁcjalnych spotkań i wydarzeń organizowanych przez Klub, jak również nie może prowadzić lub wspierać żadnych innych
aktywności reklamowych dotyczących piłek innych niż Oﬁcjalna Piłka Ekstraklasy.
Każdy Klub ma obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną ze strony Klubu za

6.2.

6.3.

6.4.
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współpracę z ﬁrmą ADIDAS oraz poinformować o tym fakcie osoby kontaktowe po
stronie ADIDAS i Ekstraklasy S.A. Każdorazowa zmiana osoby kontaktowej wymaga
poinformowania obydwu tych podmiotów w formie pisemnej.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

7.5.

Partner
Medialny

Partner
Tytularny

Partnerzy Oﬁcjalni
i Ekstraklasa S.A.

SUMA

Bilety VIP

6

8

16

30

Bilety VIP
z rabatem 50%

0

10

10

20

Bilety

40

20

0

20

Bilety
dla pracowników
z rabatem 50%

brak

tak

tak

Wjazdówki

brak

8

10

8.
8.1.

8.2.

18

Postanowienia końcowe
Każde użycie logotypu Ekstraklasy wymaga uprzedniej akceptacji Ekstraklasy S.A.
oraz Partnera Tytularnego. Ekstraklasa S.A. wydaje zgodę na użycie logotypu Ekstraklasy S.A. lub odmawia jej wydania na podstawie przesłanej przez Klub do Ekstraklasy S.A. prezentacji zamierzonego użycia logotypu Ekstraklasy (bez względu na pole
eksploatacji).
Brak wykonania lub nienależyte wykonanie przez Kluby obowiązków lub świadczeń
sponsorskich lub reklamowych określonych w Regulaminie stanowi przewinienie
dyscyplinarne, zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
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7.4.

Zobowiązania Klubów dotyczące biletów oraz zaproszeń VIP
Prawo Partnera Tytularnego do otrzymania 8 biletów VIP na każdy wskazany mecz
w trakcie każdej kolejki meczowej Rozgrywek Ekstraklasy wraz z zapewnieniem dla
gości VIP miejsc parkingowych przy stadionach.
Prawo Partnera Tytularnego oraz Partnerów Oﬁcjalnych do zakupu w danym Klubie
(w razie potrzeby) dodatkowych 10 biletów VIP z 50% rabatem na każdy mecz w każdej kolejce Rozgrywek Ekstraklasy, z zastrzeżeniem obowiązku złożenia do danego
Klubu odpowiedniego zamówienia na zakup biletów na 10 dni przed planowanym
rozpoczęciem meczu Rozgrywek Ekstraklasy.
Prawo Partnera Medialnego do 6 biletów VIP oraz 20 zwykłych biletów na każdy
mecz w ramach Rozgrywek Ekstraklasy.
Prawo Partnerów Oﬁcjalnych oraz Ekstraklasy S.A. do 16 biletów VIP oraz 20 biletów
zwykłych na każdy wskazany mecz w trakcie każdej kolejki Rozgrywek Ekstraklasy,
oraz zapewnienie dla co najmniej 10 gości VIP miejsc parkingowych przy stadionach.
Prawo do nabycia przez Partnera Tytularnego oraz Partnerów Oﬁcjalnych oraz ich
pracowników biletów/karnetów na mecze Rozgrywek Ekstraklasy ze stałym 50% rabatem.

8.3.
8.4.
8.5.

Wszelkie sprawy nieokreślone w Regulaminie będą rozstrzygane każdorazowo przez
Ekstraklasę S.A.
Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi Ekstraklasy S.A.
Niniejszy Regulamin na sezon rozgrywkowy 2017/2018 został zatwierdzony przez Zarząd Ekstraklasy S.A. w dniu 6 czerwca 2017 roku i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Marcin Mikucki
( ----------- )
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży
Ekstraklasy S.A.
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo
Ekstraklasy na sezon 2017/2018
Regulamin Strojów Meczowych
Na podstawie art. 35.5. w związku z art. 35.2. Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2017/2018 i następne zatwierdza się, co następuje:
Podstawowe zasady

1.
1.1.

Zakres zastosowania
Niniejsze przepisy (zwane dalej „Regulaminem”) mają zastosowanie do wszystkich
Klubów uczestniczących w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej w piłkę nożną prowadzonych przez Ekstraklasę S.A. (zwanych dalej łącznie „Klubami” lub każdy
z osobna „Klubem”), chyba że z odrębnych przepisów Ekstraklasy S.A. wynika inaczej.
Regulamin dotyczy wymogów odnoszących się do wyglądu koszulek, spodenek,
getrów używanych przez zawodników podczas meczów rozgrywanych w ramach
rozgrywek prowadzonych przez Ekstraklasę S.A. (zwanych dalej „Strojami Meczowymi”), a także oﬁcjalnych bluz dresowych, w których zawodnicy mogą wychodzić na
prezentację przedmeczową. Pozostałe elementy Stroju Meczowego, takie jak buty
piłkarskie czy rękawice bramkarskie, nie są objęte przepisami niniejszego Regulaminu, chyba że z jego treści wynika inaczej.
W krajowych rozgrywkach w piłkę nożną, które nie są prowadzone przez Ekstraklasę
S.A., postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być stosowane po uzyskaniu pisemnej zgody Ekstraklasy S.A.
Wymogi dotyczące wyglądu Strojów Meczowych powinny być realizowane w dniu
zawodów, począwszy od momentu wejścia zawodników na płytę boiska do czasu zejścia z niej.
Zawodnicy, od momentu ustawienia się w tunelu przed wyjściem na płytę boiska, aż
do zakończenia meczu, mogą przebywać na płycie boiska jedynie w Strojach Meczowych lub w oﬁcjalnych bluzach dresowych. Zakazane jest w tym czasie zakładanie
przez zawodników jakichkolwiek innych elementów ubrania (np. koszulek), które zakrywają choćby w części jakikolwiek element Stroju Meczowego.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

Zasada obowiązująca
Używanie przez zawodników jakiegokolwiek innego stroju niż Strój Meczowy, podczas rozgrywek prowadzonych przez Ekstraklasę S.A., niedopuszczonego wyraźnie
przez postanowienia niniejszego Regulaminu jest zabronione.

3.
3.1.

Procedura zatwierdzająca
Stroje Meczowe używane przez zawodników w rozgrywkach prowadzonych przez Ekstraklasę S.A. muszą być zatwierdzone przez Ekstraklasę S.A. na piśmie. Ekstraklasa
S.A. jest jedynym podmiotem uprawnionym do zatwierdzania Strojów Meczowych.
71

Rozgrywki

I.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Producent lub dostawca Strojów Meczowych lub Klub w każdym czasie może dostarczyć (na własny koszt) Ekstraklasie S.A. do zatwierdzenia inny, niż wskazany w pkt
3.3., dodatkowy Strój Meczowy, który ma być używany przez zawodników w rozgrywkach prowadzonych przez Ekstraklasę S.A. Decyzja, podjęta w takich przypadkach, o zatwierdzeniu Stroju Meczowego do rozgrywek nie zwalnia Klubów z obowiązku stosowania się do niniejszego Regulaminu.
Klub do dnia 7 lipca 2017 roku musi dostarczyć na własny koszt Ekstraklasie S.A. do
zatwierdzenia kompletny zestaw Stroju Meczowego składający się z następujących
elementów:
a) strój pierwszego wyboru (koszulka, spodenki, getry), w tym strój bramkarski,
b) strój drugiego wyboru – wyjazdowy/rezerwowy (koszulka, spodenki, getry), w tym
strój bramkarski,
c) jeżeli klub posiada trzeci komplet strojów – strój trzeciego wyboru (koszulka, spodenki, getry), w tym strój bramkarski.
Każdorazowo zatwierdzony przez Ekstraklasę S.A. kompletny zestaw Stroju Meczowego pierwszego wyboru (bez bramkarskiego) danego Klubu pozostaje w posiadaniu
Ekstraklasy S.A.
Strój Meczowy drugiego wyboru, w tym strój bramkarski, może zostać odesłany
przez Ekstraklasę S.A. do Klubu tylko na pisemną prośbę Klubu.
Każdy Klub w każdym sezonie rozgrywkowym, na pisemne wezwanie Ekstraklasy
S.A., jest zobowiązany dostarczyć Ekstraklasie S.A. sześć koszulek meczowych wraz
z autografami wybranych przez Ekstraklasę S.A. zawodników Klubu.
Klub jest upoważniony do jednej zmiany Stroju Meczowego w danym sezonie rozgrywkowym. W przypadku zmiany Stroju Meczowego Klub zobowiązany jest przesłać
Strój Meczowy do Ekstraklasy S.A. – do zatwierdzenia – w terminie nie krótszym niż 7
dni przed jego oﬁcjalną prezentacją. Zapis ten nie dotyczy zmiany Stroju Meczowego
przed ostatnią kolejką rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy.
Decyzja o zatwierdzeniu bądź niezatwierdzeniu Strojów Meczowych jest podejmowana przez Ekstraklasę S.A. – organem odpowiedzialnym za zatwierdzanie strojów
jest Departament Marketingu i Sprzedaży Ekstraklasy S.A.
Decyzja o zatwierdzeniu Strojów Meczowych do rozgrywek prowadzonych przez Ekstraklasę S.A. jest ostateczna, a Kluby są zobowiązane do podporządkowania się decyzji i jej wykonania. Decyzja zostanie zakomunikowana Klubowi na piśmie i będzie
obowiązywała przez okres danego sezonu rozgrywkowego.
Użycie niezatwierdzonych przez Ekstraklasę S.A. Strojów Meczowych stanowi poważne przewinienie dyscyplinarne i podlega karze dyscyplinarnej, zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.

II.

Kolory, numer i nazwiska zawodników

4.
4.1.

Kolory
Stroje Meczowe (koszulki, spodenki, getry) nie mogą mieć więcej niż trzech kolorów,
z zastrzeżeniem punktu 4.2. Jeśli na Strojach Meczowych są użyte trzy kolory, jeden
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4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.7.

4.8.

5.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

Numery zawodników
Strój Meczowy musi zawierać numer danego zawodnika (od 1 do 99).
Numer danego zawodnika należy umieścić:
a. na tylnej części koszulki w jej centralnym miejscu; wielkość numeru powinna wynosić pomiędzy 25-30 cm wysokości, numer musi być czytelny (Graﬁka nr 1),
b. na przedniej części spodenek na prawej nogawce; wielkość tego numeru musi
wynosić pomiędzy 10-12 cm wysokości (Graﬁka nr 2).
Numery zawodników muszą być zapisane czcionką Ekstraklasica Bold, zgodnie
ze wzorem przesłanym do Klubów przed sezonem.
Kolor nadruku numerów zawodników musi być jednolity (jednobarwny), wyraźnie
zauważalny, różniący się od koloru Stroju Meczowego oraz wyraźnie kontrastujący
z pozostałymi kolorami Stroju Meczowego. Dla uzyskania lepszej widoczności nume73
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4.6.

z nich musi być wyraźnie dominujący na powierzchni koszulek i odpowiednio na powierzchni spodenek. Pozostałe dwa kolory muszą być kolorami wyraźnie podrzędnymi.
Czwarty kolor jest dozwolony jedynie na bardzo małej powierzchni Stroju Meczowego, jako kolor dekoracyjny, i powinien być zgodny z kolorem użytym w literach
i cyfrach naniesionych na Stroje Meczowe lub jednym z oﬁcjalnych kolorów Klubu.
Czwarty, dekoracyjny kolor Stroju Meczowego nie może być kolorem dominującym
i osiągnąć efektu wyróżniającego na Stroju Meczowym.
Kolor dominujący powinien być wyraźnie widoczny zarówno w przedniej, jak i tylnej
części Strojów Meczowych.
Stroje Meczowe pierwszego i drugiego wyboru (tj. rezerwowe) muszą być wizualnie
różne i kontrastować ze sobą.
W przypadku gdy Klub rozgrywa mecz w charakterze gospodarza, zawodnicy powinni
występować w Strojach Meczowych pierwszego wyboru, zatwierdzonych przez Ekstraklasę S.A. i rozesłanych do wiadomości wszystkich Klubów uczestniczących w rozgrywkach, z zastrzeżeniem punktu 4.6.
W sytuacji gdy sędzia główny danego meczu uzna, iż zarówno wygląd Stroju Meczowego pierwszego, jak i drugiego wyboru drużyny gości pozostaje w konﬂikcie z wyglądem Stroju Meczowego pierwszego wyboru drużyny gospodarzy, drużyna gospodarzy zobowiązana jest wystąpić w Stroju Meczowym drugiego wyboru.
Kluby zobowiązane są zgłaszać wszelkie uwagi o potencjalnych konﬂiktach w wyglądzie Strojów Meczowych poszczególnych Klubów do Ekstraklasy S.A. przed rozpoczęciem danego sezonu rozgrywkowego. Rozwiązanie to ma na celu umożliwienie
drużynom rozgrywającym mecz w charakterze gospodarza używanie Strojów Meczowych pierwszego wyboru oraz unikanie sytuacji, w których dochodzi do konﬂiktu
w wyglądzie Strojów Meczowych poszczególnych Klubów.
Użycie Strojów Meczowych pierwszego wyboru przez drużynę grającą na wyjeździe
jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku, gdy:
a) nie powoduje to konﬂiktu w wyglądzie Strojów Meczowych oraz
b) nie powoduje to konieczności użycia przez drużynę gospodarzy Strojów Meczowych drugiego wyboru.

5.5.

5.6.

ru może być on otoczony linią o szerokości nie większej niż 0,5 cm. Numery muszą
być wolne od znaków producenta, reklam sponsora.
W przypadku zafarbowania numeru zawodnika lub zniszczenia elementu Stroju Meczowego (numer, naszywka sponsora) w procesie użytkowania lub prania, Strój Meczowy podlega wymianie i nie może być używany przez zawodników w rozgrywkach
prowadzonych przez Ekstraklasę S.A.
Dolna część każdej z cyfr na koszulce musi zawierać znak graﬁczny Ekstraklasy S.A.
zgodny ze wzorem przesłanym do Klubów przed sezonem. Znak powinien zajmować
powierzchnię 5 cm² (graﬁka nr 3).
Graﬁka nr 1 – tył koszulki meczowej

25-30 cm

Graﬁka nr 2 – przód spodenek meczowych

10-12 cm

Graﬁka nr 3 – numer na koszulce
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6.
6.1.

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

Graﬁka nr 4 – wielkość i usytuowanie nazwiska zawodnika na koszulce

Odstęp
3-5 cm

5,5-7,5 cm

III.

Symbole identyﬁkacji Klubu

7.
7.1.

Rodzaje
Klub może używać następujących rodzajów identyﬁkacji na Strojach Meczowych:
a) herb Klubu lub emblemat Klubu,
b) nazwa lub hasło Klubu,
c) gwiazdki symbolizujące liczbę wywalczonych przez Klub tytułów mistrzowskich.
Żadne z umieszczonych na Strojach Meczowych rodzajów identyﬁkacji nie mogą stykać się wzajemnie lub z innymi elementami pojawiającymi się na Stroju Meczowym
(numer, litery, symbol). Strefa ochronna powinna stanowić minimum 10% długości
danego boku użytego znaku, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
Każdy rodzaj identyﬁkacji Klubu musi być wolny od znaków producenta, reklam
sponsora, wzorów i innych elementów.

7.2.

7.3.
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Nazwiska zawodników
Zawodnicy muszą być identyﬁkowani poprzez umieszczenie ich nazwisk na tylnej
części koszulek meczowych. Zamiast nazwisk dozwolone jest użycie imion lub pseudonimów zawodników.
Nazwisko zawodnika musi być umieszczone na tylnej części koszulki bezpośrednio
nad numerem zawodnika. Strefa ochronna (odstęp) pomiędzy nazwiskiem a numerem zawodnika powinna wynosić 3-5 cm.
Dopuszczalna jest następująca wysokość liter: 5,5-7,5 cm (Graﬁka nr 4).
Nazwisko zawodnika musi być napisane literami drukowanymi, czcionką Klavika Condensed Bold.
Kolor nadruku nazwiska zawodników musi być jednolity (jednobarwny), identyczny
z kolorem numeru zawodnika. Nadruki nazwisk zawodników muszą być wolne od
znaków producenta, reklam sponsora, wzorów i innych elementów. Dla uzyskania
lepszej widoczności litery nadruku nazwiska zawodnika mogą być otoczone linią
o szerokości nie większej niż 0,5 cm.

8.
8.1.

8.2.
8.3.

Herb Klubu lub emblemat Klubu
Herb lub emblemat Klubu może pojawić się tylko w jednym miejscu na przedniej
części koszulki oraz w jednym miejscu na przedniej stronie spodenek. Ekstraklasa
S.A. rekomenduje umieszczenie herbu lub emblematu Klubu na lewej nogawce.
Nie ma żadnych ograniczeń co do kształtu herbu lub emblematu Klubu.
Rozmiar i usytuowanie herbu lub emblematu Klubu jest dopuszczalne w następujący
sposób (Graﬁka nr 5 i 6):
a) na koszulkach: maks. 50 cm², na przedniej części koszulki w lewym górnym rogu,
powyżej wszelkich symboli i znaków sponsorów (nie dotyczy to logo Sponsora Tytularnego Rozgrywek),
b) na spodenkach: maks. 50 cm², na przedniej stronie nogawki.
Graﬁka nr 5 – usytuowanie herbu lub emblematu na koszulce

maks. 50 cm2

Graﬁka nr 6 – usytuowanie herbu lub emblematu na spodenkach (przód)

maks. 50 cm2
(10.3.)

9.
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Nazwa lub hasło Klubu
Nazwa lub hasło Klubu może pojawić się:
a) na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie kołnierzyka (litery nie mogą wówczas
przekraczać 2 cm wysokości) – (Graﬁka nr 7),
b) na getrach (litery nie mogą wówczas przekraczać 2 cm wysokości).

Graﬁka nr 7 – wielkość i usytuowanie nazwy lub hasła Klubu na koszulce
Nazwa lub hasło Klubu
maks. 2 cm wysokości

10.2.

10.3.

Gwiazdki symbolizujące liczbę wywalczonych tytułów mistrzowskich
Gwiazdki symbolizujące liczbę wywalczonych przez Klub tytułów mistrzowskich
mogą pojawić się tylko w jednym miejscu na przedniej części koszulki.
Rozmiar i usytuowanie gwiazdek jest dopuszczalne w następujący sposób: maks
2 cm² na przedniej części koszulki, na wysokości klatki piersiowej nad emblematem,
herbem lub znakiem Klubu (Graﬁka nr 8).
Dopuszczalne jest stosowanie następujących gwiazdek:
• złota – symbolizująca wywalczenie 10 lub więcej tytułów Mistrza Polski;
• srebrna – symbolizująca wywalczenie od 5 do 9 tytułów Mistrza Polski;
• biała – symbolizująca wywalczenie od 1 do 4 tytułów Mistrza Polski.
Graﬁka nr 8 – wielkość i usytuowanie gwiazdek symbolizujących liczbę wywalczonych
tytułów mistrzowskich na koszulce

maks. 2 cm

IV.

Reklamy sponsora

11.

Zasada obowiązująca
Dopuszczalne jest umieszczanie reklam sponsorskich na Strojach Meczowych, z zastrzeżeniem poniższych postanowień niniejszego Regulaminu.
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10.
10.1.

12.
12.1.

Ograniczenia reklamowe
Klub może reklamować sponsorów Klubu podczas wszystkich meczów danego sezonu rozgrywkowego.

12.2.

Zakazane jest umieszczanie na Strojach Meczowych reklam produktów lub usług,
których reklama jest zakazana przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Zakazane jest umieszczanie na Strojach Meczowych haseł lub rysunków, które są zakazane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, mogą mieć wydźwięk
polityczny, religijny lub rasistowski bądź podobny, jak również wszelkich haseł lub
rysunków uznawanych powszechnie za niestosowne lub obraźliwe.
Na Strojach Meczowych może widnieć nazwa lub logo producenta/dostawcy Strojów
Meczowych.
Kluby muszą uzyskać pisemną zgodę Ekstraklasy S.A. na każde zamieszczenie reklamy sponsora lub umieszczenie nazwy lub logo producenta/dostawcy Strojów Meczowych na którymkolwiek elemencie Stroju Meczowego. Zgoda jest wydawana wraz
z decyzją zatwierdzającą Stroje Meczowe, chyba że inne postanowienia niniejszego
Regulaminu stanowią inaczej.

12.3.

12.4.
12.5.

13.
13.1.
13.2.

14.
14.1.
14.2.

15.
15.1.
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Zmiana sponsorów na Strojach Meczowych
Dopuszczalna jest jedna zmiana sponsora Klubu na Stroju Meczowym w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego.
Umieszczenie na Stroju Meczowym reklamy nowego sponsora lub zamieszczenie reklamy dodatkowego sponsora jest dopuszczalne tylko za zgodą Ekstraklasy S.A. Klub
powinien wystąpić z pisemną prośbą o zezwolenie na zmianę lub dodanie sponsora
przynajmniej na 7 dni roboczych przed meczem, w którym drużyna ma występować
w Strojach Meczowych z reklamą nowego sponsora. Do pisemnej prośby Klub zobowiązany jest dołączyć komplet Strojów Meczowych, zgodnie z pkt 3.3 niniejszego
Regulaminu.
Usytuowanie reklamy sponsorów Klubu na koszulce
Górna granica reklamy sponsora Klubu powinna zaczynać się wraz rozpoczęciem dolnej krawędzi wszycia rękawa koszulki.
Powierzchnia reklamowa przeznaczona na reklamę sponsora Klubu na przodzie koszulki wynosi maksymalnie 350 cm². Możliwe jest umieszczenie pod pierwszą reklamą drugiej reklamy o wymiarach 175 cm2 (Graﬁka nr 9).
Zagospodarowanie powierzchni przodu koszulki
Na przedniej części koszulki ustala się strefę ochronną, która musi obejmować:
a) lewa pierś: herb lub emblemat Klubu – do 50 cm²,
b) środek: centralne miejsce dla Sponsora Tytularnego rozgrywek prowadzonych
przez Ekstraklasę S.A. o wymiarach 8 cm x 5 cm,
c) prawa pierś: miejsce dla producenta/dostawcy Strojów,
d) reklamy sponsorów Klubu dopuszczalne są pod dolną krawędzią wszycia rękawa
koszulki. Powierzchnia reklamowa dla drugiego sponsora Klubu znajduje się pod
logo pierwszego sponsora Klubu i wynosi w sumie 175 cm² (Graﬁka nr 10).

Graﬁka nr 9 – usytuowanie reklam sponsorów na koszulce
Sponsor Tytularny
Ekstraklasy 40 cm2

Strefa ochronna
min. 10 cm
Sponsor Klubu
max. 350 cm2

Graﬁka nr 10 – usytuowanie reklam sponsorów na przodzie koszulki
Rozgrywki

Producent/dostawca
strojów

Sponsor Tytularny
Ekstraklasy 40 cm2
Emblemat/herb/
znak Klubu
maks. 50 cm2

Strefa dla sponsorów
Klubu

maks. 350 cm2
maks. 175 cm2

16.

Zagospodarowanie powierzchni tyłu koszulki
Przy zagospodarowaniu tylnej części powierzchni koszulki obowiązuje następująca
zasada – z zachowaniem kolejności: nazwisko (zgodnie z przepisami pkt 6. niniejszego Regulaminu), numer (zgodnie z przepisami pkt 5. niniejszego Regulaminu), pole
sponsorskie o dokładnych wymiarach 350 cm2 (Graﬁka nr 11).
Graﬁka nr 11 – usytuowanie reklam sponsorów na tyle koszulki

odstęp 3-5 cm

5,5-7,5 cm

25-30 cm

maks. 350 cm2
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17.
17.1.

17.2.

Zagospodarowanie powierzchni obu rękawów koszulek
Lewy rękaw:
a) dopuszczalne jest umieszczenie trzech reklam sponsora Klubu (suma powierzchni
trzech reklam nie może przekraczać 72 cm²).
b) reklama producenta/dostawcy Strojów Meczowych nie może przekraczać powierzchni większej niż 64 cm².
Prawy rękaw:
a) logotyp rozgrywek prowadzonych przez Ekstraklasę S.A. powinien być umieszczony na prawym rękawku nad logotypem/ami Partnerów Ekstraklasy (powierzchnia
logotypu powinna wynosić 64 cm²),
b) pierwszy logotyp Partnera Ekstraklasy powinien być umieszczony na prawym rękawku pod logotypem tych rozgrywek (powierzchnia logotypu powinna wynosić
18 cm²),
c) drugi logotyp Partnera Ekstraklasy powinien być umieszczony na prawym rękawku pod pierwszym logotypem Partnera (powierzchnia logotypu powinna wynosić
18 cm2),
d) oba pola przeznaczone dla Partnerów Ekstraklasy, wymienione w punktach b)
i c) powyżej, mogą być skonsolidowane jako powierzchnia przez Ekstraklasę na
potrzeby jednego Partnera (powierzchnia logotypu powinna wynosić wówczas
32cm²) lub mogą być jako powierzchnia włączone do powierzchni przeznaczonej
dla logotypu rozgrywek,
e) reklama producenta/dostawcy Strojów Meczowych nie może zajmować powierzchni większej niż 64 cm² (Graﬁka nr 12).
Graﬁka nr 12 – usytuowanie reklam sponsorów na rękawkach
Logotyp rozgrywek
maks. 64 cm2
Partner
Ekstraklasy II
maks. 18 cm2

Partner
Ekstraklasy I
maks. 18 cm2

18.
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Producent/
dostawca stroju
maks. 64 cm2

Producent/
dostawca stroju
maks. 64 cm2

Sponsor Klubu
1 + 2 + 3 maks. 72 cm2

Zagospodarowanie powierzchni spodenek
Dopuszczalne jest umiejscowienie jednej reklamy sponsora Klubu na nogawce spodenek. Suma powierzchni reklamy nie może przekraczać 72 cm². Dopuszczalne jest
również wykorzystanie powierzchni na części pośladkowej spodenek, z zastrzeżeniem, że rozmiar liter nie może przekraczać 7,5 cm, a powierzchnia reklamy nie może
przekraczać 200 cm² (Graﬁka nr 13).

Graﬁka nr 13 – usytuowanie reklam sponsorów na spodenkach (tył)

maks. 200 cm2

Zagospodarowanie powierzchni getrów
Nie jest dopuszczalne umieszczenie jakiejkolwiek reklamy sponsora Klubu na getrach. Dopuszcza się tylko identyﬁkację producenta/dostawcy Strojów Meczowych
o powierzchni nie większej niż 20 cm2 na każdym getrze oraz elementy związane
indywidualnie z danym Klubem (np. nawiązujące do jego historii, jak data założenia
Klubu lub związane z nazwą Klubu), o powierzchni 20 cm2.

20.

Zagospodarowanie powierzchni butów piłkarskich
Nie jest dopuszczalne umieszczenie jakiejkolwiek reklamy sponsora Klubu lub zawodnika na butach piłkarskich. Dopuszcza się tylko identyﬁkację producenta/dostawcy Strojów Meczowych.

21.

Zagospodarowanie powierzchni czapeczki bramkarskiej
Nie jest dopuszczalne umieszczenie jakiejkolwiek reklamy sponsora Klubu na czapce
bramkarskiej. Dopuszcza się tylko identyﬁkację producenta/dostawcy Strojów Meczowych o powierzchni nie większej niż 20 cm2.

22.
22.1.

Identyﬁkacja producentów/dostawców Strojów Meczowych
Producent/dostawca Strojów Meczowych jest podmiotem, który projektuje, produkuje (zgodnie z wymogami marki i licencji) i sprzedaje Stroje Meczowe wraz ze swoim
zarejestrowanym znakiem handlowym.
Dystrybutorzy Strojów Meczowych nie są traktowani jako producenci.

22.2.
23.
23.1.

23.2.

23.3.

Rodzaje identyﬁkacji producentów/dostawców Strojów Meczowych
Producenci/dostawcy Strojów Meczowych mogą używać zarejestrowanych znaków
handlowych na koszulkach i spodenkach meczowych na zasadach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Zarejestrowany znak handlowy producenta/dostawcy Strojów Meczowych musi być
zgodny ze wszystkimi innymi znakami zarejestrowanymi przez tego producenta/dostawcę, niezależnie czy jest użyty jako nazwa, logo, linia produktu, obrazowe logo czy wyraz.
Rodzaje identyﬁkacji producentów/dostawców Strojów Meczowych nie mogą stykać
się z innymi elementami (emblemat, numer, litera etc.) na Stroju Meczowym. Strefa
ochronna powinna stanowić minimum 10% długości danego boku użytego znaku,
chyba że odrębne przepisy Ekstraklasy S.A. stanowią inaczej.
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19.

24.
24.1.

24.2.

24.3.

25.
25.1.

25.2.

25.3.

26.
26.1.

26.2.
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Identyﬁkacja producentów/dostawców Strojów Meczowych – usytuowanie i wymiary
Znaki producentów/dostawców Strojów Meczowych są dopuszczalne w następujących miejscach:
a) koszulki – znak producenta/dostawcy Strojów Meczowych może być użyty na
przodzie koszulki tylko raz z prawej strony klatki piersiowej,
b) spodenki – znak producenta/dostawcy Strojów Meczowych może być użyty na
przodzie spodenek tylko raz na lewej lub prawej nogawce,
c) lewy rękaw – zgodnie z pkt 17.1. a) niniejszego Regulaminu.
Rodzaje znaków producenta/dostawcy Strojów Meczowych użyte w sposób, o którym mowa w pkt 23.1 niniejszego Regulaminu, nie mogą przekraczać następujących
rozmiarów:
a) na koszulce – 20 cm²,
b) na spodenkach – 20 cm².
Na wszelkie odstępstwa od powyższej zasady Klub musi uzyskać pisemną zgodę Ekstraklasy S.A.
Inne sposoby umieszczenia znaków producenta/dostawcy Strojów Meczowych
Zarejestrowany znak handlowy producenta/dostawcy Strojów Meczowych może być
dodatkowo użyty jednorazowo lub powtarzalnie na strojach w następujący sposób:
a) na koszulce – na pasku wzdłuż zewnętrznego bocznego szwa koszulki,
b) na spodenkach – na pasku wzdłuż bocznego szwa nogawki.
Pasek, na którym jest usytuowane jednokrotne lub powtórzone logo producenta/
dostawcy Strojów Meczowych zgodnie z pkt 24.1. niniejszego Regulaminu, nie może
przekraczać następujących szerokości:
a) na koszulce – 10 cm,
b) na spodenkach – 10 cm.
Logo producenta/dostawcy Strojów Meczowych, które pojawia się jednokrotnie lub
w powtórzonej formie, nie może przekraczać szerokości paska, na którym się znajduje.
Metka jakości i etykieta
Metka jakości producenta/dostawcy Strojów Meczowych może być umieszczona tylko w jednym miejscu – na przedniej lub tylnej części lewej lub prawej strony koszulki
i spodenek. Szczyt krawędzi metki jakości lub etykiety jakości nie może być usytuowany wyżej niż 15 cm od dolnego szwa koszulki lub spodenek, a metka jakości lub
etykieta jakości nie może być widoczna na koszulce, kiedy jest ona schowana do
spodenek.
Druga, mniejsza etykieta jakości (metka, nalepka), nie może przekraczać 15 cm²
i może być umieszczona w następujący sposób:
a) w jednym miejscu na koszulce, gdziekolwiek indziej niż na kołnierzyku, klatce piersiowej, rękawach,
b) w jednym miejscu na spodenkach, w dowolnym miejscu.

Na wewnętrznej stronie kołnierzyka w miejscu, gdzie łączy się on z główną częścią
koszulki meczowej – producent/dostawca Strojów Meczowych może umieścić rodzaj
identyﬁkacji, o którym mowa w pkt 24.1 niniejszego Regulaminu, w formie metki lub
wąskiej tasiemki. Ten rodzaj identyﬁkacji nie może być widoczny, kiedy koszulka jest
założona przez zawodnika. Zewnętrzna strona kołnierzyka (część, która jest widoczna, gdy koszulka jest założona) musi być wolna od jakichkolwiek rodzajów identyﬁkacji producenta/dostawcy Strojów Meczowych.

27.
27.1.

Procedura pomiaru powierzchni reklamowych na Strojach Meczowych
Powierzchnie reklamowe na Strojach Meczowych będą obliczane poprzez użycie
zwykłej matematycznej formuły do wyliczania powierzchni ﬁgury geometrycznej.
Producent/dostawca Strojów Meczowych może dostarczyć do Ekstraklasy S.A. konkretną propozycję obliczenia powierzchni jego rodzaju identyﬁkacji.
Znak identyﬁkujący producenta/dostawcę Strojów Meczowych, zdeﬁniowany w pkt
24.1 niniejszego Regulaminu, będzie obliczony jako kilka geometrycznych ﬁgur wówczas, kiedy dystans pomiędzy poszczególnymi elementami będzie przekraczał 0,5 cm.

27.2.
27.3.

28.
28.1.
28.2.
28.3.

Postanowienia końcowe
Wszelkie sprawy nieokreślone w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane każdorazowo przez Ekstraklasę S.A.
Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie
Zarządowi Ekstraklasy S.A.
Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Ekstraklasy S.A. w dniu 15 maja 2017
roku i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

Marcin Mikucki
(------------------)
Dyrektor ds. Marketingu i Sprzedaży Ekstraklasy S.A.
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26.3.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich
o Mistrzostwo Ekstraklasy w sezonie 2017/2018 i następne
Regulamin Medialny
Standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach oraz warunki techniczno-produkcyjne niezbędne do przeprowadzenia transmisji z Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy
Na podstawie art. 35.5 w związku z art. 35.3 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon 2017/2018 i następne zatwierdza się, co następuje:
I.

DOKŁADNE OKREŚLENIE STREF NA STADIONIE

Do stref przeznaczonych dla mediów zalicza się wszystkie zdeﬁniowane poniżej obszary,
w których media mogą wykonywać swoją pracę podczas meczów w ramach Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy („Rozgrywki Ekstraklasy”).

1.
1.1.

1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
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Strefa trybun
Dostęp przedstawicieli EKSTRAKLASA LIVE PARK do strefy trybun ogranicza się do
stanowisk przeznaczonych do prawidłowej produkcji sygnału. Pracownicy techniczni
EKSTRAKLASA LIVE PARK nie opuszczają trybun podczas trwania nagrania na żywo
i nie są zwolnieni z noszenia znaczników – kamizelek.
Co do zasady nie zezwala się na ﬁlmowanie z trybun w innych miejscach niż przeznaczonych do produkcji sygnału.
Jakiekolwiek odstępstwo od tej zasady wymaga pisemnej zgody Ekstraklasy S.A.
Strefa Brzegu Boiska
Brzeg Boiska to strefa znajdująca się wokół boiska, pomijając Wejście na Murawę
i samo boisko (pole gry).
Podczas meczu dostęp do Strefy Brzegu Boiska znajduje się pod kontrolą Klubu działającego w porozumieniu z Delegatem Meczowym PZPN na zasadach ustalonych
przez Ekstraklasę S.A.

2.3.

2.4.

2.5.

2.7.

Standardowy wzór „Oświadczenia/zobowiązania do zaniechania”
………………………….., dnia ……………….
Oświadczenie/zobowiązanie do zaniechania
Ja niżej podpisany ……………………………………….......................….., pracujący/świadczący usługi
dla ………………………………………………...... oświadczam, że podczas wykonywania obowiązków
służbowych/pracowniczych, a związanych z obsługą dziennikarską spotkań piłkarskich odbywanych w ramach Rozgrywek Ekstraklasy, w sezonie 2017/2018:
1. nie będę dokonywał jakiejkolwiek rejestracji obrazu lub dźwięku odwzorowującej przebieg
spotkania w zakresie pola gry (płyty boiska),
2. utrwalony w jakiejkolwiek postaci materiał dziennikarski ograniczony będzie wyłącznie do
obrazu trybun, miejsc przed stadionem lub jego pomieszczeń, wywiadów z zawodnikami,
trenerami, sędziami bądź innymi osobami uczestniczącymi w przebiegu spotkania.
Jednocześnie oświadczam, że zobowiązuję się do zapewnienia, aby obowiązki wynikające
z niniejszego oświadczenia były także przestrzegane przez osoby mi towarzyszące (np. członków ekipy technicznej, operatorów kamer itp.).
Podpis …………………………..
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2.6.

Podczas meczu w Streﬁe Brzegu Boiska mogą przebywać jedynie przedstawiciele:
EKSTRAKLASA LIVE PARK, Posiadający Prawa i Nieposiadający Praw (którzy otrzymali
uprzednio zgodę od Ekstraklasy S.A. i/lub Klubu na podstawie właściwych akredytacji), fotoreporterzy oraz przedstawiciele organizatorów i uczestników meczu Rozgrywek Ekstraklasy albo Klubów (Delegaci Meczowi, sędziowie, chłopcy do podawania piłek, obsługa medyczna, ekipy techniczne i piłkarze klubowi wraz ze sztabami,
służby porządkowe lub służby informacyjne Klubu odpowiedzialne za dany obszar,
przedstawiciele Ekstraklasy S.A.).
Wszystkie osoby, za wyjątkiem sędziów, zawodników oraz Delegata Meczowego, muszą nosić odpowiednie znaczniki – kamizelki identyﬁkacyjne. Bez znaczników mogą
wyłącznie poruszać się: oﬁcjele – między innymi wręczający nagrody, reporterzy TV
pracujący na wizji – jednak z innym oznakowaniem (identyﬁkatorem w widocznym
miejscu).
Inne osoby niż wskazane powyżej nie są upoważnione do przebywania w Streﬁe
Brzegu Boiska.
Wyłączne prawo do ﬁlmowania pola gry ma EKSTRAKLASA LIVE PARK, a także Kluby
– uczestnicy meczu na własne potrzeby szkoleniowe.
Pozostałe media Posiadające Prawa i Nie Posiadające Praw mają zakaz ﬁlmowania
pola gry i przy odbiorze akredytacji są zobowiązane do podpisania „Oświadczenia/
zobowiązania do zaniechania”, zgodnego z poniższym wzorem:

2.8.

W szczególnych okolicznościach Posiadający Prawa i Nieposiadający Praw mogą
otrzymać upoważnienie na pokazywanie pola gry, o ile otrzymają uprzednio zgodę
od Ekstraklasy S.A.

3.

Strefa Szatni
Strefa Szatni obejmuje:
a) Wejście na Murawę (3.1),
b) Tunele i korytarze wiodące do Szatni (3.2),
c) Szatnie (3.2),
d) Stanowisko ,,Flash” Interview (3.4).
Jest ona zarezerwowana dla pracowników EKSTRAKLASA LIVE PARK, którzy mają prawo do wstępu do tej strefy podczas trwania nagrania na żywo i otrzymali to prawo
od Ekstraklasy S.A.
Dodatkowo prawo przeprowadzania wywiadów w tej streﬁe (wyłącznie w obrębie
Stanowisk „Flash” Interview) posiadają Posiadający Prawa na zasadach opisanych
w rozdziale III „Zarządzanie Wywiadami”.
Prawo to – za uprzednią zgodą Ekstraklasy S.A. – mogą otrzymać inne media i Nieposiadający Praw, z tym że ci ostatni tylko na czas poza imprezą, czyli na 45 minut przed
rozpoczęciem meczu (RM-45’) i 20 minut po zakończeniu meczu (KM+20’).

3.1.
3.1.1.

Wejście na Murawę
Wejście na Murawę to obszar mieszczący się przy Brzegu Boiska, bezpośrednio za
wyjściem z Tunelu i Korytarzy z Szatni (zob. schemat). Organizator zawodów jest zobowiązany do wyznaczenia powyższej strefy tak, aby umożliwić w niezakłócony sposób pracę EKSTRAKLASY LIVE PARK.
Jakiekolwiek osoby mogące zakłócić ﬁlmowanie przez EKSTRAKLASĘ LIVE PARK wejścia zawodników na murawę muszą być usunięte ze strefy Wejścia na Murawę.
Strefa Wejścia na Murawę zarezerwowana jest dla EKSTRAKLASY LIVE PARK. Żaden
inny Posiadający Prawa, a także Media Klubowe nie mają dostępu do tej strefy w tym
konkretnym momencie.
Nadawcy meczu na żywo mogą przeprowadzać wywiady z trenerami i/lub piłkarzami
z każdej z drużyn na warunkach określonych w rozdziale III „Zarządzanie Wywiadami”.

3.1.2.
3.1.3.

3.1.4.
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Opis:
a) Zespoły wychodzą na płytę boiska w ustalonym czasie zgodnie z harmonogramem
działań przed rozpoczęciem meczu i ustaleniami z kierownikiem planu EKSTRAKLASA LIVE PARK (Floor Manager),
b) Sędziowie i zawodnicy przechodzą przez bramę,
c) Sędziowie oraz zespoły ustawiają się w linii przodem do trybuny honorowej.

WAŻNE: Fotoreporterzy oraz przedstawiciele TV nie mogą w żadnym wypadku i w żadnym
momencie wkraczać na boisko zarówno przed, w trakcie i po meczu (nie dotyczy
EKSTRAKLASA LIVE PARK).
Strefa Wejścia na Murawę powinna być odgrodzona słupkami taśmowymi wyznaczającymi
strefę pracy uprawnionych mediów.

Opis:
a) Zawodnicy zespołu gości witają się najpierw z sędziami, następnie przechodzą
obok siebie (wzdłuż boiska) i witają się z zawodnikami zespołu-gospodarza, a następnie wracają na swoje miejsca i mogą ustawić się do grupowego zdjęcia.
b) Po przywitaniu się z zawodnikami zespołu-gości zawodnicy zespołu gospodarzy
witają się z sędziami, a następnie wracają na swoje miejsca i mogą ustawić się do
grupowego zdjęcia.
c) Sędziowie zawodów i kapitanowie obu drużyn po losowaniu ustawiają się do
zdjęcia na wysokości linii środkowej (zgodnie ze wskazówkami EKSTRAKLASA LIVE
PARK).
* Klub ma prawo rozszerzyć strefę pracy fotoreporterów i ekip TV przy odpowiedniej infrastrukturze (fotoreporterzy i pracownicy TV nie mogą zasłaniać widowni zawodów i/lub materiałów reklamowych).
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Ustala się następujące miejsca pracy dla fotoreporterów i ekip TV w streﬁe Brzegu Boiska
przed oraz w trakcie meczu:
1.
Ustawienie ekip TV i fotoreporterów przed meczem. Strefa pracy ekip EKSTRAKLASA
LIVE PARK w trakcie meczu oraz 15’ po jego zakończeniu.
2.
Pracownicy EKSTRAKLASA LIVE PARK przed meczem (prezentacja zespołów i losowanie).
3.
Strefa pracy fotoreporterów i ekip TV (Posiadający Prawa i Nieposiadający Praw)
podczas meczu – wariant standardowy.
4.
Strefa pracy fotoreporterów i ekip TV podczas meczu – opcja do dyspozycji Klubu*.

Procedura przywitania sędziów z trenerami – sędziowie schodzą do przecięcia linii środkowej
z linią boczną, do którego podchodzą trenerzy, i witają się ze sobą. Po zakończeniu procedury
sędziowie odbiegają na swoje pozycje.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Tunel i Korytarz do Szatni
Tunel i Korytarz do Szatni należą do strefy Wejścia na Murawę od strony szatni.
5 (pięć) minut przed rozpoczęciem meczu (RM-5’) sędziowie i 22 piłkarzy, którzy rozpoczynają mecz (każdemu z nich może towarzyszyć osoba wyprowadzająca), oraz
ewentualnie Delegat Meczowy PZPN ustawiają się w tunelu i w Korytarzu do Szatni,
tuż przed Wejściem na Murawę. Obsługa techniczna i oﬁcjalni przedstawiciele Klubów muszą znaleźć się na ławkach rezerwowych przed RM-5’. W przeciwnym razie,
zanim udadzą się na ławki, będą musieli zaczekać na rzeczywiste wejście na boisko
piłkarzy i sędziów. Czas wyjścia drużyn z tunelu koordynuje kierownik planu EKSTRAKLASA LIVE PARK (Floor Manager).

3.3.
3.3.1.

Szatnie
Klub ma obowiązek przygotowania szatni do ﬁlmowania przez EKSTRAKLASA LIVE
PARK na dwie (2) godziny przed meczem. W szatni mogą być rozłożone/rozwieszone
tylko i wyłącznie stroje meczowe. Wszystkie inne elementy odzieży muszą być ukryte.
Klub może zezwolić na dostęp do Szatni po meczu. Klub ma obowiązek zezwolenia
na wejście po meczu do szatni i ﬁlmowania na żywo EKSTRAKLASA LIVE PARK, o ile
takie żądanie zostało zgłoszone na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym (SPO)
przed meczem. Przedstawicieli EKSTRAKLASA LIVE PARK nie może być więcej niż trzy
osoby jednocześnie (operator kamery, dziennikarz, technik).
Klub ma obowiązek zezwolenia na wejście do szatni i ﬁlmowania na żywo EKSTRAKLASA LIVE PARK w czasie pomiędzy końcem rozgrzewki a wyjściem z szatni na Mecz.
Jeśli Klub zezwala na wejście do swojej Szatni, musi obowiązkowo przydzielić pierwszeństwo EKSTRAKLASA LIVE PARK w wyznaczonym okresie trwania transmisji na
żywo. Przedstawicieli EKSTRAKLASA LIVE PARK nie może być więcej niż trzy osoby
jednocześnie (operator kamery, dziennikarz, technik). Prawo wejścia do Szatni mają
także Media Klubowe po uzyskaniu uprzedniej zgody Klubu, który korzysta z danej
Szatni.
Warunki przeprowadzania wywiadów w Szatniach określone zostały w rozdziale III
„Zarządzanie Wywiadami”.

3.3.2.

3.3.3.
3.3.4.

3.3.5.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.
3.4.3.
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Stanowiska ,,Flash” Interview
Stanowiska „Flash” Interview to miejsca w korytarzu i na płycie boiska (poza polem
gry) przeznaczone do błyskawicznych wywiadów. Są one przeprowadzane na warunkach opisanych w rozdziale III „Zarządzanie Wywiadami”.
Miejsca te znajdują się przed ściankami sponsorskimi, których wzór określa załącznik
nr 4 do Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy.
Stanowiska ,,Flash” Interview przeznaczone dla Nadawcy meczu na żywo znajdują
się w Streﬁe Wejścia Na Murawę, pomiędzy linią boczną a wejściem do tunelu prowadzącego do szatni oraz/lub w Streﬁe Tunelu i Korytarza od Szatni.

3.4.4.

Stanowiska ,,Flash” Interview przeznaczone dla Posiadających Prawa znajdują się
w Streﬁe Brzegu Boiska i/lub w Streﬁe Tunelu i Korytarza do Szatni.

3.4.5.

W trakcie zawodów ścianki sponsorskie w streﬁe Wejścia na Murawę i streﬁe Brzegu
Boiska muszą być ustawione tak, by nie zasłaniać widowni przebiegu zawodów.

4.

Strefa dla Prasy
Zgodnie z wymogami licencyjnymi dla Klubów Ekstraklasy do obowiązków Klubu należy oddanie do dyspozycji mediów przy okazji każdego meczu:
a) Trybuny dla Prasy (4.1),
b) Sali do Konferencji Prasowych (Sala do Konferencji Prasowych i Pomieszczenie robocze dla Dziennikarzy) (4.2),
c) Pomieszczenia roboczego dla Dziennikarzy wyposażonego w stanowiska do pracy
z dostępem do Internetu (modem lub Wi-Fi), gniazdkami elektrycznymi (4.3),

4.1.

Trybuna dla Prasy

4.1.1.

Klub zobowiązany jest posiadać Trybunę dla Prasy.

4.1.2.
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d) Strefy Mieszanej (4.4).

Trybuna dla Prasy powinna być wyposażona w co najmniej 30 miejsc siedzących
wyposażonych w wystarczająco duże blaty, na których można pomieścić komputer
typu laptop, notatnik, zasilanie elektryczne i podłączenia z dostępem do Internetu
(modem lub Wi-Fi) przy każdym ze stanowisk.

4.1.3.

Trybuna dla Prasy powinna znajdować się w centralnym miejscu głównej trybuny,
w której mieszczą się szatnie zawodników i pomieszczenia dla przedstawicieli środków przekazu. Trybuna dla Prasy powinna umożliwiać łatwy dostęp do innych pomieszczeń dla przedstawicieli mediów, takich jak: Pomieszczenie robocze dla Dziennikarzy i Sala do Konferencji Prasowych.

4.1.4.

Dostęp do Trybuny dla Prasy znajduje się pod nadzorem Klubu-gospodarza, który
może wydać zezwolenie na wstęp do tej strefy na podstawie właściwego wniosku
akredytacyjnego. Ekstraklasa S.A. może wprowadzić odrębne regulacje w tym zakresie.

4.1.5.

Poza akredytowanymi dziennikarzami na trybunie prasowej mogą przebywać jedynie pracownicy EKSTRAKLASA LIVE PARK i pracownicy Posiadających Prawa. Dodatkowo na Trybunie dla Prasy mogą przebywać przedstawiciele oﬁcjalnych Mediów
Klubowych i Ekstraklasy S.A.

4.2.
4.2.1.

Sala do Konferencji Prasowych
Sale do Konferencji Prasowych powinny być odizolowane od zakłóceń dźwięku (komentarze telewizyjne, radiowe, spiker). Zaleca się, aby sale te nie znajdowały się
obok salonów dla VIP-ów (stref gościnności).

4.2.2.

Sala do Konferencji Prasowych musi znajdować się jak najbliżej Strefy Szatni i być
dostępna dla upoważnionych mediów bez konieczności przechodzenia do niej przez
Strefę Szatni.
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4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.

4.4.5.
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Sala do Konferencji Prasowych powinna być wyposażona w:
a) minimalną liczbą 30 miejsc siedzących,
b) system nagłośnienia z podłączeniami dla mediów (wejściami audio – źródło dźwięku),
c) dwie położone naprzeciw siebie platformy: jedna platforma przeznaczona jest dla
osób udzielających wywiadu (minimum 3 m długości na 1 m szerokości) – stoi
na niej stół i krzesła dla uczestników konferencji, a na stole – mikrofony, a druga
platforma przeznaczona jest dla kamer (minimum 3 m długości na 1 m szerokości) zamontowanych do ﬁlmowania materiału z konferencji prasowej; w trakcie
rozgrywek Ekstraklasy środkowe miejsce na platformie przeznaczonej dla kamer
powinno być zarezerwowane dla EKSTRAKLASA LIVE PARK i/lub Nadawcy meczu
na żywo.
W dniu meczu wstęp do sali konferencyjnej jest zarezerwowany wyłącznie dla osób
upoważnionych na podstawie stosownych akredytacji oraz dla przedstawicieli Ekstraklasy S.A. i EKSTRAKLASA LIVE PARK.
Konferencje prasowe w trakcie Rozgrywek Ekstraklasy odbywają się wyłącznie na tle
ścianek sponsorskich, których wzór określa Regulamin Marketingowy.
Pomieszczenie robocze dla Dziennikarzy
Pomieszczenie robocze dla Dziennikarzy, na co najmniej 30 osób, powinno być wyposażone w stanowiska z pulpitami (stoły), źródła zasilania, gniazdka z dostępem do
Internetu (modem lub Wi-Fi – połączenia mogą być opłacane przez środki przekazu).
O ile nie przewidziano oddzielnych pomieszczeń, Pomieszczenie robocze dla Dziennikarzy powinno być też dostępne dla akredytowanych fotoreporterów.
W bliskiej odległości od Pomieszczenia roboczego dla Dziennikarzy powinny znajdować się toalety dla obu płci.
W przypadku niemożliwości wygospodarowania oddzielnego Pomieszczenia roboczego dla Dziennikarzy jego funkcję przed i w przerwie meczu powinna spełniać Sala
do Konferencji Prasowych.
Strefa Mieszana
Po zakończeniu meczu wszystkie upoważnione media mogą przeprowadzać wywiady
z uczestnikami meczu w Streﬁe Mieszanej.
Dostęp do Strefy Mieszanej od Trybuny dla Prasy, Pomieszczenia dla Prasy i Sali do
Konferencji Prasowych nie może prowadzić przez strefę szatni.
Strefa Mieszana powinna znajdować się pomiędzy wyjściem z szatni obydwu drużyn
a miejscem, gdzie stoją zaparkowane autokary klubowe.
Wszyscy zawodnicy obydwu zespołów, zanim dotrą do autokaru lub innego środka
transportu, muszą przed opuszczeniem stadionu przejść przez Strefę Mieszaną, aczkolwiek bez obowiązku udzielania wywiadów (zob. rozdział III „Zarządzanie Wywiadami”).
W Streﬁe Mieszanej Klub-gospodarz musi zapewnić środki potrzebne do oddzielenia
mediów od piłkarzy. Klub-gospodarz musi zadbać też, by piłkarze i trenerzy obydwu
drużyn mogli przejść przez tę strefę bez przeszkód.

Strefy Produkcji Audiowizualnej

5.1.
5.1.1.

Miejsce dla wozów transmisyjnych.
Miejsce dla wozów transmisyjnych jest wyznaczane na początku sezonu dla każdego
stadionu odrębnie, po dokumentacji technicznej przeprowadzonej przez odpowiednio wykwaliﬁkowanych pracowników EKSTRAKLASA LIVE PARK z każdym Klubem
i zatwierdzone przez obydwie strony. Każda zmiana lokalizacji tego miejsca wymaga
odrębnego porozumienia EKSTRAKLASA LIVE PARK i Klubu oraz powiadomienia Ekstraklasy S.A.
Miejsce to musi spełniać następujące kryteria:
a) Rozmiary: co najmniej 20 x 12 m o powierzchni utwardzonej (w szczególności wylanej betonem, asfaltem, ewentualnie wyłożonej kostką brukową), z systemem
odprowadzania wody, płaskim i stabilnym (mogącym wytrzymać ponad 40 ton,
umożliwiającym wjazd i wyjazd wozu transmisyjnego o wadze 36 ton). Dojazd od
bramy wjazdowej do Strefy Wozów również musi być po powierzchni utwardzonej
(wylanej betonem, asfaltem, ewentualnie wyłożonej kostką brukową).
b) Nadawanie: w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca dla wozów transmisyjnych, jednak nie dalszym niż 50 m, należy zarezerwować miejsce dla co najmniej 2 pojazdów łączności satelitarnej (DSNG); obszar ten powinien posiadać zasilanie elektryczne z tego samego źródła co stanowisko wozów transmisyjnych. Taka strefa
musi być odsłonięta i umieszczona tak by nic nie zasłaniało jej południowego,
południowo-zachodniego horyzontu (ze względu na jakość transmisji).
c) Oświetlenie: należy przewidzieć dobre oświetlenie elektryczne strefy operacyjnej,
tj. min. 100 Ev (lx). Zaleca się, aby także w streﬁe przyjazdów autokarów drużyn
dla potrzeb producenta sygnału telewizyjnego zapewnić oświetlenie minimum
100 Ev(lx).
d) Dostęp: dojazd do miejsca dla wozów transmisyjnych od drogi musi pozwolić na
manewry pojazdom o dużej kubaturze (tzw. TIR-y).
e) Położenie: powinno znajdować się nie dalej niż 100 m od trybuny, licząc drogę kablową (nie w linii prostej), z której kręcone są podstawowe zdjęcia, i być dostępne
co najmniej na 24 godziny przed każdym meczem.
f) Bezpieczeństwo: musi być strzeżone przez co najmniej 2 pracowników służb porządkowych wyznaczonych przez Klub – od momentu przyjazdu pierwszego samochodu (nie wcześniej niż 24 h przed meczem) do odjazdu ostatniego (nie później
niż 24 h po meczu). W przypadku lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów
komunikacyjnych dla kibiców musi być ono odpowiednio wygrodzone barierkami.
g) Inne pojazdy: Klub zobowiązany jest do zapewnienia miejsca dla pięciu samochodów technicznych oraz 1 autobusu oraz 2 busów – w miarę możliwości w pobliżu
wozu transmisyjnego. Numery rejestracyjne wszystkich samochodów uprawnionych do przebywania w miejscu dla wozów transmisyjnych muszą być podane Klubowi w terminie: w przypadku rozgrywania zawodów w piątek, wtorek, środę lub
czwartek – nie później niż 24 godziny przed zawodami; w przypadku meczów rozgrywanych w sobotę lub niedzielę – w piątek poprzedzający mecz do godz. 12.00;

5.1.2.
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w przypadku meczów rozgrywanych w poniedziałek – wyjątkowo – w dniu meczu
do godziny 11.00.
h) Okablowanie: przeprowadzone pomiędzy miejscem dla wozów transmisyjnych
a boiskiem i trybunami kable muszą być optymalnie zabezpieczone przez Klub
w sposób wskazany przez EKSTRAKLASA LIVE PARK.
i) Wszystkie trasy (korytarze, schody, windy, pochylnie, dukty na dachach i inne)
prowadzące od strefy wozów transmisyjnych do pozycji strefy pracy producenta
sygnału telewizyjnego (pozycje kamerowe, pozycje komentatorskie, strefa płyty
boiska, szatnie i strefa mieszana) muszą umożliwiać bezpieczny transport wózkami
skrzyń ze sprzętem o 1,5 m szerokości x 1 m wysokości x 1 m głębokości. W przypadku braku możliwości przetransportowania sprzętu konwencjonalnymi metodami sprzęt typu podnośnik koszowy wraz z obsługą musi być zapewniony przez
Klub i na jego koszt przez cały czas obecności ekipy instalacyjnej EKSTRAKLASA LIVE
PARK – od rozpoczęcia instalacji sprzętu do zakończenia dezinstalacji.
j) Dotarcie (oraz drogi kablowe) do wszystkich stref pracy EKSTRAKLASA LIVE PARK
nie może przebiegać przez sektor gości oraz strefę ich wprowadzania na obiekt.
k) Zasilanie: w odległości nie większej niż 40 m od wozu transmisyjnego powinny zostać
zapewnione dwa przyłącza elektryczne bez zabezpieczeń różnicowo-prądowych:
– przyłącze prądu trójfazowego 125 A z zabezpieczeniem zespolonym 3 x 125 A
zaopatrzone w gniazda – 1 szt. 125 A lub 2 szt. 63 A,
– przyłącze prądu trójfazowego 63 A z zabezpieczeniem zespolonym 3x63 A, zaopatrzone w gniazda – 1 szt. 63 A, 1 szt. 32 A, 2 szt. 16 A, 3 szt. 16 A – jednofazowe (z zabezpieczeniami różnicowo-prądowymi).
l) Oba przyłącza powinny zostać doprowadzone z tego samego odczepu transformatora (wspólna masa, zgodność faz) oraz zapewnić bezprzerwową dostawę prądu
do wozów transmisyjnych. W poszczególnych przypadkach dopuszczalna jest maksymalnie 30” (trzydziestosekundowa) przerwa w dostawie prądu, podczas której
następuje przepięcie na zasilanie awaryjne Stadionu.
m) W przypadku gdy Klub nie posiada regulaminowego zasilania Strefy Wozów, zobowiązany jest do wynajęcia na swój koszt agregatu prądotwórczego zatwierdzonego przez EKSTRAKLASA LIVE PARK.
n) Instalacja i dezinstalacja sprzętu: Klub podczas instalacji i dezinstalacji musi zapewnić odpowiednie oświetlenie stref pracy ekipy technicznej EKSTRAKLASA LIVE
PARK oraz możliwość niezakłóconej pracy podczas instalacji i dezinstalacji sprzętu
telewizyjnego, wstrzymując do jej zakończenia wszelkie czynności mogące stanowić zagrożenie dla rozciągniętych kabli, rozstawionych kamer i innego sprzętu
znajdującego się na terenie stadionu.
o) Internet: w odległości nie większej niż 40 m od strefy wozów transmisyjnych musi
być zapewnione gniazdo z dedykowanym tylko i wyłącznie dla EKSTRAKLASA LIVE
PARK światłowodowym symetrycznym łączem internetowym o gwarantowanej
prędkości wysyłania i odbierania danych minimum 50 Mb/s. Na czas trwania
transmisji RM – 4 h do KM + 3 h w streﬁe wozów transmisyjnych musi być zapewniony serwis techniczny łącza internetowego.
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p) Toaleta: w miejscu dla wozów transmisyjnych musi znajdować się przenośna toaleta do wyłącznej dyspozycji dla EKSTRAKLASA LIVE PARK i nadawcy meczu na
żywo.
5.1.3.

Przedstawiciel EKSTRAKLASA LIVE PARK każdorazowo, nie później niż 24 godziny
przed zawodami, poinformuje Klub o szacunkowym terminie przyjazdu wozów transmisyjnych na stadion oraz o szacunkowym czasie wyjazdu tych wozów ze stadionu.

5.1.4.

Przedstawiciel Klubu-gospodarza musi znajdować się na miejscu w momencie przybycia pojazdów Produkcji i, wraz z wyznaczonym przedstawicielem EKSTRAKLASA
LIVE PARK, muszą sprawdzić, czy zagospodarowanie miejsca dla wozów transmisyjnych jest zgodne z przepisami i czy wszystkie upoważnione pojazdy dysponują wystarczającą przestrzenią, by móc pracować w optymalnych warunkach.

5.1.5.

Oświetlenie
a) Stadion musi być wyposażony w system sztucznego oświetlenia utrzymujący mirównomiernościach E min./E maks. ≥ 0,4; E min./E średnie ≥ 0,6 w kierunku zainstalowanych kamer oraz na dzień 31 października 2016 roku musi być wyposażony w system sztucznego oświetlenia utrzymujący minimalne średnie natężenie
oświetlenia pionowego o wartości 1400 Ev(lx), przy równomiernościach E min./E
maks. ≥ 0,4; E min./E średnie ≥ 0,6 w kierunku zainstalowanych kamer. Oświetlenie musi pokrywać równomiernie każdy obszar pola gry, w tym narożniki.
b) W przypadku gdy na dzień 31 października 2016 roku Klub będzie dysponować
systemem utrzymującym minimalne średnie natężenie oświetlenia pionowego
o wartości równej lub większej niż 1200 Ev(lx), lecz mniejszej niż 1400 Ev(lx), przy
równomiernościach E min./E maks. ≥ 0,4; E min./E średnie ≥ 0,6 w kierunku zainstalowanych kamer, Klub taki podlegać będzie nadzorowi infrastrukturalnemu
oraz sankcjom określonym w rozdziale 5.4.1.3 Podręcznika Licencyjnego. W celu
zapewnienia możliwości kontynuacji meczu w przypadku awarii zasilania Stadion
musi być wyposażony w niezależny system zasilania awaryjnego, zdolny do zapewnienia natężenia światła 800 Ev(lx). Zaleca się, aby niezależny system zasilania
awaryjnego był zdolny do zapewnienia natężenia światła 1400 Ev(lx). W przypadku całkowitej modernizacji oświetlenia dopuszczonego do użytku po dniu
1 lipca 2012 roku Stadion musi być wyposażony w system sztucznego oświetlenia utrzymujący minimalne średnie natężenie oświetlenia pionowego o wartości
1600 Ev(lx), przy równomiernościach E min./E maks. ≥ 0,4; E min./E średnie ≥ 0,6
w kierunku zainstalowanych kamer.
c) Oświetlenie musi pokrywać równomiernie każdy obszar pola gry, w tym narożniki,
oraz pas 4 metrów od linii bocznych i końcowych boiska. Klub zobowiązany jest
do dokonania pomiarów światła przed rozpoczęciem Sezonu i dostarczenia mapy
natężenia światła. Pomiary powinny być wykonane dla kamer nr 1, 7, 8, 9, 13, 14,
19 – plan kamerowy zgodny z niniejszym załącznikiem i zweryﬁkowany przez EKSTRAKLASA LIVE PARK.
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nimalne średnie natężenie oświetlenia pionowego o wartości 1200 Ev(lx), przy

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.
5.2.4.

5.3.
5.3.1.
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Pomieszczenie dla obsługi technicznej
Klub zobowiązany jest przeznaczyć dla obsługi technicznej EKSTRAKLASA LIVE PARK
miejsce do odpoczynku i przygotowania do meczu wraz z dostępem do toalet i bieżącej wody.
Podczas trwania zawodów pomieszczenie to musi być dostępne dla techników Posiadających Prawa i Nieposiadających Praw, którzy nie dysponują własnym miejscem na
trybunach.
Ktokolwiek zostawia sprzęt w tym pomieszczeniu, ponosi zań całkowitą odpowiedzialność.
Pomieszczenie musi znajdować się jak najbliżej Strefy Wozów Transmisyjnych i być
oddalone najwyżej 100 m od stadionu. Pomieszczenie to ma być do dyspozycji EKSTRAKLASA LIVE PARK od momentu jego przyjazdu na stadion i przekazane Klubowi
po demontażu sprzętu służącego do transmisji.
Rozmieszczenie kamer
Rozmieszczenie kamer:
a) Miejsca na kamery górne (główne) powinny znajdować się co do zasady nie niżej
niż 20 m nad polem gry oraz nie bliżej niż 20 m do linii bocznej boiska; wszystkie
kamery główne muszą mieć niezakłóconą widoczność na całą strefę boiska (zwłaszcza ławki rezerwowych, kamery do monitoringu oraz wszelkie inne przedmioty).
b) Wszystkie kamery górne (KAM 1, 2, 3, 4) powinny być umieszczone na trybunach
Stadionu na tej samej wysokości, wygrodzone i odseparowane od widzów; jeżeli
nie znajdują się pod dachem powinny być dodatkowo zadaszone oraz zabudowane z tyłu.
c) Miejsce na kamery górne-główne (KAM 1 i KAM 2) o wymiarach 4 x 2 m musi być
na wysokości linii środkowej boiska.
d) Miejsca na kamery górne-spalone (KAM3 i KAM 4) o wymiarach 2 x 2 m powinny
być umieszczone na tej samej wysokości co kamery górne, dokładnie na linii pól
karnych; w uzasadnionych przypadkach, po uprzednich konsultacjach z producentem sygnału telewizyjnego, dopuszcza się umiejscowienie kamer górnych-spalonych wyżej niż kamery górne-główne.
e) Miejsca na platformy dolne na murawie boiska powinny być umieszczone w przepisowej odległości od linii boiska; platforma centralna (KAM 8) powinna znajdować się pomiędzy ławkami na wysokości linii środkowej boiska, a platformy lewa
(KAM 7) i prawa (KAM 9) – w okolicy linii pól karnych; w przypadku gdy po stronie
kamer ustawione są bandy reklamowe, muszą być one rozdzielone na odległość
około 3 m; w przypadku użycia statywów bandy pozostaną nienaruszone.
f) Platformy zabramkowe (KAM 13 i KAM 14) muszą znajdować się na wysokości około 5 m od bramki w kierunku kamer głównych; w przypadku użycia platform bandy
reklamowe muszą być rozdzielone na odległość około 3 m; w przypadku użycia statywów bandy pozostaną nienaruszone; kamery dolne zabramkowe powinny być
umieszczone w odległości zgodnej z przepisami, na wysokości linii bramkowych od
strony kamer głównych.

5.3.3.

5.3.4.
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5.3.2.

g) Kamery górne zabramkowe (KAM 17 lub KAM 18) powinny być umieszczone w osi
wzdłużnej boiska, jeśli to możliwe – nie bliżej niż 20 m od linii końcowej i nie niżej
niż 20m od powierzchni boiska.
h) Kamera „reverse angle” (KAM 19) powinna być umieszczona na środku boiska,
naprzeciw kamer głównych.
i) Kamery „reverse angle” (KAM 22 i KAM 23) powinny być umieszczone na wysokości 5 m, naprzeciw kamer głównych.
j) Kamery „reverese angle” (KAM 20 i KAM 21) powinny być umieszczone za linią
końcową w odległości około 10 m od narożnika boiska, naprzeciw kamer głównych.
k) Minikamera (KAM 15 i KAM 16) może być umieszczona za bramką, nie może jednak być przyczepiona do siatki, słupka lub poprzeczki. Może być przyczepiona
do słupka podtrzymującego siatkę lub kabla łączącego tylną część siatki z poziomymi ze słupkami bezpośrednio za bramką. Minikamera w górnym lub dolnym
rogu bramki może być umiejscowiona w takiej odległości, aby mieć niezakłócony
obraz przez siatkę. Może być przyczepiona do kabla wspierającego siatkę i może
jej dotykać – nie może jednak być do niej przyczepiona. Jedynie obiektyw kamery
może znajdować się wewnątrz bramki. Pozostała część kamery musi pozostawać
poza siatką. Kamera nie może wpływać na sposób zamontowania siatki. W trakcie
meczu niedopuszczalne jest przestawianie lub poprawianie urządzeń – może to
nastąpić jedynie przed meczem, w przerwie lub po meczu.
l) Bezprzewodowe kamery „steadicam” (KAM 10 i KAM 11), ﬁlmujące przed meczem
wejście na boisko oraz prezentacje drużyn, w trakcie meczu poruszają się wzdłuż
linii bocznej boiska, po stronie kamer głównych, a po meczu – w polu gry ﬁlmują
reakcje zawodników.
m) Kamera „beauty-shot” powinna być umiejscowiona w narożniku boiska w możliwie najwyższym punkcie ze statycznym panoramicznym widokiem całego Stadionu.
n) Kamera ręczna (KAM 12) – kamera ręczna lub na statywie pomiędzy ławkami rezerwowych.
o) O ile infrastruktura Stadionu na to pozwala, zaleca się miejsce na kamery 5 m
(KAM 5 i KAM 6) o wymiarach 2 x 2 m po stronie kamer głównych, nie niżej niż 2 m
i nie wyżej niż 5 m nad polem gry.
W przypadku braku odpowiedniej infrastruktury Klub musi zbudować odpowiednie miejsca na kamery. W przypadku braku możliwości przebudowy Stadionu Klub
zapewni na swój koszt odpowiednie podnośniki koszowe lub nożycowe. Wszystkie
zmiany mające wpływ na układ kamerowy muszą być z odpowiednim wyprzedzeniem konsultowane z producentem sygnału.
Wszystkie kamery powinny być zabezpieczone przed swobodnym dostępem dla publiczności. W przeciwnym wypadku Klub zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej ochrony (ochrona ﬁzyczna i, jeśli to konieczne, barierki) od momentu otwarcia
bram wejściowych na Stadion dla publiczności do dezinstalacji kamer.
Dodatkowy szczegółowy układ miejsc kamer dla Rozgrywek Ekstraklasy może być
ustalany odrębnie na podstawie dokumentacji technicznej o treści uzgodnionej przez

producenta sygnału z każdym Klubem, a zmiana lokalizacji kamer wymaga odrębnego porozumienia. W przypadku utrudnionego dostępu do miejsc dla kamer Klub zapewni i udostępni ekipie technicznej producenta sygnału, na swój koszt, odpowiedni
sprzęt (windy, podnośniki koszowe etc.), służący do instalacji i dezinstalacji kamer.

5.3.5.

5.3.6.

5.3.7.

5.3.8.

5.4.
5.4.1.
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Bandy reklamowe w rogach boiska mogą być połączone, jednakże tylko przy zapewnieniu prawidłowej ekspozycji konstrukcji informacyjnych (kubików reklamowych).
Konstrukcje informacyjne (kubiki reklamowe) muszą być umieszczone przed bandami reklamowymi. Technologia łączeń segmentów band LED powinna umożliwiać ich
rozsuwanie w dowolnych miejscach, tak aby umożliwić wstawienie kamer EKSTRAKLASA LIVE PARK (1 kamera = około 3 m).
Klub ma prawo rozszerzyć strefę pracy fotoreporterów i ekip TV przy odpowiedniej
infrastrukturze (fotoreporterzy i pracownicy TV nie mogą zasłaniać widowni przebiegu zawodów i/lub materiałów reklamowych).
Klub ma obowiązek utrzymania pełnego oświetlenia murawy od 2 h przed rozpoczęciem meczu do 1 h po zakończeniu meczu. W szczególnych przypadkach (magazyn,
studio po meczu etc.) czas włączenia/wyłączenia świateł na prośbę EKSTRAKLASA
LIVE PARK lub jednego z posiadaczy praw może zostać skrócony/przedłużony.
Klub, najpóźniej 48 godzin przed Meczem musi, dostarczyć EKSTRAKLASA LIVE PARK
drogą mailową listę częstotliwości radiowych używanych przez wszystkie służby oraz
media pracujące na stadionie.
Stanowiska dla komentatorów radiowych i TV/Kabina komentatorska dla EKSTRAKLASA/LIVE PARK i nadawcy meczu na żywo.
Kabina/stanowisko komentatorskie dla nadawcy meczu na żywo musi być usytuowane w centralnym miejscu głównej trybuny Stadionu, po tej samej stronie co
stanowiska głównych kamer, posiadać wymiary co najmniej 3 x 3 metry i wysokość
2,5 metra. Stanowiska muszą być zadaszone i zapewniać niezakłócony widok całego
pola gry oraz być wyposażone w sieć elektryczną oraz połączenie internetowe (stałe
łącze lub zabezpieczone hasłem łącze Wi-Fi) o prędkości minimum 50 Mb/s. Każde
stanowisko musi być wyposażone w stół o wymiarach minimum 3 m szerokości i 1 m

5.4.2.

5.4.3.
5.4.4.

5.5.
5.5.1.

Stanowiska statystyków i tracking.
Od sezonu 2017/2018 Ekstraklasa S.A. wprowadza usługę zbierania danych ﬁtness
na każdym stadionie. W związku z tym każdy ze Stadionów musi bezpłatnie udostępnić stanowiska Tracking: miejsce na kamery, miejsce dla Stanowisko Operatorów
Tracking oraz Stanowisko Robocze.
Rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem poniżej.
a) Dwie kamery umocowane na stałej konstrukcji betonowej lub metalowej pod dachem, oddalone od siebie o 8 m-15 m, muszą znajdować się w pobliżu linii środkowej z niezakłóconym widokiem na całą płytę boiska, bez dostępu dla kibiców.
Kąt 22-68 stopni od najbliższej linii bocznej, tj. 15 m nad poziomem płyty, muszą
znajdować się między 6 m a 30 m od linii bocznej. Obie kamery nie mogą być zainstalowane dalej niż 100 m od stanowiska operatora.
b) W celu dobrego działania systemu wszystkie linie muszą być bardzo dobrze widoczne. W przypadku problemów z kalibracją, nie później niż KO – 2 h, EKSTRAKLASA LIVE PARK ma prawo zażądać ponownego malowania wszystkich linii.
c) Kamery muszą mieć zapewniony bezprzerwowy dostęp do zasilania 1 x 240 V,
gniazdko 13 A.
d) W przypadku gdy infrastruktura Stadionu nie pozwala na prawidłową instalację
systemu Tracking, Klub na swój koszt zobowiązany jest wybudować pod nadzorem
EKSTRAKLASA LIVE PARK odpowiednie podesty, statywy etc.
Odległość między kamerami (8-15 metrów)

Wysokość kamery (min. 12 metrów)
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5.5.2.

głębokości, 2 krzesła i oświetlenie. Zaleca się, aby 2 monitory telewizyjne na każdym
ze stanowisk były wbudowane w blat.
Kabina/stanowisko komentatorskie musi być umieszczone na wysokości linii środkowej boiska, w przypadku gdy jest to technicznie możliwe – nie niżej niż 8 metrów
ponad powierzchnią pola gry. Każda inna lokalizacja kabiny/stanowiska komentatorskiego (związana z ograniczeniami infrastrukturalnymi) musi być zaakceptowana
przez EKSTRAKLASA LIVE PARK i Ekstraklasę S.A.
Należy zapewnić na każdym meczu co najmniej dwa niezależne stanowiska dla komentatorów telewizyjnych i dwa dla komentatorów radiowych.
Stanowiska komentatorów powinny być oddzielone od widzów szybami z pleksiglasu
lub przy zastosowaniu innych środków technicznych.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5.

5.5.6.

Na trybunie prasowej lub w innym miejscu wskazanym przez EKSTRAKLASA LIVE
PARK, Klub musi zapewnić Stanowisko Operatorów Trackingu. Stanowisko musi być
wyposażone w prąd (2 x 240 V, min. 13 A), gniazdko internetowe z dedykowanym połączeniem internetowym (symetrycznym 20 Mbit/s), stół i krzesła dla 3 osób. Pozycja
musi mieć niezakłócony widokiem na całej pola gry, musi być zabezpieczenie przed
deszczem i światłem słonecznym. Stanowisko operatorów nie może być oddalone
więcej niż 200 m od Stanowiska Roboczego.
Na terenie Stadionu, nie dalej niż 200 m od Stanowiska Operatora, Klub musi wyznaczyć osobne, zamykane na klucz, pomieszczenie do instalacji Stanowiska Roboczego
– łącznie 12 RU powierzchni w szaﬁe teleinformatycznej dla komputerów, przełącznika sieciowego, konwerterów mediów, UPS i zamykanej szafki na urządzenia. Wymagane jest, dedykowane tylko i wyłącznie usłudze Tracking, symetryczne łącze internetowe 20 Mbit/s. Zarówno prąd, jak i połączenie internetowe musi być udostępnione
24 h na dobę.
Sieć wymaga udostępnienia następujących portów:
• TCP – 21, 80, 3005, 5900,
• UDP – 9, 1194, 1201.
Na czas trwania transmisji (RM – 4 h do KM + 3 h) na Stadionie musi być zapewniony
dedykowany tylko i wyłącznie dla EKSTRAKLASA LIVE PARK serwis techniczny łączy
internetowych. Nie później niż 48 h przed RM, Klub obowiązany jest podać nazwisko
oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za serwis.
W przypadku prac remontowych na Stadionie Klub musi z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem poinformować EKSTRAKLASA LIVE PARK o planowanych pracach.
Wszelkie zmiany związane z instalacją systemu stanowiska roboczego wymagają akceptacji EKSTRAKLASA LIVE PARK i będą wykonywane pod nadzorem EKSTRAKLASA LIVE PARK na koszt Klubu. W przypadku gdy Klub w trakcie trwania rozgrywek
zmienia miejsce rozgrywania meczów, ponosi wszystkie koszty związane z przeniesieniem systemu na inny obiekt.
Dostęp do bazy danych oraz dysponowanie danymi obowiązuje wyłącznie na zasadach określonych przez Ekstraklasę S.A.

5.6.

Pokój dla przedstawicieli EKSTRAKLASA LIVE PARK
Stadion musi być wyposażony w robocze pomieszczenie o powierzchni minimum
30 m2 z dostępem do ciepłych napojów, bieżącej wody oraz do toalety. Funkcję pokoju może pełnić pomieszczenie robocze dla dziennikarzy.

5.7.
5.7.1.

Prace instalacyjne i dezinstalacyjne
Klub-gospodarz powinien zapewnić ekipie technicznej EKSTRAKLASA LIVE PARK
wszelką możliwą pomoc ułatwiającą instalację i dezinstalację sprzętu.
Powinny zostać wytyczone drogi kablowe, od miejsca przeznaczonego dla wozu
transmisyjnego do punktów instalacji sprzętu telewizyjnego. Wytyczone drogi kablowe muszą:
a) zapewniać bezpieczeństwo przebywających na obiekcie osób,

5.7.2.
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5.7.4.

5.8.
5.8.1.

5.8.2.

5.8.3.

Biuro Media Menadżera
W przypadku powołania przez Ekstraklasę S.A. stanowiska Media Menadżera musi
on mieć w trakcie całego sezonu Rozgrywek Ekstraklasy do dyspozycji pomieszczenie
na stadionie w celu realizacji swoich obowiązków. Umiejscowienie tego pomieszczenia zostanie ustalone w porozumieniu z Klubem.
Za każdym razem Klub zobowiązany jest zapewnić w tym pomieszczeniu:
a) instalację gniazdka elektrycznego,
b) łącza telefon/faks/szybki internet (min. 20 Mbit/s),
c) biurko, krzesło,
d) możliwość bezpiecznego pozostawienia w pomieszczeniu materiałów Media Menadżera.
Szczegółowy zakres obowiązków Media Menadżera określa odrębnie Ekstraklasa S.A.
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b) przebiegać możliwie najkrócej i w miarę możliwości z jak najmniejszą liczbą utrudniających instalację przeszkód (zakrętów, niedostosowanych przepustów, trudno
dostępnych podwieszek, płotów itp.),
c) jeśli wytyczona droga przebiega przez otwór drzwiowy lub okienny, na czas przygotowań i transmisji owe okna i drzwi powinny pozostawać otwarte lub posiadać
zabezpieczenie uniemożliwiające ich zatrzaśnięcie i w efekcie uszkodzenie przebiegających kabli; wszędzie gdzie to możliwe, zaleca się wykonanie otworów przelotowych w ścianach, tak aby uniknąć prowadzenia kabli przez drzwi i okna (otwory
przelotowe powinny mieć średnicę minimum 20 cm),
d) w przypadku przecięcia dróg kablowych z ciągami komunikacyjnymi powinny zostać wykonane rynny kablowe o szerokości min. 25 cm i głębokości min. 15 cm;
rynny powinny być łatwo otwieralne (bez potrzeby użycia specjalistycznych narzędzi, z przykrywami wykonanymi z lekkich materiałów),
e) na czas prac instalacyjnych oraz demontażowych na ciągach komunikacyjnych
przecinających się z drogami kablowymi powinien zostać wstrzymany, a przynajmniej ograniczony ruch; dotyczy to w szczególności ruchu kołowego.
Powinny zostać zapewnione drogi techniczne od wozu transmisyjnego EKSTRAKLASA LIVE PARK do miejsc instalacji sprzętu telewizyjnego. Drogi powinny umożliwiać
bezpieczny i w miarę łatwy transport sprzętu technicznego. W przypadku miejsc
przeznaczonych pod kamery, a w szczególności pod wszystkie górne kamery, niedopuszczalne jest, aby dojścia wykonane były jedynie w postaci drabiny lub schodów,
których kąt nachylenia przekracza 36 stopni. Jeśli nie ma możliwości wykonania
bezpiecznego dojścia, powinno zostać wyznaczone miejsce umożliwiające wjazd
podnośnika koszowego, za pomocą którego sprzęt zostanie przetransportowany do
miejsca przeznaczenia. W przypadku jeśli dojście do miejsca instalacji sprzętu wymaga pokonania więcej niż jednej kondygnacji, na czas prac instalacyjnych i demontażowych ekipie technicznej EKSTRAKLASA LIVE PARK powinny zostać udostępnione
windy, o ile budynek takowe posiada.
Ze względu na zamontowane w bramkach kamery demontaż siatek w bramkach nie
może nastąpić wcześniej niż 30’ po zakończonym meczu.

5.9.
5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

Przechowalnia kamer dla mediów Nieposiadających Praw
Zaleca się, aby przedstawiciele mediów elektronicznych Nieposiadający Praw odstawili kamery do specjalnego pomieszczenia-przechowalni najpóźniej na 10 minut
przed rozpoczęciem meczu (RM-10’).
Pomieszczenie-przechowalnia powinno znajdować się w pobliżu Sali Konferencyjnej
lub Strefy Mieszanej albo pomiędzy tymi pomieszczeniami. Klub-gospodarz powinien też zająć się administracją tego pomieszczenia oraz nadzorem nad pozostawionym sprzętem.
Sprzęt wideo zostanie zwrócony pod koniec trwania nagrania na żywo, tak by media
Nieposiadające Praw miały możliwość pracy z Sali do Konferencji Prasowej i w Streﬁe
Mieszanej.

5.10. Dodatkowe zalecenia
5.10.1. Wszystkie prezentacje zawodników, dekoracje oraz inne okolicznościowe sytuacje
powinny być prezentowane na stronę, z której jest przeprowadzana transmisja.
5.10.2. Klub-gospodarz zobowiązany jest dopilnować, by w obrębie 4 metrów od linii boiska
nie znajdowały się żadne osoby (służby porządkowe, służby informacyjne, chłopcy
do podawania piłek, fotoreporterzy itp.) mogące zakłócić przeprowadzenie transmisji z meczu. Przed, w przerwie i po zawodach żaden przedstawiciel mediów,
oprócz operatorów kamery EKSTRAKLASA LIVE PARK, nie może przekraczać linii boiska. Każde odstępstwo od tej zasady wymaga zgody Ekstraklasy S.A.
5.10.3. Klub podczas odprawy przedmeczowej PM-90’ zobowiązany jest dostarczyć przedstawicielowi EKSTRAKLASA LIVE PARK skład, ustawienie taktyczne zespołu oraz listę
nieobecnych wraz z powodem ich nieobecności (kontuzja, kartki, inne).
5.10.4. Klub, nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sezonu, musi wysłać 2 identyﬁkatory
„Organizator” z dostępem do wszystkich stref. Identyﬁkatory powinny być wysłane
pod adres: EKSTRAKLASA LIVE PARK, ul. Samogłoska 5, 01-980 Warszawa.
II.

KOLEJNOŚĆ PRZEPROWADZANIA WYWIADÓW

1.

Przeprowadzanie wywiadów przed i podczas trwania nagrania na żywo
Stanowiska kamer, kolejność wywiadów i dostarczanie wszelkich środków technicznych ustalono według następującego porządku:
Nadawca/nadawcy meczu na żywo w TV płatnej,
Nadawca meczu na żywo w TV otwartej,
Nadawca magazynów skrótów dla TV płatnej,
Nadawca magazynu skrótów w TV otwartej,
Nadawcy posiadający prawa „news access”,
Media Klubowe,
Nadawca Ekstraklasa.tv,
Inne media (telewizje nieposiadające praw, radio, prasa, redakcje internetowe).

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Ekstraklasa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany tej kolejności. Lista poszczególnych
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nadawców jest przekazywana Klubom przed rozpoczęciem sezonu Rozgrywek Ekstraklasy i modyﬁkowana w przypadku uzyskania/utraty praw licencyjnych przez jakikolwiek podmiot.
2.

Przeprowadzanie wywiadów po zakończeniu nagrania na żywo
Po zakończeniu nagrania na żywo kolejność wygląda następująco:

2.1.

Nadawca magazynów w TV płatnej,

2.2.

Nadawca magazynu skrótów w TV otwartej,

2.3.

Nadawcy posiadający prawa „news access”,

2.4.

Media Klubowe,

2.5.

Nadawca Ekstraklasa.tv,

2.6.

Inne media (telewizje nieposiadające praw, radio, prasa, redakcje internetowe).

w przypadku uzyskania/utraty praw licencyjnych przez jakikolwiek podmiot.
III.

ZARZĄDZANIE WYWIADAMI

1.

Przypomnienie kolejności

1.1.

Kolejność została opisana w rozdziale II „Kolejność przeprowadzania wywiadów”, pkt
1 i 2.

1.2.

Zakładając, że kilka wniosków o wywiad byłoby zgłoszonych przez uprawnionych tej
samej rangi (na przykład dwóch nadawców meczu na żywo), decydująca jest kolejność chronologiczna, w jakiej zostały te wnioski zgłoszone.

1.3.

Ekstraklasa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany tej kolejności.

2.

Zasady ogólne/zalecenia

2.1.

Kluby-gospodarze i goście powinni wskazać osoby odpowiedzialne za koordynowanie pracy z dziennikarzami w zakresie przeprowadzania wywiadów. Osoby takie powinny zajmować miejsce blisko piłkarzy i trenera, przed, w czasie i po meczu.

2.2.

Osoba wskazana przez Klub-gości powinna być w stałym kontakcie z biurem prasowym Klubu gospodarza i współpracować z nim przed, w czasie i po meczu (aż do
opuszczenia przez zespół gości Strefy Mieszanej po zawodach).

2.3.

Dziennikarze chcący przeprowadzić wywiad powinni zwracać się w pierwszej kolejności do osoby wskazanej przez Klub jako odpowiedzialnej za koordynowanie pracy z dziennikarzami, a nie bezpośrednio do piłkarzy czy trenerów. Osoba wskazana
przez Klub powinna odpowiadać także za przyprowadzenie zawodników z płyty boiska do miejsca przeprowadzania wywiadów (w szczególności dotyczy to wywiadów
odbywających się tuż po zakończeniu pierwszej połowy i po zakończeniu meczu).

2.4.

Klub-gospodarz musi zapewnić ochronę miejsc, w których przeprowadzane są wywiady, i zadbać o bezpieczeństwo uczestników.
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Ekstraklasa S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany tej kolejności. Lista poszczególnych
nadawców jest przekazywana Klubom przed rozpoczęciem sezonu i modyﬁkowana

3.

Wywiady

Poniższa tabela przedstawia ogólny obraz miejsc, działania i osób, które uczestniczą w wywiadach podczas meczów Ekstraklasy.
Czas

Miejsce

Osoba, z którą przeprowadzany jest
wywiad
Możliwość

Przyjazd
zawodników
(około RM
– 90’)

Wyjście
z autokaru
i/lub
Strefa Brzegu
Boiska
lub Strefa
Wejścia na
Murawę

Trenerzy
i zawodnicy
obydwu
drużyn

Rekomen- Obowiązek
dacja
Klubu
Trener i kapitan każdej
z drużyn

Upoważnione
media

Ścianka
Sponsorska
(obowiązek)

Nie ma

Nadawca
meczu na
żywo,
Posiadający
Prawa,
Media Klubowe

Nie

Przed
Stanowisko
meczem
„Flash” Inter(do RM – 15’) view – Strefa
Brzegu Boiska lub Strefa
Wejścia
na Murawę

Osoba zapro- Pierwsi
szona przez trenerzy
dziennikarza obu drużyn
(ekspert,
zawodnik,
współkomentator, VIP)

Tak

Nadawca
meczu
na żywo,
Posiadający
Prawa,
Media
Klubowe

Tak

Przed
wejściem
zawodników
na murawę
(pomiędzy
RM – 10’
a RM – 5’)

Stanowisko
„Flash”
Interview
– Korytarz

Maksymalnie Rezygnacja
jeden zawod- z wywiadów
nik z jednej
drużyny lub
jeden trener

Nie ma

Nadawca
meczu
na żywo

Tak

Mecz

Ławka rezer- Maksymalwowych
nie dwóch
zawodników/
trenerów
każdej
z drużyn

Nie ma

Nadawca me- Nie dotyczy
czu na żywo
(jedynie
audio, bez
przerywania
transmisji
meczu
wideo)

Rezygnacja
z wywiadów
w trakcie
zawodów

Koniec pierw- Stanowisko
szej połowy „Flash” Interview – Strefa
Brzegu Boiska lub Strefa
Wejścia
na Murawę

Jeden zawod- Tak, 1 zawodnik każdej
nik/ jeden
z drużyn – wywiad obotrener każdej wiązkowy
z drużyn

Przed
rozpoczęciem drugiej
połowy

Jeden zawodnik/jeden
trener każdej
z drużyn
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Stanowisko
„Flash”
Interview
– Korytarz

Trener lub 1 zawodnik niewystępujący w drugiej
połowie

Nadawca
meczu
na żywo

Tak

Nie ma Nadawca
meczu
na żywo

Tak

Po zakończe- Stanowisko
niu zawodów „Flash” Inter(do KM + 5’) view – Strefa
Wejścia
na Murawę

Jeden zawod- Tak, 1 zawodnik każdej
nik/jeden
z drużyn – wywiad obotrener każdej wiązkowy
z drużyn

Po zawodach Stanowisko
(od KM + 5’) „Flash”
Interview
– Korytarz

Jeden zawod- Jeden zawodnik/
nik/jeden
jeden trener
trener każdej każdej z drużyn
z drużyn

Nie ma Nadawca
meczu
na żywo,
Posiadający
Prawa,
Media
Klubowe

Tak

Po zawodach Szatnia
(od KM+5’ do
KM + 15’)

Przedstawi- Nie ma
ciele obydwu
zespołów

Nie ma Nadawca
meczu
na żywo,
Media
Klubowe

Nie

Po zawodach Stanowisko
(od KM +
„Flash”
10’)
Interview
– Strefa
Brzegu
Boiska

Osoba zapro- Nie ma
szona przez
dziennikarza
(ekspert,
piłkarz, VIP)

Nie ma Nadawca
meczu
na żywo,
Posiadający
Prawa,
Media
Klubowe

Tak

Po zawodach Sala do
(od KM +
Konferencji
15’)
Prasowej

Pierwsi
trenerzy i co
najmniej
jeden zawodnik każdej
z drużyn

Pierwsi trenerzy
(obowiązkowo)
i co najmniej jeden
zawodnik każdej
z drużyn (rekomendacja)

Tak,
Wszystkie
Tak
pierwsi upoważnione
trene- media
rzy

Po meczu

Trenerzy
i zawodnicy
obydwu
drużyn

Tak, przejście przez Strefę
Mieszaną zawodników
obydwu drużyn

Tak

Rozgrywki

Strefa
Mieszana

Nadawca
meczu
na żywo

Wszystkie
Nie
upoważnione
media

4.

Czas i miejsce przeprowadzania wywiadów

4.1.
4.1.1.

Przyjazd zawodników
Jedynie Posiadający Prawa (nadawcy meczu na żywo, nadawcy magazynu i Media
Klubowe) mogą przeprowadzać wywiady w momencie przyjazdu piłkarzy na stadion.
W takim momencie można poprosić wysiadających z autokaru trenerów i piłkarzy
o udzielenie wywiadu w Streﬁe Brzegu Boiska lub Streﬁe Wejścia na Murawę, np.
w trakcie sprawdzania murawy. Trenerzy i piłkarze mają prawo odmówić wywiadu.
Wywiady te nie muszą być przeprowadzane na tle ścianek sponsorskich, jednakże
nie mogą być przeprowadzane na płycie boiska.
Istnieje możliwość wejścia Mediów Klubowych (znaczniki Media Klub) do Strefy
Brzegu Boiska lub Strefy Wejścia na Murawę w momencie pierwszego wejścia zawodników na boisko (RM – 60’). Wykorzystanie tej możliwości powinno być ustalane

4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.
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za każdym razem z osobą wyznaczoną przez Klub-gospodarza do koordynowania pracy z dziennikarzami.
4.2.
4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.

4.3.
4.3.1.

4.3.2.
4.3.3.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.

4.5.
4.5.1.
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Zapowiedzi/wywiady przed meczem
Każdy z nadawców meczu na żywo, Posiadających Prawa i Mediów Klubowych może
dokonywać zapowiedzi spotkania i wywiadów przed meczem ze Strefy Brzegu Boiska
lub w Streﬁe Wejścia na Murawę (strefa zarezerwowana dla nadawców meczów na
żywo), przed RM.
Cały sprzęt techniczny musi być wywieziony najpóźniej o RM – 10’, najlepiej przez
inne wyjście niż tunel dla piłkarzy (o ile pozwala na to infrastruktura obiektu).
Miejsce i czas trwania zapowiedzi/wywiadów muszą być z góry zatwierdzone przez
Klub.
Zapowiedzi/wywiady dokonuje się w streﬁe, która nie przeszkadza uczestnikom i organizatorom meczu.
Nieposiadający Praw mogą być upoważnieni przez Klub do przeprowadzania zapowiedzi/wywiadów wyłącznie poza czasem imprezy, czyli przed RM – 45’.
Wywiad w momencie wejścia piłkarzy na boisko
Wyłącznie nadawca meczu na żywo może przeprowadzić jeden wywiad z jednym piłkarzem (po uzgodnieniu z Klubem i piłkarzem) lub z jednym trenerem drużyny (po
uzgodnieniu z Klubem i trenerem) przed wyjściem drużyn z szatni drużyn (RM – 10’)
i przed wejściem piłkarzy na murawę (RM – 5’).
Zastrzega się, że piłkarz i trener mają prawo odmówić wywiadu w momencie wejścia
na boisko.
Delegat Meczowy PZPN może także zabronić przeprowadzenia wywiadu, zwracając
się z tym do Klubu lub bezpośrednio do odpowiedzialnego za wywiady dziennikarza,
jeśli stwierdzi, że wywiad może zakłócić uroczystość i/lub opóźnić rozpoczęcie meczu. W trybie normalnym wywiad powinien być zakończony przed wejściem piłkarzy
na murawę, czyli przed RM – 5’. Dziennikarz odpowiedzialny za wywiady musi zająć
swoje miejsce na 10 minut przed rozpoczęciem meczu (RM – 10’) w korytarzu na
stanowisku ,,Flash” Interview.
Wywiad w trakcie meczu (wyłącznie audio)
Nadawca meczu na żywo w telewizji może przeprowadzić łącznie najwyżej dwa wywiady audio podczas każdej połowy meczu. Wywiady przeprowadza się w pobliżu ławek rezerwowych – pod warunkiem, że dany piłkarz lub trener zgodzi się na wywiad.
Wywiady podczas meczu powinny być przeprowadzane w sposób niezakłócający przebiegu meczu, a w szczególności praca reportera nie powinna przeszkadzać
w pracy osób na ławkach rezerwowych oraz arbitrów meczu.
Wywiad po zakończeniu pierwszej połowy
Po zakończeniu pierwszej połowy nadawca meczu na żywo może przeprowadzić jeden wywiad z jednym zawodnikiem z każdej drużyny lub z trenerem.

Wywiad ten jest obowiązkowy dla jednego zawodnika każdej z drużyn.
Dziennikarz odpowiedzialny za wywiady musi znaleźć się na swoim miejscu na
5 minut przed regulaminowym końcem pierwszej połowy meczu, przy stanowisku
,,Flash” Interview w Streﬁe Wejścia na Murawę.

4.6.
4.6.1.

Wywiad przed rozpoczęciem drugiej połowy
Nadawca meczu na żywo w telewizji może przeprowadzić wywiad bezpośrednio
przed rozpoczęciem drugiej połowy spotkania. Zaleca się, aby w pierwszej kolejności przeprowadzać wywiady z trenerem jednego z zespołów lub z zawodnikiem nie
występującym w drugiej połowie meczu. Aczkolwiek, jeśli nadawca meczu na żywo
zechce przeprowadzić wywiad z zawodnikiem występującym w drugiej połowie meczu, może to zrobić, ale w taki sposób, by nie spowodować opóźnienia w ponownym
rozpoczęciu gry.
Delegat Meczowy PZPN ma prawo zażądać od Klubu lub bezpośrednio od dziennikarza odpowiedzialnego za wywiady zakazu przeprowadzania wywiadu, jeżeli
uzna, że wywiad może spowodować opóźnienie w rozpoczęciu gry w drugiej połowie
meczu.
Dziennikarz odpowiedzialny za wywiady musi znaleźć się na stanowisku ,,Flash” Interview w korytarzu na miejscu na 5 minut przed ponownym rozpoczęciem gry.

4.6.2.

4.6.3.

4.7.
4.7.1.
4.7.2.
4.7.3.

4.8.
4.8.1.

4.8.2.
4.8.3.

4.9.
4.9.1.

Wywiad po zakończeniu meczu
Po zakończeniu meczu nadawca meczu na żywo może przeprowadzić jeden wywiad
z jednym zawodnikiem z każdej drużyny lub z trenerem każdego z zespołów.
Wywiad ten jest obowiązkowy dla jednego zawodnika każdej z drużyn.
Dziennikarz odpowiedzialny za wywiady musi znaleźć się na swoim miejscu na 5 minut przed regulaminowym końcem pierwszej połowy meczu, przy pozycji ,,Flash”
Interview w Streﬁe Wejścia na Murawę.
Wywiad po meczu dla Posiadających Prawa i Mediów Klubowych
Po zakończeniu meczu, ale przed powrotem do szatni, Posiadający Prawa i Media
Klubowe mogą przeprowadzić wywiad z jednym piłkarzem lub z trenerem każdej
z drużyn ze stanowiska ,,Flash” Interview znajdującego się w korytarzu.
Kolejność wywiadów po meczu ustalona jest w rozdziale II „Kolejność przeprowadzania wywiadów”, pkt 2.
Dziennikarze odpowiedzialni za wywiady dla Posiadających Prawa muszą znaleźć
się na stanowisku ,,Flash” Interview w korytarzu przed regulaminowym zakończeniem gry.
Współpraca medialna zawodników i trenerów z Posiadającym Prawa
Klub jest zobowiązany do wyznaczenia przynajmniej 1 zawodnika oraz trenera, który
wypowie się po meczu w studiu Posiadającego Prawa, w szczególności w przypadku
meczów rozgrywanych w 30 i 37 kolejce. Posiadający Prawa jest zobowiązany do
powiadomienia Klubu o żądaniu najpóźniej 72 godziny przed meczem. Czas oczeki105
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4.5.2.
4.5.3.

4.9.2.

4.9.3.

wania zawodnika/trenera na wypowiedź nie może przekroczyć 30 minut po zakończeniu zawodów.
Klub jest zobowiązany do ścisłej współpracy z Posiadającym Prawa w zakresie magazynów cyklicznych. Klub nie może odmówić udziału przedstawiciela Klubu w audycji.
Posiadający Prawa jest zobowiązany do powiadomienia Klubu o żądaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem. Ekstraklasa S.A. we współpracy z Posiadającym Prawa ma prawo wskazać uczestnika audycji z ramienia Klubu.
Klub jest zobowiązany do oddelegowania zawodnika wybranego przez Partnera Medialnego Ekstraklasy S.A. do udziału w cyklicznym magazynie telewizyjnym w terminie uzgodnionym pomiędzy stronami.

4.10. Wywiady po meczu w szatni
4.10.1. Wydanie zezwolenia na przeprowadzanie wywiadów dla nadawcy meczu na żywo
w szatni danego zespołu po meczu pozostawia się w gestii Klubów.
4.10.2. Klub nie może odmówić wstępu do szatni Nadawcy meczu na żywo lub EKSTRAKLASA
LIVE PARK i jednocześnie zezwolić na wstęp Mediom Klubowym.
4.10.3. Liczba przedstawicieli nadawcy meczu na żywo w telewizji nie może przekraczać
trzech osób w jednym momencie (operator kamery, dziennikarz, technik).
4.11. Sprawozdania i wywiady po meczu na Brzegu Boiska
4.11.1. Nadawcy meczu na żywo, Posiadający Prawa i Media Klubowe mogą dokonać sprawozdania ze spotkania po meczu ze strefy Brzegu Boiska, od momentu KM + 10’.
Zaleca się, aby cały sprzęt był wyniesiony przez inne wyjście niż Strefa Szatni.
4.11.2. Miejsce i czas trwania tych sprawozdań muszą być z góry zatwierdzone przez Klub.
4.12. Konferencja prasowa po meczu
4.12.1. Konferencja prasowa po meczu jest otwarta dla upoważnionych przez Klub mediów.
4.12.2. Odbywa się w Sali do Konferencji Prasowych i zaczyna najpóźniej 15 minut po końcowym gwizdku (KM + 15’).
4.12.3. Pierwsi trenerzy każdego zespołu zobowiązani są do wzięcia udziału w konferencji
prasowej. Zalecany jest także udział po jednym zawodniku z każdej drużyny.
4.12.4. Dziennikarze nie są upoważnieni do podchodzenia do piłkarzy, trenerów i sędziów
i proponowania im obecności na Konferencji Prasowej.
4.12.5. Konferencja może być przeprowadzona odrębnie dla szkoleniowców i zawodników
obydwu drużyn; w przypadku takiego ustalenia przedstawiciel Klubu-gospodarza powinien o tym poinformować zespół przeciwny oraz Delegata Meczowego na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym.
4.12.6. O ile Kluby nie porozumieją się inaczej, konferencja prasowa rozpocznie się wywiadem z przedstawicielami Klubu-gości i skończy wywiadem z przedstawicielami Klubu-gospodarzy.
4.12.7. Wszyscy uczestnicy konferencji prasowej muszą być gotowi do odpowiedzi na pytania mediów przez co najmniej 10 minut, licząc od początku wypowiedzi.
4.12.8. Jedynie Nadawcy meczu na żywo, Posiadający Prawa i media klubowe mogą nadawać na żywo przebieg konferencji prasowej.
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4.13. Wywiady w Streﬁe Mieszanej
4.13.1. Umieszczenie Strefy Mieszanej opisane jest w rozdziale I „Dokładne określenie stref
na stadionie”, pkt 4.4.
4.13.2. Klub-gospodarz musi zadbać, by zawodnicy i trenerzy z obydwu zespołów mogli
przejść przez Strefę Mieszaną bez przeszkód.
4.13.3. Wszyscy zawodnicy z każdej z drużyn wpisani do protokołu meczowego muszą
przejść przez Strefę Mieszaną, ale nie mają obowiązku udzielania w niej wywiadów.
4.13.4. Zaleca się, aby obecni na konferencji prasowej przedstawiciele obydwu zespołów,
a także piłkarze, którzy chcieliby udzielić wywiadu w Streﬁe Mieszanej, byli gotowi
do odpowiedzi na pytania mediów do 45 minut po zakończeniu zawodów (do KM
+ 45’).
4.13.5. Jedynie Nadawcy meczu na żywo oraz Posiadający Prawa mogą nadawać na żywo
wywiady w opisanych do tego strefach pracy mediów.

IV. ZASADY SKŁADANIA WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA FILMOWANIE POLA GRY
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Wstęp/Procedura
Do ﬁlmowania pola gry podczas zawodów (RM-KM) ze Strefy Trybun, Strefy Brzegu Boiska i pozostałych stref jest upoważniona wyłącznie EKSTRAKLASA LIVE PARK,
a w szczególnych przypadkach Nadawca Meczu Na Żywo.
Podczas zawodów (RM-KM) Posiadający Prawa i Nieposiadający Praw mogą ﬁlmować wyłącznie wydarzenia poza polem gry (reakcje trybun, ławek rezerwowych itp.)
z miejsca uzgodnionego przed rozpoczęciem meczu z Klubem-gospodarzem oraz
z EKSTRAKLASA LIVE PARK.
W sytuacjach wyjątkowych media audiowizualne, które zechcą ﬁlmować pole gry,
muszą wystąpić o jednorazowe pozwolenie do Ekstraklasy S.A.
Wniosek o pozwolenie na ﬁlmowanie pola gry musi być złożony do Ekstraklasy S.A.
nie później niż trzy dni robocze przed meczem.
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4.14. Ścianki sponsorskie
4.14.1. Konferencja prasowa oraz wszystkie wywiady, za wyjątkiem tych, o których mowa
w pkt 4.1, 4.10 i 4.13 niniejszego rozdziału, muszą być przeprowadzane wyłącznie na
tle ścianek sponsorskich. Powyższy obowiązek dotyczy wszystkich wywiadów udzielanych przez zawodników lub inne osoby od momentu wyjścia pierwszego zawodnika na rozgrzewkę przedmeczową do momentu zejścia ostatniego zawodnika lub
innej osoby wpisanej do protokołu meczowego z boiska po zakończeniu zawodów.
Obowiązek ten dotyczy wszystkich wywiadów, podczas których prowadzona jest rejestracja obrazu (transmisja na żywo oraz inne nagrania).
4.14.2. Klub-gospodarz jest zobowiązany zapewnić odpowiedni stan ścianek sponsorskich
wykorzystywanych przed, w trakcie i po meczu, ze szczególnym uwzględnieniem
strefy „Flash Interview”. Ścianki sponsorskie powinny być bezpośrednio przed rozpoczęciem wywiadów oczyszczone ze śniegu i/lub wody. Klub-gospodarz jest odpowiedzialny za ustawienie ścianek sponsorskich na stałej, stabilnej powierzchni.

1.5.
1.6.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest wcześniejsze uzyskanie stosownej akredytacji
od Klubu-gospodarza meczu.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu pozwolenia Klub zostaje powia-

1.8.

domiony przez Ekstraklasę S.A. o tym fakcie. Klub-gospodarz jest odpowiedzialny za
wydanie odpowiednich znaczników-kamizelek na mecz dla ekipy TV, które uprawniają do ﬁlmowania pola gry.
Nie później niż 60 minut przed meczem (RM – 60’) ekipa TV wraz z zatwierdzonym
pozwoleniem na ﬁlmowanie pola gry powinna odebrać odpowiednie znaczniki-kamizelki w miejscu wskazanym przez Klub-gospodarza.
Nie wydaje się pozwolenia na ﬁlmowanie pola gry na więcej niż jeden mecz.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Kolejność wydawania pozwoleń na ﬁlmowanie pola gry:
Nadawca magazynu skrótów w TV otwartej,
Nadawcy posiadający prawa „news access”,
Media Klubowe i Nadawca Ekstraklasa.tv,
Inne media (telewizje Nieposiadające Praw, redakcje internetowe).

3.
3.1.

3.2.

Filmowanie oraz transmitowanie rozgrywek przy pomocy aplikacji mobilnych
Filmowanie oraz transmitowanie fragmentów oraz całości rozgrywek meczowych
przy użyciu urządzeń mobilnych, aplikacji mobilnych, aplikacji mediów społecznościowych, w szczególności Periscope, Facebook, Instagram czy Twitter, jest niedozwolone.
Odstępstwo jest możliwe jedynie za pisemną zgodą Ekstraklasy S.A.

V.

KONTROLA DOSTĘPU I AKREDYTACJE

1.
1.1.

Kontrola dostępu
Kontrola dostępu zapewniona przez służby porządkowe i służby informacyjne musi
być zorganizowana przez Klub-gospodarza, tak by Strefy Mediów były bezpieczne,
a wszyscy akredytowani przedstawiciele mediów mieli dostęp zgodnie z przyznanymi
akredytacjami.
Przedstawiciele Klubu-gospodarza muszą nadzorować aspekty organizacji meczu
związane z należytym bezpieczeństwem i pracą mediów, a w szczególności:
Podczas trwania meczu:
a) koordynować pracę wszystkich akredytowanych mediów,
b) w pierwszej kolejności zapewnić EKSTRAKLASA LIVE PARK oraz Nadawcy Meczu na
Żywo optymalne warunki pracy w ramach produkcji i nadawania sygnału, między
innymi w Streﬁe Szatni oraz streﬁe „Flash” Interview, ze szczególną uwagą, jeśli
chodzi o wywiady (z możliwością spotkania i ustalenia wywiadów z uczestnikami
meczu/przedstawicielami obydwu zespołów),
c) zadbać o przestrzeganie praw należących do wszystkich Posiadających Prawa
i Upoważnionych Nieposiadających Praw i sprawić, by każdy z podmiotów posia-

1.7.

1.2.
1.2.1.
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1.2.2.

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.1.4.

2.1.5.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Akredytacje
Standardowa procedura akredytacyjna
Akredytacje na mecze Rozgrywek Ekstraklasy przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych dostępnych na oﬁcjalnych stronach Klubów. Dopuszcza się
wprowadzenie przez Klub elektronicznego systemu przyznawania akredytacji.
Akredytacje przyznawane są przez Klub-gospodarza na jedną rundę rozgrywek, sezon lub na poszczególne mecze. O terminie składania wniosków o akredytację na
rundę lub sezon decyduje Klub. Ekstraklasa S.A. zaleca, by były one przyjmowane nie
później niż na trzy dni robocze przed pierwszym meczem rundy lub sezonu Rozgrywek Ekstraklasy.
Wnioski o akredytacje na poszczególne mecze należy składać najpóźniej do godziny
12.00 w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym mecz.
Wniosek akredytacyjny powinien być wypełniony czytelnie, musi koniecznie zawierać podpis redaktora naczelnego lub kierownika działu oraz pieczęć ﬁrmową. Złożone wnioski muszą spełniać wymogi określone w ustawie o bezpieczeństwie imprez
masowych.
Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.
O przyznaniu akredytacji decyduje Klub.
Odebranie akredytacji
Akredytacja może zostać odebrana za złamanie regulaminu Rozgrywek Ekstraklasy.
Akredytację może odebrać Klub.
Klub jest zobowiązany powiadomić o swojej decyzji osobę akredytowaną oraz redaktora naczelnego z przynajmniej 48-godzinnym wyprzedzeniem. Odebranie akredytacji wymaga pisemnego uzasadnienia.

VI.

ZNACZNIKI-KAMIZELKI

1.
1.1.

Ogólne zasady korzystania ze znaczników-kamizelek
W celu zoptymalizowania pracy wszystkich osób przebywających w obrębie płyty
boiska przed, w trakcie i po meczu, a także czytelnego rozróżnienia przedstawicieli
mediów przebywających w poszczególnych strefach – ze względu na stopień nabytych uprawnień – został opracowany standardowy system znaczników-kamizelek.
Znaczniki musi posiadać obsługa techniczna EKSTRAKLASA LIVE PARK, Posiadający
Prawa i Upoważnieni Nieposiadający Praw, a także Fotoreporterzy, którzy pracują
w obrębie płyty boiska. Założenie znacznika nie zwalnia z konieczności noszenia
znaczka akredytacyjnego/identyﬁkatora.

1.2.
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2.1.3.

dających akredytacje poruszał się w Streﬁe Mediów w miejscach dla niego przeznaczonych.
Poza czasem trwania meczu:
a) przed meczem: przyjęcie przedstawicieli mediów i ustalenie Stref dla Mediów,
b) po meczu: mieć na uwadze przejście na Konferencję Prasową i przejście uczestników meczu przez Strefę Mieszaną.

1.3.

Jedynie dziennikarze pracujący na wizji są zwolnieni z obowiązku zakładania znacznika. Nie zwalnia to ich jednak z konieczności noszenia znaczka akredytacyjnego/
identyﬁkatora.

1.4.

Klub-gospodarz meczu jest zobowiązany do wydania odpowiednich znaczników
przedstawicielom mediów.
Przedstawiciele mediów są zobowiązani do zdania znaczników po zakończeniu meczu w miejscu wyznaczonym przez Klub. Klub-gospodarz prowadzi protokoły zdawczo-odbiorcze dotyczące znaczników. Osoba otrzymująca i zwracająca znacznik potwierdza ten fakt podpisem. Osoba otrzymująca znacznik ponosi odpowiedzialność
za jego zwrot (Klub-gospodarz może obciążyć ﬁnansowo osobę, która nie zwróci
znacznika po meczu, a także odmówić wydania akredytacji takiej osobie).
Znaczniki dla mediów muszą mieć numery porządkowe.
Liczba przedstawicieli Klubu-gości pracujących jako Media Klubowe powinna być
ograniczona do dwóch osób.

1.5.

1.6.
1.7.

2.

Standardowe oznaczenia i kolory znaczników-kamizelek obowiązujące na meczach
Rozgrywek Ekstraklasy

2.1.

Znaczniki – Media

2.1.1.

Znaczniki koloru BŁĘKITNEGO z białym oznaczeniem EKSTRAKLASA LIVE PARK
Identyﬁkują osoby odpowiedzialne za produkcję sygnału TV, a także pracowników
Nadawcy Meczu na Żywo. Upoważniają do pracy w strefach na Murawie, Trybunach
i w Streﬁe Szatni. Noszą je wszyscy operatorzy kamer (w tym zespoły kamer przenośnych), a także technicy operujący w tych strefach.
Zaznacza się, że – z różnych względów – samo noszenie znacznika nie zezwala na
dostęp do Strefy Szatni.
Żaden przedstawiciel innej telewizji nie jest upoważniony do posługiwania się takim
znacznikiem, chyba że Ekstraklasa S.A. udzieliła mu jednorazowego pozwolenia na
ﬁlmowanie pola gry.
EKSTRAKLASA LIVE PARK posiada własne znaczniki według wzoru zaakceptowanego
przez Ekstraklasę S.A.
Uwaga: za posiadanie znaczników własnych EKSTRAKLASA LIVE PARK odpowiedzialna jest ekipa EKSTRAKLASA LIVE PARK.
Żadne inne znaczniki, poza znacznikami własnymi EKSTRAKLASA LIVE PARK oraz
znacznikami klubowymi, nie są dopuszczalne podczas meczów Rozgrywek Ekstraklasy. Używanie znaczników PSTV nie jest zgodne z regulaminem.

2.1.2.
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Znaczniki koloru GRANATOWEGO z białym oznaczeniem „PP TV”
Identyﬁkują osoby Posiadające Prawa TV (PP TV) oraz upoważniają do pracy w streﬁe

Brzegu Boiska, a także w streﬁe ,,Flash” Interview na zasadach opisanych w rozdziale
III „Zarządzanie Wywiadami”.
Nie upoważniają do ﬁlmowania pola gry. Dopuszczają wstęp do Strefy Szatni (jedynie
w przypadku pracy w streﬁe „Flash” Interview).
Znaczniki koloru GRANATOWEGO z białym oznaczeniem „TV”
Identyﬁkują pozostałe osoby z redakcji telewizyjnych, internetowych i innych (posiadających kamery) upoważnione do pracy w streﬁe Brzegu Boiska.
Nie upoważniają do ﬁlmowania pola gry oraz pracy w streﬁe ,,Flash” Interview. Nie
pozwalają na wstęp do Strefy Szatni.

2.1.4.

Znaczniki koloru GRANATOWEGO z białym oznaczeniem „MEDIA KLUB”
Identyﬁkują Media Klubowe zarówno gospodarzy, jak i gości – TV i FOTO – oraz upoważniają do pracy w streﬁe Brzegu Boiska, a także w streﬁe ,,Flash” Interview na
zasadach opisanych w rozdziale III „Zarządzanie Wywiadami”.
Upoważniają do ﬁlmowania pola gry wyłącznie do celów szkoleniowych (bez możliwości jakiejkolwiek publikacji zewnętrznej). Dopuszczają wstęp do Strefy Szatni oraz
do Strefy Brzegu Boiska. Dostęp do obu Stref powinien być punktem ustaleń obu
Klubów.
Odpowiedzialność za pracę osób ze znacznikami MEDIA KLUB ponosi rzecznik prasowy danego Klubu lub inna wyznaczona przez rzecznika prasowego osoba reprezentująca Klub.

2.1.5.

Znaczniki koloru SZAREGO z białym oznaczeniem „FOTO”
Identyﬁkują fotoreporterów akredytowanych na mecz i mogących się poruszać
w Streﬁe Brzegu Boiska na zasadach opisanych w rozdziale I „Dokładne Określenie
Stref”, pkt 2.
Nie pozwalają na wstęp do Strefy Szatni.

2.1.6.

Ustala się następujące wzory znaczników EKSTRAKLASA LIVE PARK
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2.1.3.

2.1.7.

Pozostałe znaczniki – standardowe zagospodarowanie powierzchni

Przód
znacznika

Tył
znacznika

2.2.

Znaczniki – obsługa Klub

2.2.1.

Znaczniki koloru POMARAŃCZOWEGO ODBLASKOWEGO z czarnym oznaczeniem
„STEWARD – SŁUŻBA PORZĄDKOWA”
Identyﬁkują służby porządkowe.

2.2.2.

Znaczniki koloru ZIELONEGO ODBLASKOWEGO z czarnym oznaczeniem „STEWARD
– SŁUŻBA INFORMACYJNA”
Identyﬁkują służby informacyjne.

2.2.3.

Znaczniki koloru ZIELONEGO (niejaskrawego)
Identyﬁkują chłopców do podawania piłek; dopuszczony jest inny kolor znaczników
w przypadku kolizji ze strojami meczowymi Klubów i/lub sędziów.

2.2.4.

Znaczniki koloru ZIELONEGO (niejaskrawego) z białym krzyżem
Identyﬁkują noszowych.

VII.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

1.

Kluby zobowiązane są do promocji Rozgrywek Ekstraklasy w oﬁcjalnych kanałach klubowych.
Kluby zobowiązane są do publikowania materiałów wideo i treści udostępnianych
przez kanały Ekstraklasy na podstawie i zgodnie z porozumieniami z Partnerami Mediowymi.
Promowanie nieoﬁcjalnych stron internetowych, na których dostępna jest nielegalna
transmisja z meczów Ekstraklasy, jest zakazane i stanowi poważne naruszenie Regulaminu Rozgrywek.
Kluby oraz ich pracownicy, zawodnicy oraz sztab szkoleniowy są zobowiązani do

2.

3.

4.
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5.
6.

7.

8.

WAŻNE INFORMACJE DLA MEDIÓW
Wszelkie ważne informacje dla przedstawicieli mediów są dostępne na oﬁcjalnych
stronach internetowych Klubów. Powinny one zawierać:
a) umieszczony w widocznym miejscu kontakt z biurem prasowym i rzecznikiem prasowym Klubu (adres e-mail, telefon),
b) plan stadionu z zaznaczonymi STREFAMI DOSTĘPU, w szczególności Strefą dla Prasy,
c) wnioski akredytacyjne,
d) informacje o zasadach współpracy Klubu z mediami i zasadach przyznawania akredytacji,
e) powyższy dokument (Standardowe zasady regulujące pracę mediów na stadionach podczas rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy).
W celu ułatwienia pracy na stadionie w dniu meczu wszyscy pracownicy mediów
powinni zapoznać się z powyższym Regulaminem i stosować się do jego zasad.

IX.

INNE

1.
1.1.

Deﬁnicje
EKSTRAKLASA LIVE PARK – Producent sygnału telewizyjnego działający na rzecz Ekstraklasy w zakresie produkcji sygnału ze wszystkich meczów Ekstraklasy.
Nadawca meczu na żywo – Posiadający Prawa, który nabył od Ekstraklasy S.A. prawa
do transmisji meczów na żywo i w całości.
Posiadający Prawa – posiadający prawa, którzy nabyli od Ekstraklasy S.A. prawa do
nadawania magazynów, magazynów skrótów, pakietu „news access” oraz prawa internetowe.
Nieposiadający Praw – inne media, w tym telewizje nieposiadające praw, radio, prasa oraz redakcje internetowe.
Media Klubowe – media klubowe reprezentujące Klub występujący w Rozgrywkach
Ekstraklasy w danym sezonie.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
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VIII.

dbania o dobry wizerunek Klubów, Rozgrywek oraz Ekstraklasy lub PZPN w mediach
społecznościowych.
Kluby oraz ich pracownicy, zawodnicy oraz sztab szkoleniowy prowadzą swoje konta
osobiście i na własną odpowiedzialność.
Kluby oraz ich pracownicy, zawodnicy oraz sztab szkoleniowy zobowiązani są przestrzegać standardów sportowych oraz kultury języka i komunikacji w mediach społecznościowych.
Kluby oraz ich pracownicy, zawodnicy oraz sztab szkoleniowy zobowiązani są nie zamieszczać treści mogących podważyć wiarygodność lub autorytet Klubu, Rozgrywek
oraz Ekstraklasy lub PZPN.
Kluby oraz ich pracownicy, zawodnicy oraz sztab szkoleniowy są zobowiązani chronić
zastrzeżone, poufne i prywatne informacje, w szczególności mogące podważyć wiarygodność lub autorytet Klubu, Rozgrywek oraz Ekstraklasy lub PZPN.

1.6.
1.7.
1.8.

RM – oznacza rozpoczęcie meczu.
R2P – oznacza rozpoczęcie drugiej połowy.
KM – oznacza zakończenie meczu.
Przykładowo RM – 45’ oznacza 45 minut do rozpoczęcia meczu, a KM + 30’ oznacza
30 minut po zakończeniu meczu.

1.9.

Dystrybucja Web TV (dotyczy posiadacza praw internetowych) – oznacza dystrybucję
Materiału za pomocą internetu, która ma miejsce pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:
a) Odnośnie formy dystrybucji – materiał jest transmitowany do użytkownika jako
przekaz audiowizualny lub pliki zawierające materiały wideo w rozdzielczościach
dostosowanych do monitorów komputerowych i przepływności łączy internetowych poprzez pobieranie danych po tym, jak takie pobieranie danych zostało aktywowane przez użytkownika.
oraz
b) Odnośnie sposobu dystrybucji – materiał jest dostarczany użytkownikowi w oparciu o sieć Internet; materiał może być udostępniany wyłącznie w internecie i musi
być dostępny dla każdego uprawnionego użytkownika na Terytorium poprzez
powszechnie stosowane sposoby dostępu do internetu. Wysyłanie i odbieranie
danych następuje wyłącznie poprzez protokoły TCP/IP w połączeniu, w którym
dokładnie jeden punkt wysyła pakiety do dokładnie jednego punktu (Unicast).

2.

Standardowy harmonogram działań przed rozpoczęciem meczu
RM – 180’ – spotkanie organizacyjne (SPO)
około RM – 90’ – przyjazd drużyn
RM – 90’-75’ – SPO – delegat, sędziowie, kierownicy drużyn, rzecznicy, producent/
ﬂoor manager EKSTRAKLASA LIVE PARK, przekazanie przedstawicielom EKSTRAKLASA LIVE PARK protokołu ze składami zawodników
wraz z ustawieniem taktycznym
RM – 45’ – rozpoczęcie rozgrzewki
do RM – 15’ – rozgrzewka
RM – 15’ – powrót zawodników do szatni
RM – 15’ – ewentualne zraszanie murawy
RM – 15’ – prezentacja składów meczowych przez spikera zawodów
RM – 10’ – zakończenie akcji marketingowych Klubu
RM – 6’ – sędziowie wzywają zawodników
RM – 5’ – ustawienie zawodników w tunelu
RM – 4’ – kontrola obuwia w tunelu
RM – 3’30” – wyjście zawodników na boisko
RM – 3’30” – zawodnicy na boisku
RM – 3’ – prezentacja przedmeczowa (twarzą do trybuny honorowej)
RM – 2’30” – przywitanie zespołów
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RM – 2’ – losowanie przedmeczowe
RM – 1’30” – przywitanie trenerów
RM – rozpoczęcie meczu
RM + 45’ – zakończenie pierwszej połowy meczu (czas szacunkowy)
RM + 46’ – ewentualne zraszanie murawy/aktywności marketingowe Klubu
R2P – 2’ – zakończenie akcji marketingowych Klubu
R2P – 2’ – wyjście zawodników na boisko
R2P – rozpoczęcie drugiej połowy
R2P + 45’/KM – zakończenie meczu (czas szacunkowy)
KM + 1’ – podziękowania zawodników z płyty boiska oraz zejście zawodników do
szatni
KM + 3’ – rozpoczęcie wywiadów pomeczowych
KM + 10’ – rozpoczęcie sprawozdania ze spotkania po meczu
KM + 30’ – zakończenie sprawozdania ze spotkania po meczu (czas szacunkowy)
Rozgrywki

X.

USTALENIA KOŃCOWE

1.

Wszelkie sprawy nieokreślone w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane każdorazowo przez Ekstraklasę S.A.
Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Zarządowi Ekstraklasy S.A.
Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Ekstraklasy S.A. w dniu 22 czerwca 2017
roku i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

2.
3.

Karolina Hytrek-Prosiecka
( ----------- )
Dyrektor ds. Komunikacji
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Załącznik nr 4 do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon
2017/2018 i następnych
Uchwała nr VI/164 z dnia 27 czerwca 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie „Zasad przyznawania punktów Fair Play w rozgrywkach organizowanych przez
PZPN i Ekstraklasę S.A. od sezonu 2012/2013”
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
Przyjmuje się zasady przyznawania punktów w ramach współzawodnictwa Fair Play w rozgrywkach organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A. od sezonu 2012/2013 w następującym brzmieniu:
Zasady przyznawania punktów Fair Play od sezonu 2012/2013
I.
Formularz Fair Play zawiera sześć kryteriów oceniających zachowanie drużyn i kibiców. Co do zasady, maksymalna ocena nie powinna być przyznana, jeżeli dana drużyna i jej kibice nie wykazali się pozytywnym zachowaniem.
POSZCZEGÓLNE KRYTERIA FORMULARZA
1.
Żółte i czerwone kartki. Od sumy 5 punktów odejmuje się odpowiednio za:
• żółtą kartkę – 0,5 punktu,
• czerwona kartkę,
– 1 punkt – jako akcja ratunkowa (faul taktyczny),
– 2 punkty – jako gra brutalna, wybitnie niesportowe zachowanie.
Zawodnikowi, który dostaje drugą żółtą kartkę i w rezultacie tego czerwoną kartkę,
należy odjąć 1 punkt.
Gdy zawodnik, ukarany wcześniej żółtą kartką, otrzyma samoistną czerwoną kartkę,
należy odjąć sumę 1,5 punktu (0,5 + 1) lub 2,5 punktu (0,5 + 2).
Liczba punktów za żółte i czerwone kartki może być ujemna, np. w przypadku trzech
czerwonych kartek za grę brutalną lub wybitnie niesportowe zachowanie.
2.
Gra pozytywna
• maksimum – 5 punktów
• minimum – 1 punkt
Najistotniejszym celem tej oceny jest nagrodzenie pozytywnej, atrakcyjnej dla widzów gry. W ocenie tej należy uwzględnić następujące aspekty:
Pozytywne:
• preferowanie taktyki ofensywnej, przyspieszanie tempa gry,
• zachowanie płynności akcji,
• dążenie do zdobywania bramek bez względu na wynik meczu,
• widowiskowość (bramkowy wynik meczu),
Negatywne:
• opóźnianie tempa gry, taktyka oparta na grze „faul”,
• symulacje i „aktorskie” zachowania zawodników.
Ogólnie gra pozytywna obejmuje liczbę stworzonych sytuacji bramkowych i strzelonych bramek.
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Zachowanie wobec przeciwników
• maksimum – 5 punktów
• minimum – 1 punkt
Zawodnicy muszą przestrzegać regulaminów rozgrywek, przepisów gry w piłkę nożną, szanować swoich przeciwników, jak również propagować zachowania pozbawione prowokacji i agresji.
Przy ocenianiu zachowania zawodników w stosunku do swoich rywali nie należy
odejmować punktów za żółte i czerwone kartki. Jednak Delegat może wziąć pod
uwagę wyjątkową brutalność fauli, jak również przewinienia, które uszły uwadze sędziów prowadzących zawody.
Ocena powinna być dokonana na podstawie pozytywnych zachowań zawodników
niż na podstawie przewinień. Zachowania właściwe, ale pozbawione pozytywnych
gestów w stosunku do przeciwników, należy oceniać niżej.

4.

Zachowanie wobec sędziów
• maksimum – 5 punktów
• minimum – 1 punkt
Od zawodników oczekuje się szacunku dla wszystkich sędziów prowadzących zawody, jak również respektowania ich decyzji. W tej ocenie także należy unikać podwójnego punktowania za żółte i czerwone kartki.
Pozytywne zachowanie w stosunku do sędziów powinno być nagradzane wysoką
oceną, biorąc pod uwagę akceptowanie przez zawodników wątpliwych decyzji sędziów, bez stosowania protestów. Normalne zachowania, ale pozbawione pozytywnych gestów i zachowań w stosunku do sędziów, powinno być oceniane niżej.

5.

Zachowanie osób przebywających na ławkach rezerwowych
• maksimum – 5 punktów
• minimum – 1 punkt
Od osób przebywających na ławkach rezerwowych oczekuje się, że podejmą one starania mające na celu podniesienie poziomu etyczno-moralnego i sportowego swojej
drużyny za pomocą wszelkich dozwolonych środków i działań. Oczekuje się również,
że przekazywać będą zawodnikom uwagi, aby ci zachowywali się zgodnie z zasadami
Fair Play.
W ocenie tej należy wziąć pod uwagę wszystkie pozytywne i negatywne zachowania
osób przebywających na ławkach rezerwowych, np. uspokajanie – prowokowanie
zawodników lub kibiców, reakcję na decyzje sędziów itp. W ocenie tej należy również
brać pod uwagę współpracę z przedstawicielami mediów. Zachowanie właściwe, ale
pozbawione pozytywnych gestów i zachowań, powinno być oceniane niżej.

6.

Zachowanie publiczności
• maksimum – 10 punktów
• minimum – 1 punkt (w przypadku braku kibiców – 0 punktów)
Publiczność jest traktowana jako bardzo ważny element widowiska piłkarskiego.
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3.

Wsparcie kibiców może przyczynić się do odniesienia sukcesu przez drużynę. Od kibiców oczekuje się aktywnego uczestnictwa i dopingu dla drużyn. Zachęcanie drużyn
do sportowej rywalizacji poprzez pozytywne hasła i okrzyki, pozbawione wulgarnych
i obraźliwych treści – haseł, okrzyków, przyśpiewek itp., powinno przynieść pozytywny wpływ na atmosferę zawodów.
Począwszy od sezonu rozgrywkowego 2012/2013 dokonujemy oceny zachowania
kibiców drużyny gości – bez względu na ich liczbę – pod warunkiem, że podczas rozgrywania meczu piłkarskiego zajmują oni miejsca w sektorze dla nich wyznaczonym.
Ocena w tym punkcie musi być różnicowana w zależności od liczby kibiców przyjezdnych, przy ich pozytywnym zachowaniu. Grupa do 50 osób zachowująca się wzorowo
nie powinna otrzymać oceny wyższej niż 5 punktów.
II.
1.
2.

3.

Końcowa ocena
Końcowa ocena jest obliczana poprzez zsumowanie punktów za każde kryterium, następnie podzielenie przez maksymalną liczbę punktów i pomnożenie wyniku przez 10.
Maksymalna liczba punktów za mecz wynosi co do zasady 35. Jeśli jednak kibice gości nie przybyli na zawody, a kryterium „Zachowanie kibiców” nie zostało ocenione,
maksymalna liczba punktów wynosi 25.
Suma punktów wynikająca z formularza dzielona jest przez liczbę 35, w przypadku
wystawiania ocen we wszystkich kryteriach, i pomnożona przez 10. W sytuacji braku
oceny w 6. kryterium sumę punktów dzielimy przez 25 i mnożymy przez 10.
Przykłady:
Poszczególne kryteria dla drużyny gospodarzy zostały ocenione na 4 + 3 + 3 + 4 + 5 + 8
pkt, co daje razem 27 punktów. Końcowa ocena wyniesie więc: (27/35) x 10 = 7,714.
Jeżeli drużyna gości miała kibiców w liczbie do 50 osób, a jej oceny w poszczególnych
kryteriach wynosiły 7 + 3 + 2 + 4 + 4 + 3 pkt, co daje 23 punkty, końcowa ocena wyniesie więc: (23/35) x 10 = 6,571.
Jeśli drużyna gości nie miała kibiców, a oceny w poszczególnych kryteriach wynosiły
4 + 3 + 3 + 4 + 5 + 0 pkt, co daje 19 punktów, końcowa ocena wyniesie więc: (19/25)
x 10 = 7,600.
Końcowa ocena powinna być policzona do trzech miejsc po przecinku.
W opisie do oceny Delegat powinien również napisać zwięzły komentarz do zachowania Fair Play obu drużyn, aby wyjaśnić pozytywne i negatywne aspekty, które
wpłynęły na jego ocenę. To pisemne uzasadnienie może także zawierać przykłady
bardzo pozytywnych zachowań Fair Play zawodników, trenerów, sędziów i innych
osób funkcyjnych.

III.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

IV.

Traci moc Załącznik nr 5 do Uchwały nr IX/142 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu
PZPN do Regulaminu rozgrywek Ekstraklasy w sezonie 2008/2009.

Prezes PZPN
Grzegorz Lato
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TERMINARZ ROZGRYWEK EKSTRAKLASY W SEZONIE
2016/2017
W terminarzu zaznaczono główny termin sobotni.
Szczegółowy terminarz (dni i godziny meczów) będzie podawany odrębnie
1. kolejka – 15 lipca 2017
Arka Gdynia

Śląsk Wrocław

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Jagiellonia Białystok

Cracovia

Piast Gliwice

Górnik Zabrze

Legia Warszawa

Korona Kielce

KGHM Zagłębie Lubin

Lech Poznań

Sandecja Nowy Sącz

Pogoń Szczecin

Wisła Kraków

Wisła Płock

Lechia Gdańsk

2. kolejka – 22 lipca 2017
Jagiellonia Białystok

Górnik Zabrze

KGHM Zagłębie Lubin

Śląsk Wrocław

Lechia Gdańsk

Cracovia

Legia Warszawa

Korona Kielce

Piast Gliwice

Pogoń Szczecin

Sandecja Nowy Sącz

Arka Gdynia

Wisła Kraków

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Wisła Płock

Lech Poznań

3. kolejka – 29 lipca 2017
Arka Gdynia

Wisła Płock

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

KGHM Zagłębie Lubin

Górnik Zabrze

Wisła Kraków

Korona Kielce

Cracovia

Lech Poznań

Piast Gliwice

Legia Warszawa

Sandecja Nowy Sącz

Pogoń Szczecin

Jagiellonia Białystok

Śląsk Wrocław

Lechia Gdańsk
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4. kolejka – 5 sierpnia 2017
Arka Gdynia

Korona Kielce

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Legia Warszawa

Cracovia

Lech Poznań

Jagiellonia Białystok

Sandecja Nowy Sącz

KGHM Zagłębie Lubin

Pogoń Szczecin

Lechia Gdańsk

Górnik Zabrze

Piast Gliwice

Śląsk Wrocław

Wisła Płock

Wisła Kraków

5. kolejka – 12 sierpnia 2017
Arka Gdynia

Korona Kielce

Jagiellonia Białystok

Lech Poznań

KGHM Zagłębie Lubin

Legia Warszawa

Piast Gliwice

Pogoń Szczecin

Lechia Gdańsk

Sandecja Nowy Sącz

Wisła Płock

Śląsk Wrocław

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Wisła Kraków

Cracovia

Rozgrywki

Górnik Zabrze

6. kolejka – 19 sierpnia 2017
Arka Gdynia

Pogoń Szczecin

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Lech Poznań

Cracovia

Górnik Zabrze

Jagiellonia Białystok

Śląsk Wrocław

KGHM Zagłębie Lubin

Wisła Kraków

Lechia Gdańsk

Sandecja Nowy Sącz

Piast Gliwice

Korona Kielce

Wisła Płock

Legia Warszawa

7. kolejka – 26 sierpnia 2017
Górnik Zabrze

Wisła Płock

Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice

Korona Kielce

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Lech Poznań

Arka Gdynia

Legia Warszawa

KGHM Zagłębie Lubin

Sandecja Nowy Sącz

Pogoń Szczecin

Śląsk Wrocław

Cracovia

Wisła Kraków

Lechia Gdańsk
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8. kolejka – 9 września 2017
Arka Gdynia

Wisła Kraków

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Górnik Zabrze

Cracovia

Jagiellonia Białystok

KGHM Zagłębie Lubin

Wisła Płock

Korona Kielce

Sandecja Nowy Sącz

Piast Gliwice

Lechia Gdańsk

Pogoń Szczecin

Lech Poznań

Śląsk Wrocław

Legia Warszawa

9. kolejka – 16 września 2017
Arka Gdynia

KGHM Zagłębie Lubin

Górnik Zabrze

Śląsk Wrocław

Lech Poznań

Korona Kielce

Lechia Gdańsk

Jagiellonia Białystok

Legia Warszawa

Cracovia

Sandecja Nowy Sącz

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Wisła Kraków

Piast Gliwice

Wisła Płock

Pogoń Szczecin

10. kolejka – 23 września 2017
Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Lechia Gdańsk

Cracovia

Wisła Płock

Jagiellonia Białystok

Legia Warszawa

KGHM Zagłębie Lubin

Sandecja Nowy Sącz

Korona Kielce

Wisła Kraków

Piast Gliwice

Arka Gdynia

Pogoń Szczecin

Górnik Zabrze

Śląsk Wrocław

Lech Poznań

11. kolejka – 30 września 2017
Arka Gdynia

Cracovia

Górnik Zabrze

Piast Gliwice

Lech Poznań

Legia Warszawa

Lechia Gdańsk

KGHM Zagłębie Lubin

Pogoń Szczecin

Korona Kielce

Sandecja Nowy Sącz

Śląsk Wrocław

Wisła Kraków

Jagiellonia Białystok

Wisła Płock

Bruk-Bet Termalica Nieciecza
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12. kolejka – 14 października 2017
Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Arka Gdynia

Cracovia

Pogoń Szczecin

Jagiellonia Białystok

Lech Poznań

KGHM Zagłębie Lubin

Górnik Zabrze

Korona Kielce

Wisła Płock

Legia Warszawa

Lechia Gdańsk

Piast Gliwice

Sandecja Nowy Sącz

Śląsk Wrocław

Wisła Kraków

13. kolejka – 21 października 2017
Jagiellonia Białystok

Górnik Zabrze

Korona Kielce

KGHM Zagłębie Lubin

Piast Gliwice

Lechia Gdańsk

Lech Poznań

Pogoń Szczecin

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Sandecja Nowy Sącz

Cracovia

Wisła Kraków

Legia Warszawa

Wisła Płock

Śląsk Wrocław

Rozgrywki

Arka Gdynia

14. kolejka – 28 października 2017
Cracovia

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Jagiellonia Białystok

KGHM Zagłębie Lubin

Lech Poznań

Wisła Kraków

Lechia Gdańsk

Korona Kielce

Legia Warszawa

Arka Gdynia

Piast Gliwice

Wisła Płock

Sandecja Nowy Sącz

Górnik Zabrze

Śląsk Wrocław

Pogoń Szczecin

15. kolejka – 4 listopada 2017
Arka Gdynia

Lechia Gdańsk

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Piast Gliwice

Górnik Zabrze

Lech Poznań

KGHM Zagłębie Lubin

Cracovia

Korona Kielce

Śląsk Wrocław

Pogoń Szczecin

Legia Warszawa

Wisła Kraków

Sandecja Nowy Sącz

Wisła Płock

Jagiellonia Białystok
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16. kolejka – 18 listopada 2017
Jagiellonia Białystok

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

KGHM Zagłębie Lubin

Korona Kielce

Lechia Gdańsk

Wisła Płock

Legia Warszawa

Górnik Zabrze

Piast Gliwice

Cracovia

Sandecja Nowy Sącz

Lech Poznań

Śląsk Wrocław

Arka Gdynia

Wisła Kraków

Pogoń Szczecin

17. kolejka – 25 listopada 2017
Arka Gdynia

Sandecja Nowy Sącz

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Wisła Kraków

Cracovia

Lechia Gdańsk

Górnik Zabrze

Jagiellonia Białystok

Korona Kielce

Legia Warszawa

Lech Poznań

Wisła Płock

Pogoń Szczecin

Piast Gliwice

Śląsk Wrocław

KGHM Zagłębie Lubin

18. kolejka – 2 grudnia 2017
Cracovia

Korona Kielce

Jagiellonia Białystok

Pogoń Szczecin

KGHM Zagłębie Lubin

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Lechia Gdańsk

Śląsk Wrocław

Piast Gliwice

Lech Poznań

Sandecja Nowy Sącz

Legia Warszawa

Wisła Kraków

Górnik Zabrze

Wisła Płock

Arka Gdynia

19. kolejka – 9 grudnia 2017
Górnik Zabrze

Lechia Gdańsk

Korona Kielce

Arka Gdynia

Lech Poznań

Cracovia

Legia Warszawa

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Pogoń Szczecin

KGHM Zagłębie Lubin

Sandecja Nowy Sącz

Jagiellonia Białystok

Śląsk Wrocław

Piast Gliwice

Wisła Kraków

Wisła Płock
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20. kolejka– 13 grudnia 2017
Arka Gdynia

Górnik Zabrze

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Śląsk Wrocław

Cracovia

Wisła Kraków

Jagiellonia Białystok

Korona Kielce

KGHM Zagłębie Lubin

Lech Poznań

Lechia Gdańsk

Pogoń Szczecin

Piast Gliwice

Legia Warszawa

Wisła Płock

Sandecja Nowy Sącz

21. kolejka – 16 grudnia 2017
Cracovia

Korona Kielce

Piast Gliwice

Lech Poznań

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Legia Warszawa

Wisła Płock

Pogoń Szczecin

Arka Gdynia

Sandecja Nowy Sącz

Lechia Gdańsk

Śląsk Wrocław

Jagiellonia Białystok

Wisła Kraków

KGHM Zagłębie Lubin

Rozgrywki

Górnik Zabrze

22. kolejka – 10 lutego 2018
Arka Gdynia

Lech Poznań

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Korona Kielce

Cracovia

Śląsk Wrocław

KGHM Zagłębie Lubin

Legia Warszawa

Lechia Gdańsk

Wisła Kraków

Piast Gliwice

Jagiellonia Białystok

Pogoń Szczecin

Sandecja Nowy Sącz

Wisła Płock

Górnik Zabrze

23. kolejka – 17 lutego 2018
Górnik Zabrze

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Jagiellonia Białystok

Cracovia

Lech Poznań

Pogoń Szczecin

Lechia Gdańsk

Piast Gliwice

Legia Warszawa

Śląsk Wrocław

Sandecja Nowy Sącz

Korona Kielce

Wisła Kraków

Arka Gdynia

Wisła Płock

KGHM Zagłębie Lubin
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24. kolejka – 24 lutego 2018
Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Sandecja Nowy Sącz

Cracovia

Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok

Lechia Gdańsk

KGHM Zagłębie Lubin

Arka Gdynia

Korona Kielce

Lech Poznań

Piast Gliwice

Wisła Kraków

Pogoń Szczecin

Wisła Płock

Śląsk Wrocław

Górnik Zabrze

25. kolejka – 28 lutego 2018
Arka Gdynia

Piast Gliwice

Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin

Lech Poznań

Śląsk Wrocław

Lechia Gdańsk

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok

Sandecja Nowy Sącz

KGHM Zagłębie Lubin

Wisła Kraków

Korona Kielce

Wisła Płock

Cracovia

26. kolejka – 3 marca 2018
Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Wisła Płock

Cracovia

Arka Gdynia

Jagiellonia Białystok

Wisła Kraków

KGHM Zagłębie Lubin

Lechia Gdańsk

Korona Kielce

Pogoń Szczecin

Legia Warszawa

Lech Poznań

Piast Gliwice

Górnik Zabrze

Śląsk Wrocław

Sandecja Nowy Sącz

27. kolejka – 10 marca 2018
Arka Gdynia

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Górnik Zabrze

KGHM Zagłębie Lubin

Lech Poznań

Jagiellonia Białystok

Lechia Gdańsk

Legia Warszawa

Pogoń Szczecin

Cracovia

Sandecja Nowy Sącz

Piast Gliwice

Wisła Kraków

Śląsk Wrocław

Wisła Płock

Korona Kielce
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28. kolejka – 17 marca 2018
Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Pogoń Szczecin

Cracovia

Sandecja Nowy Sącz

Jagiellonia Białystok

Arka Gdynia

Korona Kielce

Górnik Zabrze

Lech Poznań

Lechia Gdańsk

Legia Warszawa

Wisła Kraków

Piast Gliwice

KGHM Zagłębie Lubin

Śląsk Wrocław

Wisła Płock

29. kolejka – 31 marca 2018
Legia Warszawa

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Cracovia

Górnik Zabrze

Sandecja Nowy Sącz

KGHM Zagłębie Lubin

Jagiellonia Białystok

Korona Kielce

Lechia Gdańsk

Pogoń Szczecin

Śląsk Wrocław

Wisła Kraków

Lech Poznań

Wisła Płock

Piast Gliwice

Rozgrywki

Arka Gdynia

30. kolejka – 7 kwietnia 2018
Cracovia

KGHM Zagłębie Lubin

Jagiellonia Białystok

Wisła Płock

Lech Poznań

Górnik Zabrze

Lechia Gdańsk

Arka Gdynia

Legia Warszawa

Pogoń Szczecin

Piast Gliwice

Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Sandecja Nowy Sącz

Wisła Kraków

Śląsk Wrocław

Korona Kielce
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RUNDA FINAŁOWA
31. kolejka – 14 kwietnia
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32. kolejka – 21 kwietnia
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33. kolejka – 28 kwietnia
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34. kolejka – 5 maja
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35. kolejka – 9 maja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

36. kolejka – 12/13 maja
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Rozgrywki
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37. kolejka – 19/20 maja
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Ekstraklasa S.A. zastrzega sobie prawo zmiany dni i dat poszczególnych kolejek lub meczów,
w szczególności dotyczących rundy ﬁnałowej.
Zaznaczono główny termin sobotni – mecze w środku tygodnia mogą być rozgrywane także
poza środą.
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Uchwała dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie
szczegółowych zasad uprawniania zawodników do Klubów uczestniczących
w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2015/2016 i następnych
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 9 i 23 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
1.

2.

3.
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Klub występujący o uprawnienie zawodników musi spełniać zasady uprawnień określone w art. 9 Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Ekstraklasy na sezon
2015/2016 i następne (uchwała nr V/69 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej), w szczególności dotyczące limitów zawodników zgłaszanych na listach A i B.
Do wniosku o uprawnienie zawodnika do gry Klub zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty:
1) kontrakt zawarty pomiędzy Klubem a zawodnikiem wraz z oświadczeniem antykorupcyjnym o którym mowa w art. 6 pkt 6 uchwały nr III/54 z dnia 27 marca 2015
roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej,
2) deklaracje gry amatora na dany sezon w stosunku do zawodników-amatorów oraz
oświadczenie antykorupcyjne dla zawodnika-amatora,
3) umowę transferową zawartą między Klubami, określającą datę zawarcia umowy,
strony umowy, wysokość transferu oraz terminy płatności,
4) oświadczenie Klubu odstępującego lub inny dokument, z którego wynika, iż zawodnik, o którego uprawnienie Klub występuje, nie jest związany kontraktem profesjonalnym lub deklaracją gry amatora z innym Klubem,
5) ostateczną decyzję dotyczącą zmiany przynależności klubowej zawodnika w sytuacjach określonych w uchwale Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie
statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej,
6) potwierdzenie dokonania właściwej opłaty na rzecz PZPN, zgodnie z uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad
zmian przynależności klubowej,
7) certyﬁkat transferowy zawodnika – w przypadku wystąpienia o uprawnienie do
gry zawodnika pozyskanego z Klubu zagranicznego; certyﬁkat zawodnika może być
dostarczony po zakończeniu okresu transferowego, o ile wystąpienie PZPN o wydanie certyﬁkatu nastąpiło przed zakończeniem okresu transferowego; do czasu
wydania certyﬁkatu zawodnik nie jest uprawniony do gry.
8) w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodnika-cudzoziemca spoza
obszaru Unii Europejskiej – dokumentację potwierdzającą legalizację jego pobytu
i zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie przepisami prawa
powszechnego; dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie, mogą być dostarczone po zakończeniu okresu transferowego – do czasu ich dostarczenia zawodnik nie jest uprawniony do gry; organ prowadzący rozgrywki może również
zażądać dokumentu potwierdzającego obywatelstwo zawodnika.
Oryginał kontraktu powinien być dostarczony przez Klub do organu prowadzącego
rozgrywki w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia. Obowiązek powyższy

4.

5.
6.

8.
9.
10.

11.
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7.

dotyczy również wszelkich zmian w kontrakcie. Kontrakt powinien być dostarczony
w zamkniętej kopercie wraz z wypełnionym formularzem podpisanym przez zawodnika oraz upoważnionego przedstawiciela Klubu, według załącznika nr 1 do niniejszej
uchwały.
Klub zobowiązany jest do dostarczenia kompletu dokumentów zawodników zgłoszonych uprzednio do jakichkolwiek innych rozgrywek krajowych niż prowadzone przez
Ekstraklasę S.A. Powyższe odnosi się w szczególności do umów transferowych/umów
o czasowym zezwoleniu na grę w innym Klubie lub innych, dotyczących zawodników
pozyskanych uprzednio do zespołów juniorskich.
Do rozgrywek Ekstraklasy mogą być uprawnieni wyłącznie zawodnicy zgłoszeni w systemie Extranet PZPN.
Potwierdzenie zawodnika do Klubu przez właściwy Związek Piłki Nożnej oznacza, iż
wszelkie informacje z zakresu zmiany przynależności klubowej i statusu zawodnika
zawarte w systemie Extranet są prawdziwe, zainteresowany Klub uiścił wszelkie stosowne opłaty na rzecz Związku Piłki Nożnej, a zawodnicy zostali prawidłowo wyrejestrowani z odpowiedniego związku piłki nożnej i prawidłowo potwierdzeni do gry
w nowym Klubie, chyba że z dołączonej dokumentacji sporządzonej przez związek
piłki nożnej wynika odmiennie.
Na żądanie organu prowadzącego rozgrywki Klub może być zobowiązany do przekazania dokumentów innych niż wymienione w ust. 2.
Organ prowadzący rozgrywki może wskazać terminy, określić warunki oraz sposób
dostarczenia dokumentów przez Klub.
Realizację uchwały powierza się związkom piłki nożnej i Ekstraklasie S.A.
Traci moc uchwała nr VI/97 Zarządu PZPN z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie
szczegółowych zasad uprawniania zawodników do Klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2011/2012 i następnych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca
2015 r.

t.j.U nr XI/300 z 22.11.2013 r.
zm.U nr I/11 z 29.01.2014 r.
zm.U nr VIII/142 z 14.07.2015 r.
zm.U nr IV/90 z 27.04.2016 r.
Uchwała nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie określenia liczby zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej
występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

II.

1.
2.
3.
4.
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W sezonie 2015/2016 do każdego Klubu, bez względu na klasę rozgrywkową, może
być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników-cudzoziemców
spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku:
w rozgrywkach Ekstraklasy i Pucharu Polski na szczeblu centralnym – 3 zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej,
w rozgrywkach I, II, III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski na
szczeblu ZPN – 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej,
w rozgrywkach Ekstraligi kobiet i Pucharu Polski kobiet na szczeblu centralnym
– 3 zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej,
w rozgrywkach I ligi kobiet i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski kobiet
na szczeblu ZPN – 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej,
w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu i Pucharu Polski na szczeblu centralnym – 2 zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej,
w rozgrywkach I i II Polskiej Ligi Futsalu i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu
Polski na szczeblu ZPN – 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej,
w rozgrywkach Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet i Pucharu Polski Kobiet na szczeblu
centralnym – 2 zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej,
w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu kobiet i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski Kobiet na szczeblu ZPN – 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru
Unii Europejskiej.
Od sezonu 2016/2017 do każdego Klubu, bez względu na klasę rozgrywkową, może
być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników-cudzoziemców
spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować równocześnie na boisku:
w rozgrywkach Ekstraklasy i Pucharu Polski na szczeblu centralnym – 2 zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej,
w rozgrywkach I, II, III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski na
szczeblu ZPN – 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej,
w rozgrywkach Ekstraligi kobiet i Pucharu Polski kobiet na szczeblu centralnym – 2
zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej,
w rozgrywkach I ligi kobiet i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski kobiet

5.
6.
7.
8.

na szczeblu ZPN 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej,
w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu i Pucharu Polski na szczeblu centralnym – 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej,
w rozgrywkach I i II Polskiej Ligi Futsalu i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu
Polski na szczeblu ZPN – 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej,
w rozgrywkach Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet i Pucharu Polski Kobiet na szczeblu
centralnym – 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii Europejskiej,
w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski Kobiet na szczeblu ZPN – 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru
Unii Europejskiej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego Klubu,
Wojewódzki Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu ZPN, IV ligi lub niższej klasy rozgrywkowej, może wyrazić zgodę na równoczesny
udział, w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym więcej niż 1 zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego Klubu.

IV.

Zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony
i uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę
rozgrywkową, w której występuje Klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza
się uprawnienie do Klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych jednego zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej o statusie amatora pod warunkiem
posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika- cudzoziemca w Polsce.

V.

W rozumieniu niniejszej Uchwały zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej oznacza zawodnika posiadającego obywatelstwo inne niż kraju członka Unii
Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, tj. kraju innego niż:
Austria,
Belgia,
Bułgaria,
Chorwacja,
Cypr,
Czechy,
Dania,
Estonia,
Finlandia,
Francja,
Grecja,
Hiszpania,
Holandia,
Irlandia,

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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III.

15.
16.
17.

Islandia,
Liechtenstein,
Litwa,

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Luksemburg,
Łotwa,
Malta,
Niemcy,
Norwegia,
Polska,
Portugalia,
Rumunia,
Słowacja,
Słowenia,
Szwajcaria,
Szwecja,
Węgry,
Wielka Brytania,
Włochy.

VI.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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tj. U. nr VIII/124 z 14.07.2015
zm. U. nr VI/94 z 16.06.2017
Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej
Na podstawie Art. 36 § 1 pkt 9 i 23 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

§1
Uchwała niniejsza reguluje:
a) status zawodników,
b) prawa i obowiązki zawodników,
c) zasady i tryb zgłaszania oraz potwierdzania zawodników,
d) zasady i tryb zmiany przynależności klubowej przez zawodników,
e) zasady i tryb uprawniania zawodników do gry,
f) zasady przeprowadzania zagranicznych transferów zawodników występujących
w polskich Klubach,
g) uprawnianie do gry zawodników–cudzoziemców,
h) sprawy ﬁnansowe.
§2
W rozumieniu niniejszych przepisów:
zawodnik – oznacza osobę uprawiająca systematycznie dyscyplinę piłki nożnej i biorącą udział w zawodach organizowanych przez PZPN, ligę zawodową, związki piłki
nożnej i Kluby,
Klub sportowy – oznacza podmiot będący członkiem PZPN, spełniający wymogi określone we właściwych przepisach PZPN o członkostwie,
kontrakt – oznacza umowę o pracę albo umowę cywilnoprawną zawartą pomiędzy
Klubem sportowym a zawodnikiem profesjonalnym,
Klub odstępujący – oznacza Klub, z którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić
przynależność klubową do Klubu pozyskującego,
Klub pozyskujący – oznacza Klub, do którego zawodnik zmienił lub zamierza zmienić
przynależność klubową z Klubu odstępującego,
ekwiwalent za wyszkolenie – oznacza opłatę za wyszkolenie i rozwój zawodnika wolnego, jaką Klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić Klubowi odstępującemu,
ekwiwalent transferowy – oznacza opłatę, którą Klub pozyskujący zobowiązany jest
zapłacić Klubowi odstępującemu z tytułu postanowień umowy transferowej,
odszkodowanie – oznacza odszkodowanie, o którym mowa w Art. 9 i 10 Uchwały nr
III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Minimalne
wymagania dla standardowych kontraktów w sektorze zawodowej piłki nożnej,
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1.

ZASADY OGÓLNE

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

sezon rozgrywkowy – oznacza okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku następnego,
runda rozgrywkowa – oznacza odpowiednio okres od 1 lipca do 31 stycznia roku
następnego i od 1 lutego do 30 czerwca danego roku,
transfer – oznacza zmianę przynależności klubowej na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Klubem odstępującym a Klubem pozyskującym, na podstawie której zawodnik będący zawodnikiem Klubu odstępującego, na podstawie obowiązującego
kontraktu bądź obowiązującej deklaracji gry amatora, w chwili zawierania umowy
transferu zmienia przynależność do Klubu pozyskującego; niedopuszczalny jest
transfer zawodnika wolnego; transfer może mieć charakter deﬁnitywny lub czasowy,
Ekstraklasa – oznacza rozgrywki najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej mężczyzn
prowadzone i zarządzane przez odrębnie do tego celu powołaną spółkę posiadającą
umowę z PZPN, określającą podział kompetencji w zakresie prowadzenia rozgrywek
najwyższej klasy rozgrywkowej,
zawodnik wolny – oznacza zawodnika, który nie jest związany z Klubem kontraktem
o profesjonalne uprawianie piłki nożnej lub deklaracją gry amatora,
trzecia strona – osoba inna niż dwa Kluby przeprowadzające transfer zawodnika
z jednego do drugiego albo każdy poprzedni Klub, w którym zawodnik był zarejestrowany,
ITC – oznacza międzynarodowy certyﬁkat transferowy wydawany na podstawie i zasadach określonych w FIFA Status and Transfer of the Players.

§3
Jakiekolwiek obowiązki i zobowiązania zawodnika związane z uprawianiem piłki nożnej, jak
również jakiekolwiek roszczenia wobec zawodnika oraz prawa i roszczenia związane z zawodnikiem w związku z uprawianiem przez niego piłki nożnej, mogą istnieć i przysługiwać wyłącznie Klubom i wobec Klubów sportowych, pod rygorem nieważności.
§4
W zawodach piłki nożnej, objętych systemem rozgrywek ustalonych przez PZPN właściwy
organ prowadzący i zarządzający rozgrywkami Ekstraklasy i związki piłki nożnej mogą brać
udział jedynie zawodnicy zgłoszeni, potwierdzeni i uprawnieni do gry, zgodnie z niniejszymi
przepisami.
§5
Za pisemną zgodą macierzystego Klubu zawodnik może reprezentować inne organizacje sportowe w zawodach nieobjętych systemem rozgrywek PZPN, ligi zawodowej lub związku piłki
nożnej.
II.

STATUS ZAWODNIKÓW

§6
Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej w Polsce mogą posiadać status amatora lub zawodnika profesjonalnego.
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§7
Za amatorów są uznani zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej nie otrzymali wynagrodzenia, względnie innego świadczenia pieniężnego lub rzeczowego innego niż
zwrot rzeczywistych wydatków poniesionych w trakcie ich udziału w oﬁcjalnych rozgrywkach
organizowanych przez PZPN i/lub ligę zawodową. Koszty podróży, wyżywienia i zakwaterowania poniesione w związku z udziałem w meczu oraz wydatki na sprzęt piłkarski, ubezpieczenie
i szkolenie mogą podlegać zwrotowi bez podważenia statusu amatora.

1.

2.

4.

1.
2.

3.
4.

5.

§9
Wszyscy zawodnicy o statusie amatora występujący w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II
lub III ligi oraz Ekstraligi oraz I ligi kobiet muszą posiadać deklaracje gry amatora.
Zawodnicy występujący w niższych niż III liga klasach rozgrywkowych, którzy nie są
zawodnikami o statusie zawodnika profesjonalnego, powinni posiadać deklarację gry
amatora.
Związki piłki nożnej mogą wprowadzić obowiązek posiadania deklaracji gry amatora
w klasach niższych niż III liga.
Szczegółowe zasady regulujące stosunki pomiędzy Klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora określa odrębna Uchwała Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej.
W przypadku zgłoszenia do rozgrywek w niższej niż III liga klasie rozgrywkowej zawodnika, który:
a) nie posiada deklaracji gry amatora,
b) nie jest zawodnikiem o statusie zawodnika profesjonalnego,
c) rozegrał co najmniej jedno spotkanie w sezonie, w którym został zgłoszony,
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3.

§8
Za zawodników profesjonalnych uznani będą zawodnicy posiadający z Klubem umowę zawartą wg wzoru PZPN (kontrakt) oraz zawodnicy, którzy otrzymują z tytułu
uprawiania piłki nożnej lub działalności z tym związanej wynagrodzenie, względnie
inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe, wyższe od określonego w § 7.
Status zawodnika profesjonalnego posiada również zawodnik, który po ukończeniu
15. roku życia podpisał, za zgodą przedstawicieli ustawowych, kontrakt z Klubem piłkarskim na okres nieprzekraczający 3 lat. Wszelkie postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania umowy są nieważne.
Prawa i obowiązki zawodników profesjonalnych oraz szczegółowe zasady określające
minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej reguluje odrębna Uchwała Zarządu PZPN.
Stosowne postanowienia PZPN i/lub spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy dotyczące wykorzystania indywidualnych praw zawodników przez
PZPN i/lub spółkę prowadzącą i zarządzającą rozgrywkami Ekstraklasy lub Kluby mają
pierwszeństwo przed indywidualnymi umowami, chyba że na podstawie odrębnych
przepisów PZPN lub spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy postanowiono odmiennie.

6.

7.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

mają zastosowanie zasady określone w ust. 3 i 4 powyżej.
W przypadku podpisania deklaracji gry amatora lub w przypadku zawodnika, o którym mowa w ust. 5, zawodnik jest zobowiązany do reprezentowania Klubu do zakończenia danego sezonu rozgrywkowego.
W trakcie sezonu, na podstawie zgodnego pisemnego oświadczenia Klubu i zawodnika, Klub może zwolnić zawodnika z obowiązku reprezentowania Klubu. W takiej
sytuacji potwierdzenie w nowym Klubie może nastąpić wyłącznie w okresach transferowych, z uwzględnieniem postanowień § 27 niniejszej Uchwały.
§ 10
Zawodnik profesjonalny powinien posiadać kontrakt z Klubem zawarty na czas określony, nie krótszy niż do zakończenia sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 lat.
Jeden z egzemplarzy kontraktu, o którym mowa powyżej, musi być złożony we właściwym organie prowadzącym dane rozgrywki, o ile przepisy szczególne nie stanowią
inaczej. Pomimo nawet niezawarcia kontraktu, o którym mowa powyżej, zawodnik
jest uznawany za zawodnika profesjonalnego, jeżeli otrzymuje jakiekolwiek świadczenie, oprócz świadczeń określonych § 7 niniejszej Uchwały. Do momentu przedstawienia przeciwnego dowodu przyjmuje się, że każdy zawodnik występujący w zespole III ligi lub wyższej klasie rozgrywkowej jest zawodnikiem profesjonalnym.
Kontrakt, o którym mowa w § 8 ust.2, obowiązujący w dniu ukończenia przez zawodnika 18. roku życia zachowuje w pełni ważność do upływu okresu jego obowiązywania, bez względu na osiągnięcie przez zawodnika pełnoletności.
Przed podpisaniem kontraktu Klub powinien przeprowadzić badania lekarskie zawodnika. W przypadku braku powyższych badań ważność kontraktu nie może być
uzależniona od wyniku późniejszych badań lekarskich.
Skuteczność zawarcia umowy transferowej lub kontraktu nie może być uwarunkowana pozytywnymi wynikami badań medycznych lub uzyskaniem pozwolenia na pracę.
Umowa, przy sporządzaniu której skorzystano z usług pośrednika transakcyjnego,
musi zawierać imię oraz nazwisko danego pośrednika, któremu udzielono upoważnienia do reprezentowania interesów zawodnika, oraz musi być przez niego parafowana.
Kluby są zobowiązane do przestrzegania zobowiązań ﬁnansowych wobec zawodników, wynikających z postanowień zawartych kontraktów.
O ile statuty i regulaminy FIFA lub UEFA nie przewidują inaczej, organem właściwym
do rozpoznawania wszelkich sporów majątkowych lub sporów o prawa niemajątkowe mogących być przedmiotem ugody, w tym sporów z zakresu postanowień ﬁnansowych kontraktów, jest Piłkarski Sąd Polubowny.
Niezależnie od postanowień ust. 7, zgodnie z postanowieniami Art. 12 bis FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, w przypadku spraw rozpatrywanych
przez właściwe organy FIFA względem Klubu nierealizującego w terminie płatności
wynikających z postanowień kontraktu właściwe organy FIFA mogą zastosować sankcje, jeżeli zwłoka w płatności przekracza okres 30 dni.

§ 11
W rozgrywkach Ekstraklasy, I, II i III ligi oraz Ekstraligi i I ligi kobiet mogą występować wy138

łącznie zawodnicy posiadający podpisany z Klubem kontrakt lub podpisaną deklarację gry
amatora.
1.

2.

§ 13
Jeśli istnieją wątpliwości, czy zawodnik, który ponownie nabył status amatora, rzeczywiście
gra jako amator w Klubie pozyskującym, Klub w którym zawodnik był zarejestrowany przed
odzyskaniem statusu amatora, może zwrócić się do Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego, właściwego organu prowadzącego i zarządzającego rozgrywkami Ekstraklasy lub
właściwego związku piłki nożnej o zbadanie sprawy i, w razie potrzeby, jej rozstrzygnięcie.
§ 14
Przynależność klubowa zawodnika, który kończy karierę sportową i w związku z tym pisemnie
poinformował Klub o tym fakcie, nie wygasa wcześniej niż przed upływem 30 miesięcy – licząc od dnia, w którym zawodnik brał udział w ostatnim meczu w oﬁcjalnych rozgrywkach
PZPN i/lub ligi zawodowej – w Klubie, w którym był zarejestrowany.

1.

2.

III.
1.

§ 15
Klub zawodnika profesjonalnego, który kończy karierę sportową po wygaśnięciu
swojego kontraktu, nie będzie uprawniony do roszczenia o odszkodowanie ze strony
zawodnika.
Jeśli zawodnik profesjonalny, który zakończył karierę przed ukończeniem 23. roku
życia, zdecyduje się na kontynuowanie kariery, Klub, do którego przynależy, będzie
uprawniony do ekwiwalentu za jego wyszkolenie – według zasad określonych w odrębnej Uchwale Zarządu PZPN.
ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ORAZ POTWIERDZANIA ZAWODNIKÓW
§ 16
Zgłaszanie i potwierdzanie zawodników do Klubu może nastąpić jedynie w przypadku spełnienia przez zawodnika następujących warunków:
a) nie jest zgłoszony lub potwierdzony do innego Klubu lub jest zwolniony z poprzedniego, z wyjątkiem sytuacji określonej w § 24,
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§ 12
Każdy zawodnik, który został potwierdzony jako zawodnik profesjonalny, nie może
nabyć statusu amatora przed upływem 30 dni, licząc od dnia, w którym zawodnik
brał udział w ostatnim meczu w oﬁcjalnych rozgrywkach PZPN i/lub ligi zawodowej
w Klubie, w którym był zarejestrowany jako zawodnik profesjonalny.
W przypadku odzyskania przez zawodnika statusu amatora Klubowi, który taki zawodnik opuści, nie będzie wypłacane żadne odszkodowanie. Powyższe nie wyłącza
roszczenia Klubu o wypłatę ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika, określonego
w odrębnych przepisach związkowych. Jeżeli jednak zawodnik, który w przypadku
odzyskania statusu amatora nie ukończył 23. roku życia, a w ciągu 30 miesięcy od
przywrócenia statusu amatora ponownie uzyska status zawodnika profesjonalnego,
Klub pozyskujący wypłaci odszkodowanie na zasadach przewidzianych przepisami
dotyczącymi ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora.

b) uzyska pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku, gdy nie
ukończył 18. roku życia,
c) zostanie zarejestrowany w systemie Extranet na podstawie właściwie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
2.

Warunkiem potwierdzenia zawodnika do Klubu Ekstraklasy, I lub II ligi jest przedstawienie kopii potwierdzenia dokonania opłaty na rzecz PZPN z tytułu zmiany przynależności klubowej zawodnika.

3.

Wymagane dokumenty Klub przekazuje do właściwego związku piłki nożnej celem
potwierdzenia na zasadach określonych przez ten Związek.

4.

Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w złożonych
dokumentach.

5.

Klub odstępujący jest zobowiązany do wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora z zawodnikiem w ciągu 3 dni od momentu złożenia
pisemnego wniosku.

6.

W przypadku braku oświadczenia Klubu o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry
amatora z zawodnikiem niewydanego w terminie, o którym mowa w ust. 5, wyrejestrowanie zawodnika może także nastąpić na podstawie decyzji podjętej przez organ
związku piłki nożnej właściwego dla Klubu pozyskującego, wydanej w oparciu o dokumenty posiadane przez ten organ.

7.

Klub odstępujący nie może uzależniać wydania oświadczenia o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry amatora od innych przesłanek niż obowiązujący kontrakt lub
deklaracja gry amatora. Zmiana przynależności klubowej zawodnika, który nie jest
związany kontraktem z Klubem, nie może być uzależniona od zwolnienia z Klubu odstępującego.

8.

Prawomocna decyzja lub decyzja, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności właściwego organu związkowego, stanowi podstawę dokonania potwierdzenia
i uprawnienia zawodnika do Klubu pozyskującego przez właściwy Związek, niezależnie od odmowy wydania wymaganych dokumentów przez Klub odstępujący lub
właściwy dla niego Związek, o ile pozyskujący Klub dokona należnych opłat związanych z procesem wyrejestrowania i zarejestrowania zawodnika. Przepis ten stosuje
się odpowiednio do zawodnika, który nie jest związany umową, w tym kontraktem
o uprawianie piłki nożnej, oraz zawodnika amatora, który nie złożył deklaracji na
nowy sezon.
§ 17

1.

Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje z chwilą potwierdzenia go do
nowego Klubu przez właściwy Związek piłki nożnej w systemie Extranet, przy czym
wniosek o jego potwierdzenie musi być rozpatrzony najpóźniej w ciągu 7 (siedem.
dni od jego złożenia.

2.

Potwierdzenie zawodnika do Klubu nie jest równoznaczne z uprawnieniem go do
uczestnictwa w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN, związek piłki nożnej lub
w rozgrywkach Ekstraklasy.
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§ 18
Klub pozyskujący zawodnika obowiązany jest przedłożyć do właściwego Związku piłki nożnej
dokumenty potwierdzające:
1.
wyrejestrowanie z Klubu odstępującego i informację o karach dyscyplinarnych,
2.
zawarcie umowy transferowej, prawomocną decyzję lub decyzję, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności właściwego organu związkowego (o której mowa
w § 16 ust. 8 bądź oświadczenie Klubu o wygaśnięciu kontraktu bądź deklaracji gry
amatora,
3.
pisemną zgodę zawodnika lub rodziców bądź opiekunów prawnych w przypadku zawodnika, który nie ukończył 18. roku życia,
4.
kontrakt między Klubem a zawodnikiem w przypadku zawodnika profesjonalnego,
5.
deklarację gry amatora, o ile organ prowadzący rozgrywki nie postanowi inaczej,
z zastrzeżeniem postanowień § 9 ust. 1,
6.
dowód uregulowania opłat regulaminowych określonych niniejszą Uchwałą.

1.

2.

3.

4.

§ 20
Żadnym Klubom nie wolno zawierać umów, które pozwalają Klubowi będącemu/Klubom będącym stroną umowy oraz jakiejkolwiek osobie trzeciej na uzyskanie możliwości wywierania wpływu na niezależność, politykę lub funkcjonowanie swoich
drużyn przy zatrudnianiu oraz kwestiach związanych z transferem.
Żadnym Klubom ani zawodnikom nie wolno zawierać umów z osobami trzecimi,
zgodnie z którymi osoba trzecia zostaje uprawniona do uczestniczenia, w całości lub
w części, w rekompensacie wypłacanej w związku z przyszłym transferem zawodnika
z jednego Klubu do drugiego lub na osobę trzecią zostają przeniesione jakiekolwiek
prawa w związku z przyszłym transferem lub rekompensatą za transfer.
Jakiekolwiek porozumienia lub umowy pomiędzy Klubem oraz osobą trzecią nie
mogą utrudniać realizacji stosunku członkostwa i pochodnych do niego stosunków
pracowniczych albo cywilnoprawnych zawodnika w Klubie piłkarskim.
Każda czynność prawna lub faktyczna naruszająca postanowienia ust. 1-3 stanowi
naruszenie dyscypliny związkowej.

IV. ZASADY I TRYB ZMIANY PRZYNALEŻNOŚCI KLUBOWEJ PRZEZ ZAWODNIKÓW
1.
2.

3.

§ 21
Zawodnik może być potwierdzony jednocześnie tylko w jednym Klubie.
Zawodnicy mogą być potwierdzeni maksymalnie do trzech Klubów w ciągu okresu od
1 lipca do 30 czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik może uczestniczyć
w oﬁcjalnych meczach jedynie w dwóch Klubach.
Zawodnik może zmienić przynależność klubową wyłącznie w okresach transferowych, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały.
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§ 19
Dokumenty, o których mowa w § 18 ust. 2, 4 i 5, muszą być podpisane przez upoważnionych
przedstawicieli Klubu.

4.
5.
6.
7.

8.

1.

2.
3.

4.
5.

1.
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Klub, który zamierza podpisać kontrakt z zawodnikiem, musi poinformować o tym
pisemnie aktualny Klub zawodnika zanim rozpocznie negocjacje z zawodnikiem.
Zawodnik może podpisać kontrakt z innym Klubem wyłącznie, jeżeli jego kontrakt lub
deklaracja gry amatora wygasły lub wygasną w ciągu sześciu miesięcy.
Kluby są zobowiązane do przestrzegania zobowiązań ﬁnansowych wobec innych Klubów, wynikających z postanowień zawartych umów transferowych.
O ile statuty i regulaminy FIFA lub UEFA nie przewidują inaczej, organem właściwym
do rozpoznawania wszelkich sporów majątkowych lub sporów o prawa niemajątkowe mogących być przedmiotem ugody, w tym sporów z zakresu postanowień ﬁnansowych umów transferowych, jest Piłkarski Sąd Polubowny.
Niezależnie od postanowień ust. 7, zgodnie z postanowieniami Art. 12 bis FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players, w przypadku spraw rozpatrywanych
przez właściwe organy FIFA względem Klubu nierealizującego w terminie płatności
wynikających z postanowień umowy transferowej właściwe organy FIFA mogą zastosować sankcje, jeżeli zwłoka w płatności przekracza okres 30 dni.
§ 22
Zmiana przynależności klubowej zawodnika następuje:
a) na podstawie umowy zawartej między zainteresowanymi Klubami, lub
b) na podstawie oświadczenia Klubu o wygaśnięciu umowy (kontraktu) z zawodnikiem, wydanego w ciągu 3 dni od zgłoszenia wniosku o wydanie takiego oświadczenia, lub
c) na podstawie decyzji podjętej przez organ prowadzący dane rozgrywki Związku
piłki nożnej właściwy dla Klubu pozyskującego wydanej w oparciu o dokumenty
posiadane przez ten organ.
Zawodnik, który ukończył 19. rok życia, może zmienić przynależność klubową jedynie
do Klubu posiadającego zespół uczestniczący w rozgrywkach piłkarskich seniorów.
Każdy podpisany aneks do umowy transferowej deﬁnitywnej lub czasowej musi być
najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego podpisania przekazany do organu prowadzącego rozgrywki.
Za terminowe przekazanie aneksu do organu prowadzącego rozgrywki odpowiedzialny jest Klub pozyskujący zawodnika.
Nie jest dozwolone zawarcie w treści umowy transferu deﬁnitywnego obowiązku
powrotu zawodnika do odstępującego Klubu w przypadku nie realizacji przez Klub
pozyskujący kolejnych rat płatności.
§ 23
Zmiana przynależności klubowej zawodników do Klubów uczestniczących
w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub II ligi oraz Ekstraligi i I ligi kobiet może nastąpić
w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych). przypadających każdego roku w terminach:
a) od 1 lipca do 31 sierpnia,
b) od 1 lutego do ostatniego dnia lutego.

2.

3.

4.

6.
7.

1.
2.
3.

§ 24
W przypadku sporów pomiędzy zainteresowanymi Klubami co do wysokości ekwiwalentu zawodnik może być uprawniony do gry w Klubie.
W decyzji ustalającej wysokość ekwiwalentu właściwy organ określa termin jej zapłaty, nie dłuższy niż 14 dni od dnia, kiedy decyzja stała się prawomocna.
Brak realizacji zapłaty ekwiwalentu w określonym terminie powoduje automatyczne
zweryﬁkowanie wyników meczów z udziałem zawodnika jako walkower 0:3 na niekorzyść drużyny Klubu pozyskującego.

§ 25
W okresie odbywania prawomocnej kary czasowej dyskwaliﬁkacji zawodnik nie może zmienić
przynależności klubowej.
§ 26
1.
Zawodnicy mogą być transferowani czasowo do gry w innym Klubie w okresach prze143
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5.

Zmiana przynależności klubowej zawodników do Klubów uczestniczących w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów, III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych, a także
II i III ligi kobiet, może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych
(tzw. okien transferowych). przypadających każdego roku w terminach:
a) od 1 lipca do 31 sierpnia,
b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której
zawodnik zostaje uprawniony.
W zimowym oknie transferowym zmiana przynależności klubowej zawodników do
Klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraligi i I ligi
kobiet może nastąpić wyłącznie w okresie od 1 lutego do ostatniego dnia lutego.
W sytuacji potwierdzenia zawodnika do Klubu po tym okresie nie jest dozwolone
uprawnienie takiego zawodnika do rozgrywek Ekstraklasy, I i II ligi oraz Ekstraligi
i I ligi kobiet.
Zmiana przynależności klubowej zawodników do lat 16 może nastąpić w okresie
jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadających
każdego roku w terminach:
a) od 1 lipca do 30 września,
b) od 1 lutego do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej w klasie, do której
zawodnik zostaje uprawniony.
W przypadku złożenia przez Klub pozyskujący kompletu dokumentów, o których
mowa w § 18, w terminie przewidzianym w danym okresie transferowym wówczas
potwierdzenie i uprawnienie zawodnika do gry w Klubie pozyskującym może nastąpić także po tym terminie.
Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.
W sytuacji gdy Klub uczestniczący w rozgrywkach UEFA zobowiązany jest do uprawnienia zawodników do rozgrywek UEFA przed rozpoczęciem okresu transferowego,
potwierdzenie i uprawnienie zawodników może nastąpić na 7 dni przed upływem
terminu zgłoszenia zawodników do rozgrywek UEFA.

widzianych w § 23, na okres co najmniej do rozpoczęcia następnego okresu transferowego, z zastrzeżeniem § 27.
2.

Aneks do umowy transferu czasowego przedłużający okres obowiązywania umowy
musi być, pod rygorem nieważności, zawarty przed upływem terminu określonego
w pierwotnej umowie.

3.

Czasowy transfer zawodnika profesjonalnego może nastąpić na okres nie dłuższy niż
okres obowiązywania kontraktu w Klubie odstępującym. W takim przypadku Klub
pozyskujący jest zobowiązany do podpisania z zawodnikiem kontraktu na okres odpowiadający okresowi wypożyczenia.

4.

Czasowy transfer zawodnika o statusie amatora może nastąpić na okres obejmujący
co najmniej jedną rundę rozgrywkową, przy czym nie dłuższy niż do zakończenia danego sezonu rozgrywkowego.

5.

Klub pozyskujący zawodnika na podstawie umowy transferu czasowego nie może go
transferować do innego Klubu.

6.

Umowa między zainteresowanymi Klubami nie może być zawarta bez pisemnej zgody zawodnika.

7.

Zawodnik czasowo transferowany może powrócić przed upływem umowy do Klubu
odstępującego za zgodą stron i zawodnika.

8.

W sytuacji przedstawionej w ust. 7 niezbędnie jest podpisanie stosownego aneksu
do umowy.

9.

Nie jest dozwolone wprowadzanie do treści umowy transferu czasowego warunku
wcześniejszego powrotu zawodnika do Klubu odstępującego w sytuacji braku płatności całości kwoty ekwiwalentu transferowego lub kolejnych rat ﬁnansowych.

10.

Po upływie okresu czasowego transferowania zawodnik staje się automatycznie
piłkarzem Klubu odstępującego. Wyrejestrowania zawodnika w systemie Extranet
dokonuje Związek Piłki Nożnej właściwy dla Klubu pozyskującego zawodnika na podstawie umowy transferu czasowego.

11.

W przypadku powrotu zawodnika do Klubu macierzystego po okresie transferu czasowego Klub macierzysty jest obowiązany przedłożyć dokumenty zawierające adnotację o nałożonych na zawodnika karach w Związku Piłki Nożnej, na terenie którego
zawodnik uprawiał piłkę nożną na podstawie transferu czasowego.
§ 27

1.

W czasie trwania całego sezonu rozgrywkowego – także poza okresami, o których
mowa w § 23 – zmiana przynależności klubowej może nastąpić w następujących sytuacjach:
a) rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum, z uwzględnieniem postanowień ust. 3,
b) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, którego nie łączy żadna
umowa z Klubem i który w okresie ostatnich 12 miesięcy nie brał udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich w Polsce lub za granicą,
c) w razie rozwiązania umowy (kontraktu) z zawodnikiem za porozumieniem stron
wskutek wycofania się I zespołu z rozgrywek piłkarskich, na przykład w związku
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3.

4.

5.

1.

2.

§ 28
Zawodnicy o statusie amatora mogą być transferowani deﬁnitywnie na zasadach
przewidzianych dla zawodników profesjonalnych, przy czym powyższa zmiana następuje na podstawie umowy między zainteresowanymi Klubami i może mieć charakter
odpłatny.
W przypadku braku porozumienia pomiędzy Klubami w sprawie zmiany przynależności klubowej zawodnika-amatora, kiedy nie złożył on deklaracji gry amatora w Klubie
na kolejny sezon rozgrywkowy, o zmianie jego przynależności klubowej rozstrzyga
Wydział Gier związku piłki nożnej, w przypadku Klubów z różnych związków piłki
nożnej – Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, zaś w przypadku
Klubów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – właściwy organ spółki prowa145
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z likwidacją Klubu lub sekcji piłki nożnej, zmianą zakresu działalności Klubu lub
ogłoszeniem upadłości Klubu, z uwzględnieniem postanowień Uchwały nr IV/128
z dnia 17 kwietnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie
szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku
wycofania drużyny Klubu z rozgrywek piłkarskich,
d) prawomocnej decyzji lub decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności Izby
ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych o rozwiązaniu kontraktu z winy Klubu lub
nieważności kontraktu,
e) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika występującego na pozycji
bramkarza, w sytuacji przewlekłej kontuzji lub choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, przynajmniej dwóch bramkarzy zgłoszonych do rozgrywek w danej klasie rozgrywkowej,
f) gdy zmiana przynależności klubowej dotyczy zawodnika, który dotychczas nigdy
nie był potwierdzony do żadnego Klubu,
g) gdy wystąpienie PZPN o wydanie ITC nastąpiło przed zakończeniem okresu transferowego.
Poza okresem jednego z dwóch okien transferowych, o których mowa w § 23, mogą
być także potwierdzani do gry zawodnicy, którzy dotychczas nigdy nie byli zgłoszeni
i potwierdzeni do żadnego z Klubów.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt a), macierzysty Klub, na podstawie wystąpienia rodziców lub opiekunów ustawowych zawodnika, każdorazowo zobowiązany
jest udzielić zawodnikowi nieodpłatnie czasowego zwolnienia na grę, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez zawodnika 16. roku życia.
Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. letniego okresu transferowego, tj. do
31 sierpnia danego roku, posiadali status zawodnika wolnego, mogą być potwierdzeni do Klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później niż do 28
lutego roku następnego, a następnie uprawnieni do gry.
Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia tzw. zimowego okresu transferowego tj. do
ostatniego dnia lutego danego roku, posiadali status zawodnika wolnego, mogą być
potwierdzeni do Klubu w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie później
niż do 31 marca danego roku, a następnie uprawnieni do gry.

3.

1.

2.

3.
4.

5.

dzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy.
Z wnioskiem o rozstrzygnięcie kwestii przynależności klubowej, o której mowa w ust.
2, mogą wystąpić Klub pozyskujący i zawodnik.
§ 29
Organami właściwymi do podejmowania decyzji w I instancji w sprawach zmiany
przynależności klubowej zawodników są:
a) właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy – w sytuacji zmiany przynależności klubowej zawodnika do Klubu uczestniczącego w rozgrywkach Ekstraklasy,
b) Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN – w sytuacji zmiany
przynależności klubowej zawodnika do Klubu uczestniczącego w rozgrywkach I i II
ligi, Ekstraligi i I ligi kobiet oraz w sytuacji sporu między Klubami, których siedziby
znajdują się na terenie różnych związków piłki nożnej,
c) właściwy organ związku piłki nożnej – w sytuacji zmiany przynależności klubowej
zawodnika do Klubu uczestniczącego w rozgrywkach III ligi prowadzonych przez
ten Związek,
d) właściwy organ związku piłki nożnej – w sytuacji zmiany przynależności klubowej zawodnika do Klubu uczestniczącego w rozgrywkach prowadzonych przez ten
Związek.
Organami właściwymi do podejmowania decyzji w II instancji w sprawach zmiany
przynależności klubowej zawodników są:
a) Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez właściwy organ spółki prowadzącej i zarządzającej rozgrywkami Ekstraklasy i Komisję ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN,
b) Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez właściwy organ związku piłki nożnej prowadzący rozgrywki
III ligi,
c) komisja odwoławcza Związku Piłki Nożnej w stosunku do decyzji podjętych w I instancji przez właściwy organ związku piłki nożnej.
Odwołanie od decyzji I instancji winno być wniesione w terminie 3 dni od daty otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem.
Organ I instancji jest zobowiązany do przekazania dokumentacji zgromadzonej
w trakcie prowadzonego postępowania niezwłocznie po wystąpieniu organu II instancji.
Decyzje podjęte w II instancji są ostateczne.

V. ZASADY I TRYB UPRAWNIANIA ZAWODNIKÓW DO GRY

1.
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§ 30
Szczegółowe zasady uprawniania zawodników do gry określa organ prowadzący rozgrywki. W szczególności ustala formę i sposób przekazania dokumentów niezbędnych do dokonania uprawnienia zawodników do gry.

2.
3.
4.

5.
6.

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAGRANICZNYCH TRANSFERÓW ZAWODNIKÓW
WYSTĘPUJĄCYCH W POLSKICH KLUBACH

§ 31
Zawodnicy występujący w polskich Klubach mogą być transferowani do zagranicznego Klubu
na zasadach określonych przez FIFA Status and Transfer of the Players.
§ 32
Z wnioskiem o wydanie ITC zwraca się do PZPN federacja zagraniczna nowego Klubu zawodnika.
§ 33
Umowę transferową z Klubem zagranicznym zawiera bezpośrednio Klub polski.
§ 34
Zawodnik, który był czasowo transferowany do zagranicznego Klubu, staje się po powrocie do
kraju automatycznie zawodnikiem odstępującego Klubu.
VII.
1.
2.

UPRAWNIANIE DO GRY ZAWODNIKÓW-CUDZOZIEMCÓW
§ 35
Do każdego Klubu może być potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników-cudzoziemców.
Do każdego Klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być potwierdzonych
i uprawnionych dowolna liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej, przy czym uprawnienie do gry może nastąpić po przedstawieniu przez Klub
dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika-cudzoziemca w Polsce oraz otrzymanie przez zawodnika zezwolenia na pracę. Liczbę zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej mogących równocześnie występować
w poszczególnych meczach określają odrębne przepisy PZPN i regulaminy poszczególnych rozgrywek.
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VI.

Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych personalnych i sportowych zawartych w wystąpieniu o uprawnienie.
Organ prowadzący dane rozgrywki obowiązany jest uprawnić zawodnika niezwłocznie, nie później jednak niż w okresie 10 dni od daty otrzymania wystąpienia Klubu.
Organ prowadzący rozgrywki może podjąć decyzję o zawieszeniu bądź cofnięciu
uprawnienia zawodnika do gry – w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentach, na podstawie których dokonano uprawnienia do gry.
Uprawnienie do gry zawodnika pozyskanego z Klubu zagranicznego może nastąpić
po przekazaniu organowi prowadzącemu rozgrywki ITC.
W przypadku gdy polski Klub pozyskujący wystąpił za pośrednictwem PZPN do właściwej federacji o wydanie ITC, potwierdzenie zawodnika do Klubu może mieć charakter warunkowy i nie upoważnia do uprawnienia zawodnika do czasu wydania ITC
przez właściwą federację lub na skutek decyzji FIFA.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

VIII.

W sytuacji potwierdzenia do Klubu zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej jego uprawnienie do gry może nastąpić po dostarczeniu organowi prowadzącemu rozgrywki dokumentacji potwierdzającej legalizację pobytu i zatrudnienia
na terytorium RP.
W okresie obowiązującego uprawnienia zawodnika do gry Klub jest odpowiedzialny
pod rygorem kary dyscyplinarnej, o której mowa w Art. 102 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, za niezwłoczne poinformowanie organów prowadzących rozgrywki
o jakichkolwiek zmianach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia zawodnika na
terytorium RP.
Utrata prawa legalnego pobytu na terytorium RP i/lub zezwolenia na pracę stanowi
podstawę do cofnięcia lub zawieszenia przez organ prowadzący rozgrywki uprawnienia zawodnika do gry.
Zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony
i uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę
rozgrywkową, w której występuje Klub pozyskujący takiego zawodnika, z zastrzeżeniem postanowień ust. 7.
Dopuszcza się uprawnienie do Klubu IV ligi i niższych klas rozgrywkowych jednego
zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika-cudzoziemca w Polsce.
Ustala się, iż w każdym zespole każdego Klubu musi być potwierdzonych i uprawnionych do gry co najmniej ośmiu zawodników posiadających obywatelstwo polskie.
SPRAWY FINANSOWE

§ 36
Opłaty za potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry w rozgrywkach wszystkich klas
ustalają we własnym zakresie związki piłki nożnej, z uwzględnieniem postanowień § 37 ust. 18.

1.

2.

3.

4.
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§ 37
Klub odstępujący zawodnika wolnego do Klubu zagranicznego jest zobowiązany do
wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego
ekwiwalentu za wyszkolenie.
Klub odstępujący zawodnika do Klubu zagranicznego, na podstawie umowy transferu deﬁnitywnego lub czasowego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego,
przy czym wpłata nie może być mniejsza niż równowartość 100 dolarów USA.
Klub odstępujący zawodnika wolnego do Klubu polskiego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za wyszkolenie.
Klub odstępujący zawodnika do Klubu polskiego, na podstawie umowy transferu
deﬁnitywnego odpłatnego lub nieodpłatnego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz
macierzystego Związku Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu
transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż:

5.

7.

8.

9.

10.
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• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – 2 000 zł,
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi – 1 500 zł,
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi – 1 000 zł,
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet – 200 zł,
• dla zespołów II ligi kobiet – 150 zł.
Klub odstępujący zawodnika do Klubu polskiego, na podstawie umowy transferu
czasowego odpłatnego lub nieodpłatnego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż:
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – 1 000 zł,
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi – 750 zł,
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi – 750 zł,
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet – 150 zł,
• dla zespołów II ligi kobiet – 100 zł.
Klub odstępujący zawodnika do Klubu zagranicznego jest zobowiązany do wpłaty na
rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej 1,5% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu
transferowego lub ekwiwalentu za wyszkolenie.
Klub odstępujący zawodnika do Klubu polskiego zobowiązany jest do dokonania
opłat na rzecz właściwego Wojewódzkiego ZPN w ciągu 14 dni od dnia otrzymania
ustalonego ekwiwalentu transferowego lub ekwiwalentu za wyszkolenie.
W przypadku gdy ekwiwalent transferowy lub ekwiwalent za wyszkolenie przekazywany jest w ratach, wówczas wpłata całej wymaganej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni
od dokonania zapłaty 1. raty.
Klub odstępujący zawodnika do Klubu zagranicznego zobowiązany jest do dokonania
opłat na rzecz właściwego Wojewódzkiego ZPN i PZPN w ciągu 14 dni od dnia wydania ITC.
W przypadku gdy ekwiwalent transferowy lub ekwiwalent za wyszkolenie przekazywany jest w ratach, wówczas wpłata całej wymaganej kwoty nastąpi w ciągu 14 dni
od dokonania zapłaty 1. raty.
Klub pozyskujący zawodnika wolnego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za wyszkolenie, przy czym wpłata nie może być niższa niż:
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – 4 000 zł,
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi – 3 000 zł,
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi – 2 000 zł,
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet – 400 zł,
• dla zespołów II ligi kobiet – 300 zł.
Klub pozyskujący zawodnika, na podstawie umowy transferu deﬁnitywnego – odpłatnego lub nieodpłatnego, zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku
Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym
wpłata nie może być niższa niż:
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – 2 000 zł
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi – 1 500 zł

• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi – 1 000 zł
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet – 200 zł
• dla zespołów II ligi kobiet – 150 zł.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
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Klub pozyskujący zawodnika, na podstawie umowy transferu czasowego odpłatnego
lub nieodpłatnego, jest zobowiązany do wpłaty na rzecz macierzystego Związku Piłki
Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu transferowego, przy czym wpłata nie może być niższa niż:
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – 1 000 zł,
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi – 750 zł,
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi – 750 zł,
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraligi i I ligi kobiet – 150 zł,
• dla zespołów II ligi kobiet – 100 zł.
W przypadku dokonywania płatności transferowych w walutach obcych opłaty wskazane w ust. 1, 2, 6, 9-11 rozliczane są wg kursu NBP obowiązującego w dniu wydania
ITC.
Klub pozyskujący zawodnika zobowiązany jest do wpłaty na rzecz Polskiego Związku
Piłki Nożnej:
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach Ekstraklasy – 2 500 zł,
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach I ligi – 1 500 zł,
• dla zespołów uczestniczących w rozgrywkach II ligi – 1 000 zł.
Klub pozyskujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty w dniu wystąpienia o potwierdzenie zawodnika w macierzystym Związku Piłki Nożnej.
Opłaty za potwierdzanie i uprawnianie zawodników do gry w prowadzonych przez
siebie rozgrywkach ustalają we własnym zakresie Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej,
przy czym:
• w przypadku rozgrywek piłki nożnej mężczyzn opłaty nie mogą przekraczać wysokości 75% ustalonych dla zawodników II ligi,
• w przypadku rozgrywek piłki nożnej kobiet opłaty nie mogą przekraczać wysokości
75% ustalonych dla zawodniczek I ligi kobiet.
Niezależnie od opłat, o których wyżej mowa, Klub pozyskujący zawodnika, zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto Związku Piłki Nożnej, za uzyskanie danych o karalności i wyrejestrowanie zawodnika, w następującej wysokości:
• w przypadku zawodników uczestniczących w Klubie odstępującym w rozgrywkach
Ekstraklasy – 750 zł,
• w przypadku zawodników uczestniczących w Klubie odstępującym w rozgrywkach
I lub II ligi – 500 zł,
• w przypadku zawodników uczestniczących w Klubie odstępującym w rozgrywkach
III ligi – 300 zł,
• w przypadku zawodników uczestniczących w Klubie odstępującym w rozgrywkach
klas niższych – 150 zł,
• nie pobiera się opłat w przypadku zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej kobiet.
W przypadku powrotu zawodnika do Klubu macierzystego po upływie okresu czaso-

18.

19.

IX.

3.

II.
1.
2.

III.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 38
Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.
W przypadku gdy na mocy FIFA Status and Transfer of the Players określono postanowienia obowiązujące wszystkie federacje, przepisy FIFA Status and Transfer of the
Players stosuje się odpowiednio.
W przypadku braku regulacji krajowej postanowienia FIFA Status and Transfer of the
Players stosuje się odpowiednio.
Tracą moc:
Uchwała nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie statusu zawodników występujących w polskich Klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej.
Uchwała nr VI/86 z dnia 24 kwietnia 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie uprawnień zawodników do Klubów uczestniczących w rozgrywkach
UEFA.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
1 lipca 2015 r.

Prezes PZPN
Zbigniew Boniek
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2.

wego transferowania opłaty nie są pobierane. W tym przypadku związek, na terenie
którego zawodnik uprawiał piłkę nożną na zasadzie transferu czasowego, jest zobowiązany sporządzić na wyrejestrowaniu adnotację o nałożonych karach.
Na wniosek Klubu lub zawodnika właściwy związek piłki nożnej może obniżyć wysokość opłat, o których mowa w ust. 1-5 i 9-11, lub zwolnić Klub z obowiązku ich
uiszczenia.
W przypadku ponownego uprawnienia zawodnika w tym samym oknie transferowym do wyższej klasy niż klasa, do której ten sam Klub w tym samym oknie transferowym już dokonał uprawnienia tego zawodnika, jest on zobowiązany do uiszczenia
opłaty z tego tytułu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością już uiszczonej opłaty a opłaty należnej z tytułu uprawnienia zawodnika do klasy, do której
zostaje on uprawniony. Różnica jest płatna na rzecz właściwego Związku Piłki Nożnej.

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 20.06.2013 r.
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.
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.

2.
3.

4.

1.

152

§1
Spotkania piłki nożnej rozgrywane są według obowiązujących Przepisów Gry, niniejszych postanowień oraz regulaminów wydanych przez PZPN, ligę zawodową i związki
piłki nożnej.
Każdy Klub biorący udział w zawodach mistrzowskich i pucharowych obowiązany
jest wystawić najlepszą drużynę będącą do jego dyspozycji w danej klasie.
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.
Dopuszcza się przejściowo uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich zespołów niebędących członkami PZPN, a posiadających inną formę organizacyjną niż określona
w ust. 3. Decyzję w tym przedmiocie podejmuje właściwy związek piłki nożnej.
§2
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,

2.
3.

4.
5.

7.

8.

9.

1.

§2a
Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej kobiet w następujących
klasach:
a) Ekstraliga,
b) I liga,
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c) juniorzy młodsi: Centralna Liga juniorów U-17,
d) trampkarze: Centralna Liga juniorów U-15,
e) młodzieżowe reprezentacje WZPN.
Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa w ust. 1 pkt b)-e), właściwym związkom piłki nożnej.
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.
Ekstraklasa S.A. prowadzi rozgrywki piłki nożnej mężczyzn Ekstraklasy oraz jest upoważniona do prowadzenia rozgrywek o Puchar Ekstraklasy.
Wiek zawodników w rozgrywkach młodzieżowych określają regulaminy poszczególnych rozgrywek i zawodów, zgodnie z kategoriami wiekowymi ustalonymi przez
UEFA.
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.
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 1. zespół Klubu.
Zarząd PZPN, uwzględniając stosowne przepisy licencyjne, ustala liczbę zespołów młodzieżowych dla Klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN
i Związki Piłki Nożnej.
Wszystkie Kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą mieć dowolną
liczbę drużyn w rozgrywkach Pucharu Polski oraz rozgrywkach juniorów wszystkich
kategorii wiekowych.

c) II liga,
d) Puchar Polski na szczeblu centralnym,
e) rozgrywki młodzieżowe – zgodnie z decyzją Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego
2.

1.

2.
3.

1.
2.

1.

2.

3.

PZPN.
Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa w ust. 1 a)-e) właściwym organom Związków Piłki Nożnej.
§2b
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.
Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek, o których mowa w ust. 1 a)-d) właściwym organom Związków Piłki Nożnej.
Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. prowadzi rozgrywki Ekstraklasy Futsalu.
§2c
Polski Związek Piłki Nożnej prowadzi rozgrywki piłki nożnej plażowej.
Polski Związek Piłki Nożnej może powierzyć lub zlecić prowadzenie rozgrywek piłki
nożnej plażowej właściwym organom związków piłki nożnej.
§3
W zawodach mistrzowskich i pucharowych mogą reprezentować Klub wyłącznie piłkarze potwierdzeni do Klubu i uprawnieni do gry przez organ prowadzący rozgrywki
w systemie Extranet.
Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki piłki nożnej może
uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po
spełnieniu wszystkich poniższych warunków:
a) uzyskanie przez zainteresowany Klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów
prawnych,
b) uzyskanie przez zainteresowany Klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej lub lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej w zakresie
udziału zawodnika w rozgrywkach seniorów.
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:
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2.

3.

5.

1.

2.
3.

1.
2.

3.

§5
Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument
z aktualną fotograﬁą.
Brak okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem meczu czyni
zawodnika nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów.
Okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w przerwie bądź po meczu zobowiązuje sędziego do opisania spornej sytuacji w sprawozdaniu, a decyzję, co do ewentualnej weryﬁkacji spotkania, wiążącą się również z brakiem jednoznacznej możliwości
stwierdzenia tożsamości, podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki.
§6
Organy Związków Piłki Nożnej właściwe do spraw gier i ewidencji prowadzą wykazy
boisk i kwaliﬁkują ich przydatność do gier mistrzowskich poszczególnych klas.
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.
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.
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Jeżeli zawodnik, który ukończył 19. rok życia, 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).
Jeżeli zawodnik, który nie ukończył 19. roku życia, 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 wymiarze nieprzekraczającym połowy czasu gry (przepis ten
nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza).
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).
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).
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).

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I.
1.

2.
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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.
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 uwzględnienia możliwości rozegrania meczu na
boisku innym niż wskazane w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 4.
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.
Mecze piłki nożnej nie mogą odbywać się w żadnym przypadku na boiskach zamkniętych na mocy decyzji związkowego organu dyscyplinarnego, państwowej bądź samorządowej władzy administracyjnej.
Przed każdym meczem sędziowie oraz obserwatorzy i delegaci mają obowiązek
sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów piłkarskich
na danym boisku.
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
Zawody nierozegrane lub zawody przerwane przed upływem regulaminowego czasu gry:
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 nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie
boiska, opady śniegu itp.), należy, gdy pozwalają na to warunki, spotkanie dokończyć
(rozegrać) w dniu następnym przy świetle dziennym.
Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest,

3.

4.

II.
1.

Zawody weryﬁkowane jako walkower:
Zawody należy zweryﬁkować jako przegrane 0:3 (0:5 w rozgrywkach Futsalu) na niekorzyść:
a) drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa
w rozgrywkach i zawodach, zgodnie z § 22,
b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut,
c) drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 ust.
3 i 5,
157

Rozgrywki

5.

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.
Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania
Sędziów, Obserwatora i Delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości, ponosi gospodarz spotkania.
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.
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.

d) drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia – nie zastąpi jej w ciągu 10 min inną przepisową piłką,
e) drużyny gospodarza, w przypadku gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zosta-

2.
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nie usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia,
f) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie z przepisam,
g) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony
lub uprawniony na podstawie przedłożonych przez Klub niewiarygodnych dokumentów,
h) drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece
lekarskiej, o których mowa w § 24,
i) drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry lub w której
liczba zawodników będzie mniejsza niż 7,
j) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener w czasie zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane,
k) drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały
przerwane,
l) drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry,
ł) drużyny, której zawodnik, wykluczony z gry przez sędziego, nie opuścił boiska w ciągu
2 minut,
m) drużyny, która nie dostarczy sędziemu protokołu zawierającego listę zawodników
i osób funkcyjnych,
n) drużyny, w składzie której występowało co najmniej 2 zawodników, u których
stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówili poddania
się badaniom,
o) drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale w nim nieuczestniczący bez zgody lekarza kadry, również
z uwzględnieniem postanowień § 20,
p) drużyny, której kibice swoim zachowaniem spowodowali przerwanie meczu
i z tego powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry,
r) drużyny, w której z winy Klubu w ciągu całego meczu lub jego części wystąpiła
mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych,
s) 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.
W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. II pkt 1.r), od uznania winy Klubu należy
odstąpić w sytuacjach losowych, w których nie można dokonać wymiany zawodnika
młodzieżowego na innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po wyczerpa-

3.
4.

5.
6.

§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.

1.

2.

§9
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 prote159
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7.

niu limitu wymian) bądź w przypadku gdy drużyna rozpoczyna albo 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.

stu 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).
3.

4.

5.
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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 i nazwiskami zawodników zgłoszonych do zawodów oraz
osób funkcyjnych zajmujących miejsca w streﬁe technicznej. Po zakończeniu zawodów kierownicy 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:
a) w rozgrywkach Ekstraklasy i Pucharu Ekstraklasy pierwszą instancją jest Komisja
Ligi Ekstraklasy S.A., a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN,
b) w rozgrywkach I i II ligi, Pucharu Polski na szczeblu centralnym, Superpucharu,
Centralnej Ligi Juniorów U-19, 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,
c) 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,
d) 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,
e) w rundzie jesiennej i wiosennej rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów U-17 i Centralnej Ligi Juniorów U-15 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,
f) w rundzie ﬁnałowej rozgrywek określonych Centralnej Ligi Juniorów U-17 i Centralnej Ligi Juniorów U-15 pierwszą instancją jest Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza
PZPN,
g) 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,
h) w młodzieżowych rozgrywkach piłki nożnej kobiet organizowanych przez Komisję
ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN pierwszą instancją jest Komisja ds. Piłkarstwa Ko-

6.
7.

8.

1.
2.

3.
4.

1.

2.

3.

§ 10
Zawody o mistrzostwo prowadzą sędziowie wyznaczeni przez właściwe organy PZPN
lub ZPN.
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.
Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są
ostateczne i nie mogą być zmienione.
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
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.
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.
Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów
własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego spra161
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9.
10.

biecego PZPN, a drugą instancją Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN,
i) w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu pierwszą instancją jest Komisja Ligi Futsalu Ekstraklasy, a drugą instancją Najwyższa Komisja Odwoławcza PZPN,
j) 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.
Odwołanie od decyzji organów w pierwszej instancji, o których mowa w ust. 5, mogą
być wnoszone w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
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.
Decyzje podjęte w drugiej instancji są ostateczne.
W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.

wozdania z tych zawodów odpowiedzialny jest gospodarz lub organizator zawodów.
Sprawozdanie powinno być dostarczone właściwym władzom w określonym terminie.
4.

5.
6.

7.

1.

2.

3.
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Jeżeli wyznaczony na dane zawody sędzia z jakichkolwiek powodów nie stawi
się na nie, nie może ich rozpocząć lub kontynuować, jego funkcję przejmuje:
a) Sędzia Asystent nr 1 – jeśli na zawody wyznaczono dwóch lub trzech sędziów
związkowych,
b) Sędzia Techniczny – jeśli na zawody wyznaczono czterech sędziów związkowych
(chyba że Kolegium Sędziów zdecyduje inaczej dla danych zawodów),
c) Dodatkowy Sędzia Asystent nr 1 – jeśli na zawody zostali wyznaczeni dodatkowi
sędziowie asystenci.
Prowadzenie zawodów z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne.
W przypadku niestawienia się jednego ze związkowych sędziów asystentów kapitan
drużyny gospodarzy obowiązany jest przedstawić sędziemu kandydata na sędziego
asystenta.
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
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.
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.
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) Trener bramkarzy,
d) Trener przygotowania ﬁzycznego,
e) Drugi asystent trenera,
f) Kierownik drużyny,
g) Fizjoterapeuta posiadający odpowiednie uprawnienia,

h) Masażysta,
i) Drugi masażysta,
j) 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.

1.

2.

3.

§ 13
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.
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).
Jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn, zmiany koszulki musi dokonać bramkarz.
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Do weryﬁkacji tożsamości i uprawnień wskazanych osób do pełnienia określonej funkcji upoważnieni są delegat meczowy i/lub sędzia techniczny zawodów.
4.
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.
5.
Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce rezerwowych.
6.
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.
7.
Liczbę dopuszczalnych wymian zawodników określają regulaminy poszczególnych
rozgrywek, z zastrzeżeniem zasad określonych w Przepisach Gry i Postanowieniach
PZPN do Przepisów Gry.
8.
Wymiana zawodników powinna być sygnalizowana za pomocą tablic z numerami zawodnika wchodzącego do gry i zawodnika schodzącego z boiska (dotyczy szczebla
centralnego).
9.
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.

§ 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:
a) zapewnieniu pełnej ochrony i poszanowania godności osobistej sędziom, trenerom, działaczom i zawodnikom,
b) wyznaczeniu odpowiedniej liczby porządkowych z opaskami o wyraźnych numerach, którzy mają czuwać nad zachowaniem się publiczności,
c) w przypadku Klubu Ekstraklasy, I i II ligi – wyznaczeniu kierownika ds. bezpieczeństwa,
d) umieszczeniu przy wejściu na obiekt sportowy na trybunach regulaminu obiektu
sportowego zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
e) zapewnieniu odpowiednich warunków do pracy dziennikarzom, sprawozdawcom radiowym i telewizyjnym, fotoreporterom i ich obsłudze technicznej, a także
przedstawicielom policji,
f) zapewnieniu odpowiednich miejsc dla osób towarzyszących oﬁcjalnie drużynom,
delegatom, obserwatorom oﬁcjalnie skierowanym na zawody oraz innym uprawnionym osobom,
g) zapewnieniu ochrony pojazdów osób wymienionych w ust. f),

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.
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1.
2.

§ 15
Organ prowadzący rozgrywki może z własnej inicjatywy lub na prośbę zainteresowanego Klubu delegować na zawody swojego przedstawiciela.
Pisemne sprawozdanie delegowanego przedstawiciela może stanowić podstawę
do podjęcia postępowania dyscyplinarnego.

1.
2.

§ 17
Klub zgłaszający się do PZPN rozpoczyna rozgrywki mistrzowskie od najniższej klasy
w danym Związku Piłki Nożnej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą właściwego Wojewódzkiego
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§ 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:
3.1.
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.
3.2.
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.

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.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

4.

1.

2.
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Zasady określone w ust. 2 nie dotyczą Klubów, których drużyna uczestniczyła wcześniej w rozgrywkach w kategorii seniorów, za wyjątkiem zgłoszenia drużyny rezerwowej.
§ 18
W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko
jedna drużyna tego samego Klubu.
Drużyny rezerwowe Klubu uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich niższych klas
noszą nazwę Klubu z dodatkiem kolejnych cyfr, np.: Orkan II itp.
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
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.
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.
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.
W przypadku zawodów rozgrywanych na zasadzie dwumeczu (mecz i rewanż) rezygnacja z udziału w jednym meczu oznacza rezygnację z udziału w dwumeczu.
§ 20
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 z urzędu przez organ prowadzący rozgrywki.
Organ prowadzący rozgrywki przy podejmowaniu decyzji uwzględnia właściwe przepisy oraz terminy FIFA w tym zakresie.
Zawodnik powołany do jednego z zespołów, o których mowa w ust. 1. lub na zgrupo-

3.
4.

5.

6.

2.

1.

2.

§ 21
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.
Kluby mogą występować do organu prowadzącego rozgrywki o zmianę terminów
spotkań mistrzowskich i pucharowych kolidujących z oﬁcjalnymi międzynarodowymi
imprezami piłkarskimi.
§ 22
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.
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.
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1.

wanie kadry tych zespołów, zobowiązany jest do stawienia się w ustalonym czasie na
zgrupowanie.
Klub, z którego zawodnik został powołany do kadry, nie jest uprawniony do podejmowania decyzji o zwolnieniu zawodnika ze zgrupowania kadry.
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.
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.
Zawodnik powołany do zespołów reprezentacji, o których mowa w pkt 1. niniejszego
paragrafu, ale w nich nieuczestniczący 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.

1.

2.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

1.
2.

3.
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§ 24
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).
W sytuacji jeśli regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt posiadania przez zawodników badań lekarskich potwierdza kierownik lub trener drużyny.
§ 25
Upoważnieni przez PZPN i ZPN lekarze mogą uczestniczyć w badaniach próbki B testu
antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu.
Badania lekarskie powinny być przeprowadzane przez poradnie lekarskie.
Kluby Ekstraklasy, I, II i III ligi powinny mieć stałego lekarza klubowego, zgodnie
z właściwymi przepisami licencyjnymi.
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.
Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.
Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli
zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.
§ 26
Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej.
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.
PZPN i Związki nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie
i po zawodach organizowanych przez Kluby.

PRZEPISY FINANSOWE

1.

2.

§ 27
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.
Umowy, o których mowa w ust. 1, nie mogą być sprzeczne z przepisami państwowymi
i związkowymi, obowiązującymi członków PZPN.

§ 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 nierozegranych zawodów, o których mowa w § 29, rozstrzygają organy prowadzące rozgrywki.
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§ 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:
a) w koszty organizacji spotkania nie mogą wchodzić wydatki związane z korzystaniem z obiektu sportowego, jeżeli mecz odbywa się na boisku jednej z tych drużyn,
b) 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.

1.

§ 31
Wynikające z niniejszej Uchwały uprawnienia wojewódzkich związków piłki nożnej
mogą być przekazane na podstawie stosownych Uchwał funkcjonującym w ramach

2.

tych związków OZPN-om lub podokręgom.
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 nieobjętych 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
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Uchwała nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
– Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze
zawodowej piłki nożnej
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9. Statutu PZPN uchwala się następujące przepisy regulujące
stosunki pomiędzy Klubem piłkarskim a zawodnikiem profesjonalnym:
MINIMALNE WYMAGANIA DLA STANDARDOWYCH KONTRAKTÓW ZAWODNIKÓW
W SEKTORZE ZAWODOWEJ PIŁKI NOŻNEJ1
Art. 1. – CEL
Celem niniejszej Uchwały jest ustanowienie minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej grających w Polsce.

Art. 3. – DEFINICJE
W rozumieniu niniejszych przepisów:
Zawodnik oznacza osobę ﬁzyczną profesjonalnie uprawiającą piłkę nożną na podstawie Kontraktu;
Kontrakt oznacza umowę zawartą pomiędzy Klubem a Zawodnikiem w sektorze zawodowej
piłki nożnej;
Kontrakt U18 oznacza Kontrakt pomiędzy Klubem a Zawodnikiem, który na dzień jego zawarcia ukończył 15. rok życia, a nie ukończył 18. roku życia;
1

Niniejsza uchwała stanowi implementację przez Polski Związek Piłki Nożnej Porozumienia dotyczącego minimalnych wymagań dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej na terenie Unii
Europejskiej oraz pozostałym terytorium UEFA podpisanego w Brukseli dnia 19 kwietnia 2012 roku pomiędzy The
Union des Associations Européennes de Football z siedzibą w Nyon (UEFA), The European Professional Football
Leagues z siedzibą w Nyon (EPFL), The European Club Association z siedzibą w Nyon (ECA) oraz The Federation
Internationale de Footballeurs Professionels Division Europe z siedzibą w Brukseli oraz głównym miejscem
prowadzenia działalności w Hoofddorp (FIFProDivision Europe).
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Art. 2. – ZASADY OGÓLNE
1.
Wszelkie postanowienia Kontraktu sprzeczne z treścią niniejszej Uchwały lub z celami i zasadami uprawiania piłki nożnej są nieważne. Jeżeli nieważnością dotknięta
jest tylko część Kontraktu, Kontrakt pozostaje w mocy co do pozostałej części, chyba
że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Kontrakt nie
zostałby zawarty.
2.
Postanowienia Kontraktu oraz Regulaminu wewnątrzklubowego nie mogą być mniej
korzystne niż przepisy niniejszej Uchwały. Niniejsze przepisy zawierają minimalne
wymogi, jakim powinien odpowiadać Kontrakt.
3.
Jeżeli przepisy Uchwały mówią o formie pisemnej (również pod rygorem nieważności) rozumie się przez to także zeskanowany i podpisany dokument przesłany pocztą
elektroniczną.
4.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale zastosowanie mają obowiązujące przepisy FIFA i PZPN.

Izba oznacza Izbę ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych, będącą organem jurysdykcyjnym
PZPN;
Klub oznacza podmiot, będący członkiem PZPN, który posiada sekcję piłki nożnej uczestniczącą we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZPN;
Klub odstępujący oznacza Klub, z którego Zawodnik zmienił lub zamierza zmienić przynależność klubową na Klub pozyskujący;
Klub pozyskujący oznacza Klub, na który Zawodnik zmieni lub zamierza zmienić przynależność klubową z Klubu odstępującego;
Opcja oznacza klauzulę zawartą w Kontrakcie, zgodną z postanowieniami Uchwały, przewidującą możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Kontraktu na czas oznaczony;
Sezon rozgrywkowy oznacza okres od 1 lipca danego roku do dnia 30 czerwca roku następnego, chyba że decyzją Zarządu PZPN postanowiono inaczej;
Uchwała oznacza Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej przyjęte Uchwałą Zarządu PZPN.
Art. 4. – DOPUSZCZALNOŚĆ ZAWARCIA KONTRAKTU
1.
W określonym czasie Zawodnik może być związany z Klubem tylko jednym obowiązującym Kontraktem, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego artykułu.
2.
Zawodnik może zawrzeć Kontrakt z Klubem:
a) jeżeli nie jest związany Kontraktem z innym Klubem,
b) jeżeli dotychczasowy Kontrakt z Klubem odstępującym zawiera klauzulę odstępnego, na podstawie której – w przypadku zapłaty oznaczonej kwoty pieniężnej
– Kontrakt ulega automatycznemu rozwiązaniu, zaś Klub odstępujący został powiadomiony pisemnie o zamiarze skorzystania z tej klauzuli i kwota odstępnego
została zapłacona,
c) jeżeli dotychczasowy Kontrakt Zawodnika wygaśnie w ciągu 6 miesięcy,
d) jeżeli Klub odstępujący zawrze z Klubem pozyskującym umowę transferu czasowego – na czas trwania transferu czasowego.
3.
Skuteczność Kontraktu jest zawieszona do chwili uprawnienia Zawodnika do Klubu,
z którym zawarł Kontrakt. Zasady uprawnienia Zawodnika do Klubu oraz wzajemne
rozliczenia między Klubami z tytułu ekwiwalentu za wyszkolenie i rozwój reguluje
odrębna Uchwała PZPN.
4.
W przypadku zawarcia przez Zawodnika Kontraktu z Klubem pozyskującym na czas
trwania transferu czasowego Kontrakt Zawodnika z Klubem odstępującym ulega na
ten okres zawieszeniu. W okresie obowiązywania transferu czasowego wszelkie zobowiązania kontraktowe wobec Zawodnika ciążą na Klubie pozyskującym, chyba że
umowa transferu czasowego stanowi inaczej.
5.
W przypadku gdy umowa transferu czasowego daje Klubowi pozyskującemu prawo
do transferu deﬁnitywnego bezpośrednio po zakończeniu okresu obowiązywania
transferu czasowego, Zawodnik może zawrzeć z Klubem pozyskującym Kontrakt na
okres dłuższy niż okres transferu czasowego, jednakże skuteczność tego Kontraktu
po zakończeniu okresu obowiązywania umowy transferu czasowego jest uzależniona od skorzystania przez Klub pozyskujący z prawa do transferu deﬁnitywnego
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Zawodnika. W przypadku skorzystania przez Klub pozyskujący z prawa do transferu
deﬁnitywnego Zawodnika zawieszony Kontrakt Zawodnika z Klubem odstępującym
automatycznie wygasa.
Wszelkie naruszenia postanowień niniejszego artykułu stanowią naruszenie dyscypliny związkowej i podlegają karze dyscyplinarnej orzekanej według właściwych przepisów związkowych.

Art. 6. – KONTRAKT
1.
Kontrakt określa wszelkie prawa i obowiązki ustalone pomiędzy Klubem a Zawodnikiem związane z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej przez Zawodnika, w tym:
a) wynagrodzenie indywidualne Zawodnika należne z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej na rzecz Klubu,
b) wynagrodzenie dodatkowe Zawodnika, w tym wynagrodzenie uzależnione od wyniku sportowego osiągniętego przez Klub,
c) inne świadczenia Klubu na rzecz Zawodnika o charakterze niepieniężnym,
d) świadczenia Zawodnika na rzecz Klubu.
2.
Pod rygorem nieważności Kontrakt musi zawierać:
a) datę rozpoczęcia (dzień/miesiąc/rok), jak również datę zakończenia (dzień/miesiąc/rok Kontraktu, przy czym Kontrakt nie może zostać zawarty na okres krótszy
niż do dnia zakończenia Sezonu rozgrywkowego i nie dłuższy niż 5 lat, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej Uchwały dotyczących okresu obowiązywania Kontraktu zawieranego z Klubem pozyskującym Zawodnika w przypadku
transferu czasowego oraz maksymalnego okresu obowiązywania Kontraktu U18,
b) wynagrodzenie indywidualne Zawodnika za cały okres obowiązywania Kontraktu,
odrębnie za każdy Sezon rozgrywkowy, podane w kwocie brutto z jednoczesnym
określeniem waluty i terminu wypłaty tego wynagrodzenia oraz sposobu płatności; jeżeli wynagrodzenie indywidualne Zawodnika nie obejmuje całości okresu
obowiązywania Kontraktu, Kontrakt jest ważny tylko w Sezonach rozgrywkowych,
w odniesieniu do których to wynagrodzenie zostało wyraźnie określone.
3.
Kontrakt musi ponadto zawierać:
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Art. 5. – OBOWIĄZKI STRON PRZED PODPISANIEM KONTRAKTU
Przed podpisaniem Kontraktu:
1.
Klub powinien udostępnić Zawodnikowi przepisy Uchwały.
2.
Klub powinien udostępnić Zawodnikowi obowiązujące Regulaminy wewnątrzklubowe, w szczególności dotyczące wewnętrznych przepisów dyscyplinarnych. Zawodnik
powinien potwierdzić w formie pisemnej zapoznanie się z tymi dokumentami.
3.
Klub powinien przeprowadzić badania lekarskie Zawodnika. Ważność Kontraktu nie
może być uzależniona od wyników późniejszych badań lekarskich.
4.
Zawodnik powinien poinformować Klub o wszelkich umowach, których jest stroną,
lub które go dotyczą, a są związane z wykonywaniem przez niego obowiązków Zawodnika. Brak uprzedniej informacji zwalnia Klub z obowiązku respektowania zobowiązań Zawodnika wynikających z wyżej wymienionych umów, bez względu na
wynikające z nich konsekwencje cywilnoprawne dla Zawodnika.

a) dane dotyczące imienia i nazwiska, daty urodzenia, narodowości oraz stałego
adresu zamieszkania Zawodnika; w przypadku zawodnika niepełnoletniego również dane dotyczące imienia i nazwiska, narodowości oraz stałego adresu zamiesz-
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kania jego przedstawicieli ustawowych,
b) dane dotyczące ﬁrmy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego
rejestru/ewidencji prowadzonych na podstawie przepisów prawa powszechnego,
adresu Klubu oraz imienia i nazwiska osób reprezentujących Klub wraz ze wskazaniem podstawy reprezentacji,
c) dane dotyczące imienia i nazwiska osób uczestniczących w negocjacjach lub będących przy podpisaniu Kontraktu (np. tłumacz, doradca prawny Zawodnika, pośrednik transakcyjny) oraz podpisy tych osób,
d) określenie wysokości wynagrodzenia pośrednika transakcyjnego reprezentującego Zawodnika, jeżeli to wynagrodzenie ma zostać zapłacone przez Klub,
e) wskazanie innego poza językiem polskim, języka obcego stosowanego przy czynnościach prawnych oraz wymianie informacji pomiędzy Klubem a Zawodnikiem
niewładającym językiem polskim, przy czym w takim wypadku Kontrakt musi być
dwujęzyczny i określać, która wersja językowa Kontraktu jest wiążąca na wypadek
rozbieżności w treści,
f) wskazanie prawa, któremu Kontrakt podlega, oraz jurysdykcji zgodnej z obowiązującymi przepisami FIFA i PZPN,
g) określenie zasady zachowania poufności Kontraktu,
h) wskazania adresów mailowych Stron, na które doręczana może być korespondencja związana z Kontraktem wywołująca skutki prawne.
Kontrakt powinien zawierać (zobowiązania Klubu):
a) wskazanie zasad ustalania wynagrodzenia dodatkowego Zawodnika, w tym poprzez odesłanie do Regulaminów wewnątrzklubowych,
b) wszelkie świadczenia Klubu na rzecz Zawodnika o charakterze niepieniężnym,
c) zapewnienie Zawodnikowi warunków do podnoszenia kwaliﬁkacji sportowych,
w szczególności poprzez umożliwienie mu uczestniczenia w treningach zespołowych, chyba że odmienny sposób podnoszenia kwaliﬁkacji sportowych Zawodnika
byłby podyktowany uzasadnionymi obiektywnymi przyczynami sportowymi,
d) określenie czasu wykonywania obowiązków kontraktowych przez Zawodnika
uwzględniającego rozmiar jego zadań wynikających z Kontraktu,
e) określenie zasad korzystania przez Klub z wizerunku Zawodnika, przy czym w przypadku uprzedniego zawarcia przez Zawodnika umowy przenoszącej prawa do wykorzystania wizerunku Zawodnika na inny podmiot, okoliczność ta powinna być
w Kontrakcie wskazana,
f) określenie sposobu uczestnictwa w edukacji szkolnej dla Zawodników kontynuujących edukację,
g) określenie okresu wypoczynku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia indywidualnego Zawodnika, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 4 tygodnie
w każdym 12-miesięcznym okresie obowiązywania Kontraktu, w tym minimum
14 dni kalendarzowych w okresie ciągłym uzgodnionym przez Strony,
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h) zobowiązanie Klubu do przestrzegania przepisów dotyczących praw człowieka,
w tym prawa do swobodnej wypowiedzi Zawodnika w zakresie niewykraczającym
poza ochronę swojego słusznego interesu oraz zakazu dyskryminacji Zawodnika,
i) zobowiązanie Klubu do zwalniania Zawodnika w przypadku powołania go do gry
w reprezentacji narodowej, w terminach FIFA,
j) zobowiązanie Klubu do ubezpieczenia Zawodnika od następstw nieszczęśliwych
wypadków wynikłych z uprawiania sportu piłki nożnej , zgodnie z przepisami prawa
powszechnego oraz przepisami FIFA,
k) informacje dotyczące zakresu świadczeń Klubu wobec Zawodnika z tytułu ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, osobowego i majątkowego oraz sposobu
rozliczania obciążeń podatkowych,
l) informacje dotyczące zasad i warunków prowadzenia i przechowywania oraz dostępu Zawodnika do odpowiednich rejestrów dotyczących stanu zdrowia Zawodnika związanego z profesjonalnym uprawianiem piłki nożnej, przy uwzględnieniu
zasad ochrony danych osobowych.
Kontrakt powinien zawierać (zobowiązania Zawodnika):
a) zobowiązanie Zawodnika do reprezentowania Klubu w krajowych i międzynarodowych zawodach piłkarskich na najwyższym możliwym poziomie oraz do przestrzegania Przepisów gry w piłkę nożną,
b) zobowiązanie Zawodnika do aktywnego uczestnictwa w procesie szkoleniowym
i współzawodnictwie sportowym, zgodnie z instrukcjami sztabu szkoleniowego
Klubu,
c) zobowiązanie Zawodnika do prowadzenia zdrowego trybu życia i zachowywania
wysokiej sprawności ﬁzycznej,
d) zobowiązanie Zawodnika do uczestniczenia w wydarzeniach sportowych i społecznych, w tym marketingowych, reklamowych i promocyjnych wskazanych przez
Klub,
e) zobowiązanie Zawodnika do regularnego poddawania się badaniom lekarskim zalecanym przez lekarza klubowego oraz do stosowania wyłącznie środków farmakologicznych przepisanych przez lekarza klubowego lub z nim uzgodnionych,
f) zobowiązanie Zawodnika do przestrzegania przepisów antydopingowych,
g) zobowiązanie Zawodnika do niezwłocznego powiadomienia Klubu o wypadku lub
chorobie, wraz z dostarczeniem stosownego zaświadczenia lekarskiego oraz do
stosowania się do poleceń sztabu medycznego Klubu w związku z niezdolnością
do wykonywania obowiązków kontraktowych,
h) zobowiązanie Zawodnika do dbania o mienie Klubu i przyjęcie przez Zawodnika
odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt sportowy,
i) zobowiązanie Zawodnika do niepodejmowania działań mogących narazić dobre
imię Klubu, jego właścicieli, sponsorów oraz osób z nim bezpośrednio związanych,
a także organizatorów lub podmiotów prowadzących rozgrywki,
j) zobowiązanie Zawodnika do przestrzegania w rozsądnych granicach poleceń władz
Klubu w zakresie dotyczącym aktywności pozapiłkarskiej (lokalizacja miejsca zamieszkania w okresie obowiązywania Kontraktu, sposób spędzania wolnego czasu,

wyłączenie określonego rodzaju aktywności sportowej, ograniczenie dopuszczalności prowadzenia czasochłonnej aktywności pozasportowej),
k) zobowiązanie Zawodnika do przestrzegania zakazu udziału w zakładach bukma6.

7.
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cherskich dotyczących jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich.
Obligatoryjnym postanowieniem Kontraktu lub załącznikiem do Kontraktu jest podpisane przez Zawodnika oświadczenie o następującej treści:
„Jako zawodnik profesjonalny i członek wielkiej piłkarskiej społeczności zobowiązuję
się do respektowania obowiązujących w piłce nożnej zasad oraz przestrzegania reguł
fair play. Wszystkie swoje umiejętności, talent i siłę woli poświęcę osiągnięciu najlepszych wyników sportowych, szanując jednocześnie takie same dążenia przeciwników
we współzawodnictwie sportowym. Moim celem zawsze będzie zwycięstwo, ale tylko
odniesione w duchu szlachetnej i uczciwej rywalizacji sportowej. W przypadku dopuszczenia się przeze mnie przekupstwa sportowego stwierdzonego prawomocnym
wyrokiem sądu karnego zobowiązuję się wpłacić na konto PZPN kwotę odpowiadającą moim rocznym zarobkom otrzymanym od Klubu na podstawie umowy kontraktowej w sezonie, w którym stwierdzono popełnienie przekupstwa sportowego, tytułem
zryczałtowanego odszkodowania za popełniony przeze mnie występek. Jednocześnie
w przypadku skierowania do Sądu aktu oskarżenia o czyn w postaci przekupstwa
sportowego upoważniam Klub do potrącania z mojego wynagrodzenia kwoty w wysokości 50% i przekazywanie tej kwoty na rachunek PZPN w celu zabezpieczenia roszczeń PZPN z tytułu zryczałtowanego odszkodowania.”
Kontrakt musi być sporządzony w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz
powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Klubu oraz
Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych. Wszelkie zmiany Kontraktu pod rygorem nieważności muszą być sporządzone w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony.
Kontrakt musi być sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z jego Stron oraz dla podmiotu prowadzącego rozgrywki piłkarskie
w celu rejestracji zgodnie z właściwymi przepisami PZPN.

Art. 7. – PRZEDŁUŻENIE KONTRAKTU NA CZAS OZNACZONY
1.
Strony mogą przedłużyć okres obowiązywania Kontraktu na czas oznaczony za porozumieniem Stron.
2.
Kontrakt może zawierać Opcję jednostronnego przedłużenia Kontraktu na poniżej
wskazanych, dookreślonych jednoznacznie w Kontrakcie i spełnionych łącznie warunkach:
a) okres przedłużenia nie będzie dłuższy niż okres obowiązywania Kontraktu, z zachowaniem zasad określonych w art. 6 ust. 2 lit. a) Uchwały, chyba że Zawodnik
w drodze odrębnego pisemnego oświadczenia, stanowiącego załącznik do Kontraktu, złoży wniosek o dłuższy okres przedłużenia Kontraktu,
b) pisemne oświadczenie Klub o skorzystaniu z Opcji zostanie doręczone Zawodnikowi najpóźniej w terminie 3 miesięcy przed zakończeniem pierwotnego okresu
obowiązywania Kontraktu – w przypadku Kontraktu zawartego na okres powyżej
12 miesięcy, albo najpóźniej w terminie 1 miesiąca przed zakończeniem pierwot176

Art. 8. – STABILNOŚĆ KONTRAKTOWA
1.
Kontrakt może być w każdej chwili rozwiązany na podstawie porozumienia Stron sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2.
Stronom Kontraktu nie przysługuje prawo do wypowiedzenia lub jednostronnego
rozwiązania Kontraktu, z zastrzeżeniem przypadków przewidzianych w niniejszym
artykule.
3.
Zawodnikowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy
Klubu poprzez oświadczenie złożone Klubowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie w następujących przypadkach:
a) Klub opóźnia się z zapłatą na rzecz Zawodnika wynagrodzenia indywidualnego należnego mu z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej za okres co najmniej
dwóch miesięcy – pod warunkiem, iż po upływie tego okresu Zawodnik wyznaczy
pisemnie Klubowi dodatkowy termin zapłaty, nie krótszy niż 14 dni, z zastrzeżeniem, iż brak zapłaty zaległości w pełnej wysokości spowoduje możliwość skorzystania z prawa do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy Klubu,
b) Klub ze swojej winy zaniechał zgłoszenia Zawodnika do rozgrywek ligowych – pod
warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty zamknięcia okresu zmiany przynależności klubowej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN,
c) Klub ze swojej winy zaniechał obowiązkowego ubezpieczenia Zawodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków w sporcie i na skutek czego Zawodnik nie
otrzymał należnego mu świadczenia ubezpieczeniowego lub jego równowartości
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nego okresu obowiązywania Kontraktu – w przypadku Kontraktu zawartego na
okres nie dłuższy niż 12 miesięcy włącznie,
c) za okres przedłużonego Kontraktu w drodze Opcji Zawodnik otrzyma wynagrodzenie indywidualne należne z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej
w wysokości nie niższej niż 120% tego wynagrodzenia za ostatni rok pierwotnego
okresu obowiązywania Kontraktu oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne
– na warunkach nie gorszych od obowiązujących za ostatni rok pierwotnego okresu obowiązywania Kontraktu,
d) Zawodnik zrzeknie się uprawnienia do zawarcia przyszłego Kontraktu z innym Klubem piłkarskim na 6 miesięcy przed wygaśnięciem dotychczasowego Kontraktu,
w okresie poprzedzającym możliwość skorzystania przez Klub z Opcji, albo zobowiąże się do zapłaty kary umownej na rzecz Klubu – nie wyższej niż 50% wynagrodzenia indywidualnego należnego Zawodnikowi z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej, ustalonego zgodnie z ust. 2c) powyżej, płatnej w przypadku
podpisania przez Zawodnika przyszłego Kontraktu z innym Klubem przed złożeniem oświadczenia przez Klub wynikającego z Opcji; wyklucza się możliwośćzastrzeżenia w Kontakcie odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.
Opcja niezgodna z postanowieniami ust. 2 jest nieważna, a skorzystanie z Opcji z naruszeniem postanowień ust. 2 jest bezskuteczne.

od Klubu albo Klub nie przedstawił dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia takiego żądania przez Zawodnika – pod
warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone w terminie
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jednego miesiąca od daty wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń,
d) Klub nie zapewnia Zawodnikowi leczenia lub rehabilitacji po kontuzji doznanej
czasie gry w ramach współzawodnictwa sportowego lub treningu lub odmawia
pokrycia kosztów leczenia lub rehabilitacji poniesionych przez Zawodnika, na które Zawodnik uprzednio otrzymał od Klubu pisemną zgodę, w ramach której Klub
zaakceptował szacowane koszty leczenia lub rehabilitacji – pod warunkiem, iż
oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń,
e) Klub został przeniesiony do niższej klasy rozgrywkowej na skutek innych zdarzeń
niż rywalizacja sportowa, na podstawie prawomocnego orzeczenia wydanego
przez właściwy organ dyscyplinarny PZPN – pod warunkiem, iż oświadczenie
o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty
uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego.
Klubowi przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania Kontraktu z winy Zawodnika poprzez oświadczenie złożone Zawodnikowi w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, wyłącznie w następujących przypadkach:
a) Zawodnik został skazany prawomocnym wyrokiem wydanym przez sąd powszechny za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu – pod warunkiem iż oświadczenie
o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty
uzyskania potwierdzonej urzędowo informacji o tym fakcie,
b) Zawodnik został ukarany karą dyskwaliﬁkacji nie krótszą niż 3 miesiące orzeczoną
przez właściwy organ dyscyplinarny – pod warunkiem iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego,
c) wobec Zawodnika obowiązuje przez okres co najmniej 3 miesięcy środek zapobiegawczy w postaci zakazu uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych, który został zastosowany na podstawie orzeczenia właściwego organu
dyscyplinarnego, które stało się prawomocne,
d) Zawodnik co najmniej trzykrotnie w okresie następujących po sobie sześciu miesięcy (niezależnie czy w roku kalendarzowym czy w Sezonie rozgrywkowym) bez
przedstawienia Klubowi pisemnego usprawiedliwienia w terminie 7 dni od nieobecności, nie był obecny na zajęciach treningowych – pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone odpowiednio do dnia 10 stycznia lub 10 lipca w zależności od tego, czy nieobecność Zawodnika miała miejsce
w okresie sześciu miesięcy zakończonym przed upływem jednej z wyżej wymienionych dat,
e) Zawodnik brał udział w jakichkolwiek zakładach bukmacherskich dotyczących jakichkolwiek rozgrywek piłkarskich – pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone w terminie jednego miesiąca od daty uzyskania
potwierdzonej informacji o tym fakcie.

5.

7.
8.

9.

10.
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Klubowi przysługuje prawo do jednostronnego oświadczenia o rozwiązaniu Kontraktu bez winy Zawodnika poprzez oświadczenie złożone Zawodnikowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wyłącznie w następujących przypadkach:
a) Zawodnik, za wyjątkiem bramkarza, wystąpił w mniej niż 10% oﬁcjalnych meczów
rozegranych przez Klub w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych w pierwszej
drużynie seniorów w całym sezonie poprzedzającym Sezon, w którym Klub składa
oświadczenie o jednostronnym rozwiązaniu Kontraktu – pod warunkiem złożenia
takiego oświadczenia w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia okresu zmiany przynależności klubowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN,
b) Zawodnik z powodu kontuzji lub choroby, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, nie wystąpił w oﬁcjalnych meczach rozegranych przez Klub w rozgrywkach
mistrzowskich i pucharowych przez okres dłuższy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub w Sezonie rozgrywkowym – pod warunkiem, iż oświadczenie
o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone odpowiednio do dnia 10 stycznia lub 10
lipca,
c) po spadku Klubu do niższej klasy rozgrywkowej na skutek rywalizacji sportowej
– pod warunkiem, iż oświadczenie o rozwiązaniu Kontraktu zostanie złożone do
dnia 10 lipca, a Klub nie będzie posiadać wobec Zawodnika żadnych zaległości
w wypłacie wynagrodzenia kontraktowego oraz Klub wypłaci Zawodnikowi odszkodowanie w wysokości stanowiącej równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia indywidualnego należnego Zawodnikowi z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej, chyba że strony uzgodnią zmianę warunków Kontraktu.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5, uważa się za złożone drugiej Stronie
z chwilą doręczenia pisma za potwierdzeniem odbioru lub w terminie 3 dni od daty
przesłania adresatowi na wskazany w Kontrakcie adres e-mail zeskanowanego dokumentu opatrzonego podpisami upoważnionych osób.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5, powinny być jednocześnie przedłożone
organowi prowadzącemu rozgrywki. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio.
Stronom przysługuje prawo złożenia wniosku o ustalenie bezskuteczności oświadczeń, o których mowa w ust. 3-5, lub o ustalenie prawa do odszkodowania za złożenie oświadczeń z naruszeniem przepisów Uchwały. Wnioski takie składa się do Izby
w terminie 7 dni od dnia doręczenia oświadczenia, w rozumieniu ust. 6.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5, wywołują skutki prawne w nich wyrażone
z dniem upływu terminu na złożenie wniosków, o których mowa w ust. 8. W przypadku złożenia takich wniosków we wskazanym w ust. 8 terminie skutki prawne
oświadczeń, o których mowa w ust. 3-5, powstają z dniem wydania przez Izbę orzeczenia w I instancji o oddaleniu wniosku. W przypadku uznania zasadności wniosku
na etapie postępowania odwoławczego Izba może ustalić jedynie prawo do odszkodowania. Jeżeli Izba oddali wniosek dopiero na etapie postępowania odwoławczego,
oświadczenia, o których mowa w ust. 3-5, wywołują skutki prawne dopiero z dniem
wydania tego orzeczenia.
Każdej ze Stron przysługuje prawo skierowania wniosku do Izby o rozwiązanie Kontraktu z winy jednej ze Stron lub z przyczyn niezawinionych przez Strony w innych

przypadkach niż wskazane w ust 3-5. Rozpoznając sprawę, Izba w każdym przypadku indywidualnie ocenia, czy w danej sprawie doszło do rażącego naruszenia przez
Klub lub Zawodnika obowiązków kontraktowych. Rozwiązanie Kontraktu nastę-

11.

12.

13.

puje z dniem prawomocnego rozstrzygnięcia Izby, chyba że orzeczeniu wydanemu
w pierwszej instancji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
Wniosek, o którym mowa w ust. 10, może być złożony w szczególności przez Zawodnika:
a) którego Klub zobowiązuje do treningów indywidualnych w sytuacji, gdy takie treningi nie są uzasadnione względami medycznymi lub obiektywnymi względami
szkoleniowymi,
b) powyżej 23. roku życia, gdy Zawodnik ten wziął udział w mniej niż 10% oﬁcjalnych
meczów rozegranych przez Klub w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych
w pierwszej drużynie seniorów w całym sezonie; powyższe uprawnienie nie przysługuje bramkarzowi.
Każdej ze Stron Kontraktu przysługuje prawo złożenia do Izby wniosku o ustalenie
treści Kontraktu lub stwierdzenie jego nieważności w całości lub w części. Prawomocne orzeczenie Izby jest wiążące dla Stron, chyba że orzeczeniu wydanemu
w pierwszej instancji zostanie nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
W przypadku złożenia przez Zawodnika lub Klub wniosku do Izby o rozwiązanie
Kontraktu z winy drugiej strony lub z przyczyn niezawinionych i stwierdzenia braku
podstaw do takiego rozwiązania Kontraktu Izba może rozwiązać Kontrakt bez orzekania o winie, jeżeli żadna ze stron nie zgadza się na kontynuację Kontraktu, a z całokształtu okoliczności faktycznych sprawy wynika, iż dalsze obowiązywanie Kontraktu
byłoby sprzeczne z celami i zasadami uprawiania sportu profesjonalnego oraz celami i zasadami podejmowania działalności w zakresie kultury ﬁzycznej. Rozwiązanie
Kontraktu jest jednak niedopuszczalne, jeżeli wskutek rozwiązania ucierpiałoby dobro Zawodnika lub Klubu albo rozwiązanie Kontraktu naruszałoby zasady słuszności,
dobrej wiary, dobrych obyczajów oraz ducha sportu.

Art. 9. – SANKCJE PRAWNE ZA NIEUZASADNIONE NARUSZENIE STABILNOŚCI
KONTRAKTOWEJ PRZEZ ZAWODNIKA
1.
W przypadku gdy rozwiązanie Kontraktu podpisanego przed ukończeniem przez Zawodnika 28. roku życia nastąpi z winy Zawodnika w ciągu pierwszych trzech lat jego
obowiązywania, zostaną wobec Zawodnika zastosowane sankcje sportowe, a Zawodnik zobowiązany będzie ponadto do zapłaty odszkodowania.
2.
Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy rozwiązanie Kontraktu podpisanego po ukończeniu przez Zawodnika 28. roku życia nastąpi z winy Zawodnika w ciągu pierwszych dwóch lat jego obowiązywania.
3.
W przypadku rozwiązania Kontraktu z winy Zawodnika w innych terminach niż wskazane w ust. 1. i 2. nie będą miały zastosowania sankcje sportowe.
4.
W przypadku złożenia przez Zawodnika bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu Kontraktu z winy Klubu, gdy fakt ten zostanie stwierdzony
orzeczeniem Izby, na wniosek Klubu zostaną wobec Zawodnika zastosowane sankcje
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Art. 10. – SANKCJE PRAWNE ZA NIEUZASADNIONE NARUSZENIE STABILNOŚCI
KONTRAKTOWEJ PRZEZ KLUB
1.
W przypadku rozwiązania Kontraktu z winy Klubu, uwzględniając w szczególności
sposób naruszenia przepisów, stosunek Klubu do naruszenia przepisów oraz sposób
postępowania po naruszeniu przepisów, Izba może nałożyć na Klub sankcje sportowe
w postaci:
a) kary pieniężnej od kwoty 1 000 zł do kwoty 500 000 zł,
b) zakazu transferu do Klubu na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy,
c) ograniczenia możliwości uprawniania nowych Zawodników na czas nie dłuższy niż
12 miesięcy.
2.
W przypadku złożenia przez Klub bezpodstawnego oświadczenia o jednostronnym
rozwiązaniu Kontraktu, gdy fakt ten zostanie stwierdzony orzeczeniem Izby, na
wniosek Zawodnika zostaną wobec Klubu zastosowane sankcje sportowe, o których
mowa w ust. 1.
3.
Wykonanie sankcji sportowej wobec Klubu może zostać zawieszone na okres próby
nieprzekraczający trzech lat, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy. Wykonanie co najmniej 1/3 kary innej niż pieniężna może spowodować jej darowanie lub
złagodzenie na skutek zmiany okoliczności.
4.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1. i 2., Klubowi ponadto nie przysługuje prawo do ekwiwalentu za wyszkolenie i rozwój za Zawodnika, z którym Kontrakt został
rozwiązany, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
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sportowe, a Zawodnik zobowiązany będzie ponadto do zapłaty odszkodowania.
O sankcjach sportowych oraz o ustaleniu obowiązku zapłaty odszkodowania orzeka
Izba.
Uwzględniając w szczególności skalę naruszenia przepisów, stosunek Zawodnika do
naruszenia przepisów, wysokość osiąganych dochodów z profesjonalnego uprawiania piłki nożnej, właściwości i warunki osobiste Zawodnika oraz sposób jego postępowania po naruszeniu przepisów, Izba może orzec wobec Zawodnika sankcje sportowe w postaci:
a) kary pieniężnej od kwoty 100 zł do kwoty 100 000 zł,
b) dyskwaliﬁkacji w okresie od 3 do 12 miesięcy.
Wykonanie sankcji sportowej wobec Zawodnika może zostać zawieszone na okres
próby nieprzekraczający trzech lat, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy.
Wykonanie co najmniej 1/3 kary dyskwaliﬁkacji może spowodować jej darowanie lub
złagodzenie na skutek zmiany okoliczności.
Wysokość odszkodowania jest określana przy uwzględnieniu okresu obowiązywania
Kontraktu, stopnia jego wykonania, kosztów i wydatków związanych z pozyskaniem
Zawodnika obejmujących kwotę transferową i wynagrodzenie wypłacone pośrednikowi transakcyjnemu działającemu w imieniu Zawodnika, które nie zostały zamortyzowane przez okres obowiązywania Kontraktu. Odszkodowanie może zostać
obniżone, jeżeli przemawia za tym niewielki stopień naruszenia obowiązków przez
Zawodnika lub jego sytuacja osobista lub majątkowa.

5.

Klub jest zobowiązany także do zapłaty Zawodnikowi odszkodowania w wysokości
utraconego przez niego wynagrodzenia należnego za okres, na który został zawarty
Kontrakt, pomniejszonego o dochody uzyskane z uprawiania piłki nożnej w innym
Klubie.

Art. 11. – ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKA W CZASIE NIEZDOLNOŚCI DO GRY
1.
W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie Zawodnikowi
w rozgrywkach – przez okres krótszy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub
w Sezonie rozgrywkowym – stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim Zawodnikowi
kontuzjowanemu lub choremu przysługuje wynagrodzenie w pełnej wysokości określonej w Kontrakcie.
2.
W przypadku kontuzji lub choroby uniemożliwiającej występowanie Zawodnikowi
w rozgrywkach – przez okres dłuższy niż łącznie 180 dni w roku kalendarzowym lub
w Sezonie rozgrywkowym – stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, jeżeli Klub nie
zamierza skorzystać z prawa do jednostronnego rozwiązania Kontraktu, przysługuje
mu prawo do ograniczenia wypłaty wynagrodzenia przysługującego Zawodnikowi
do kwoty 50% wynagrodzenia indywidualnego należnego z tytułu profesjonalnego
uprawiania piłki nożnej na rzecz Klubu, nie później niż do dnia uzyskania przez Zawodnika zdolności do gry.
3.
W przypadku ukarania Zawodnika karą dyskwaliﬁkacji nie krótszą niż 3 miesiące lub
stosowania wobec Zawodnika środka zapobiegawczego w postaci zakazu uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich i pucharowych przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
jeżeli Klub nie zamierza skorzystać z prawa do jednostronnego rozwiązania Kontraktu, przysługuje mu prawo do ograniczenia wypłaty wynagrodzenia przysługującego
Zawodnikowi do kwoty 50% wynagrodzenia indywidualnego należnego z tytułu profesjonalnego uprawiania piłki nożnej na rzecz Klubu, nie później niż do chwili ustania
przyczyny uniemożliwiającej Zawodnikowi występowanie w rozgrywkach.
Art. 12. – REGULAMINY WEWNĄTRZKLUBOWE
1.
Klub może ustanowić wewnętrzne przepisy dyscyplinarne wraz z sankcjami dyscyplinarnymi za ich naruszenie.
2.
W związku z naruszeniem przez Zawodnika przepisów, o których mowa w ust. 1, Klub
jako organ dyscyplinarny może nałożyć następujące sankcje:
a) ostrzeżenie,
b) upomnienie,
c) nagana,
d) kara pieniężna do wysokości nieprzekraczającej trzykrotności wynagrodzenia indywidualnego Zawodnika,
e) kara odsunięcia Zawodnika od zajęć z pierwszym zespołem lub przesunięcia Zawodnika do zespołu rezerw na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące.
3.
W przypadku nałożenia kary pieniężnej Klub nie ma prawa potrącić tej kary z wymagalnymi zobowiązaniami z tytułu wynagrodzenia Zawodnika przed uprawomocnieniem się wydanego wobec Zawodnika orzeczenia dyscyplinarnego.
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Postępowanie dyscyplinarne jest przeprowadzane zgodnie z przepisami Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN z zachowaniem prawa Zawodnika do obrony i zaskarżenia wydanego orzeczenia do właściwego organu dyscyplinarnego prowadzącego rozgrywki.
Zawodnik ma prawo do skorzystania w toku postępowania dyscyplinarnego z pomocy obrońcy.
W związku z naruszeniem przez Zawodnika zobowiązań wobec Klubu, Klub może
wnioskować do właściwego organu dyscyplinarnego prowadzącego rozgrywki o nałożenie na Zawodnika kar dyscyplinarnych wykraczających poza sankcje określone
w ust. 2.
Każda zmiana Regulaminu wewnątrzklubowego wymaga przedstawienia na piśmie
treści zmian Zawodnikom związanym Kontraktem z Klubem.
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Art. 13. – KONTRAKT U18
1.
Kontrakt U18 może być zawarty wyłącznie przez zawodnika, który w momencie jego
podpisania ukończył 15. rok życia, a nie ukończył 18. roku życia, na okres nie dłuższy
niż 3 lata. Wszelkie postanowienia dotyczące dłuższego okresu obowiązywania Kontraktu U18 są nieważne.
2.
Każdy Kontrakt U18 z Zawodnikiem, który nie ukończył 18. roku życia może być zawarty wyłącznie za zgodą przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych,
których podpisy powinny znajdować się na Kontrakcie U18 obok podpisu Zawodnika. Powyższa zgoda może zostać także wyrażona w formie odrębnego oświadczenia
przedstawicieli ustawowych lub innych opiekunów prawnych z poświadczonymi notarialnie podpisami tych osób.
3.
W razie braku zgody, o której mowa w ust. 2, Zawodnik, który nie ukończył 18. roku
życia, może wystąpić do właściwego sądu opiekuńczego o wydanie zezwolenia na
podpisanie Kontraktu U18.
4.
Kontrakt U18, o którym mowa w ust. 1, jest jedyną umową regulującą stosunki prawne w zakresie uprawiania sportu piłki nożnej zawieraną pomiędzy Klubem a Zawodnikiem, który nie ukończył 18. roku życia. Inne umowy w tym zakresie są bezwzględnie nieważne.
5.
Kontrakt U18 obowiązujący w dniu ukończenia przez Zawodnika 18. roku życia zachowuje w pełni ważność do upływu okresu jego obowiązywania, bez względu na
osiągnięcie przez Zawodnika pełnoletności.
6.
Każdy Kontrakt U18 z Zawodnikiem, który nie ukończył 18. roku życia, powinien, pod
rygorem nieważności, co najmniej:
a) formułować prawa i obowiązki stron Kontraktu U18, ze szczególnym uwzględnieniem wieku Zawodnika i terminu obowiązywania Kontraktu U18,
b) określać zasadnicze miesięczne wynagrodzenie Zawodnika przez cały okres obowiązywania Kontraktu U18 w wysokości nie mniejszej niż 500 zł miesięcznie brutto,
c) formułować obowiązek Klubu w zakresie zapewnienia Zawodnikowi podlegającemu ustawowemu obowiązkowi nauki w okresie obowiązywania kontraktu, którego miejsce stałego pobytu (w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego) znajduje

się ponad 25 km od siedziby Klubu, miejsca zamieszkania w trakcie roku szkolnego
w bliskim jej sąsiedztwie,
d) zawierać podpisy Zawodnika, jego przedstawicieli ustawowych oraz upełnomoc7.

8.
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nionych przedstawicieli Klubu.
Kontrakt U18 może określać zasady zwrotu kosztów podróży poniesionych przez Zawodnika w związku z udziałem w meczach, a także zwrotu kosztów na wydatki na
sprzęt piłkarski, ubezpieczenie i szkolenie.
Oferta podpisania pierwszego Kontraktu U18 może zostać złożona Zawodnikowi najwcześniej na 60 dni przed ukończeniem przez niego 15. roku życia. Ofertę uznaje się
za prawidłowo doręczoną w dniu jej przedstawienia Zawodnikowi oraz jego przedstawicielom ustawowym (za potwierdzeniem jej doręczenia na piśmie) lub z upływem terminu do podjęcia przesyłki nadanej listem poleconym (zawierającej ofertę)
na ostatnio znane Klubowi adresy zamieszkania Zawodnika i znanych Klubowi przedstawicieli ustawowych.
Oferta, o której mowa w ust. 8, powinna zawierać, pod rygorem nieważności:
a) imię, nazwisko Zawodnika,
b) określenie okresu obowiązywania Kontraktu,
c) propozycję zasadniczego miesięcznego wynagrodzenia Zawodnika przez cały okres
obowiązywania Kontraktu,
d) podpis upoważnionych przedstawicieli Klubu.
Zawodnik jest zobowiązany pisemnie, pod rygorem nieważności, ustosunkować się
do złożonej oferty, o której mowa w ust. 8, w terminie 14 dni od jej otrzymania lub
uznania przesyłki za doręczonej. W przypadku odmowy podpisania pierwszego Kontraktu U18 Zawodnik zachowuje status amatora ze wszystkimi wynikającymi stąd
konsekwencjami prawnymi.
Stronom Kontraktu U18 nie przysługuje prawo do jego jednostronnego wypowiedzenia ani też odstąpienia od kontraktu. Stronom Kontraktu U18 nie przysługuje prawo
do jednostronnego rozwiązania Kontraktu na podstawie art. 8 ust. 3-5 Uchwały. Kontrakt U18 może zostać rozwiązany przez Izbę w trybie określonym w art. 8. ust. 10
Uchwały. Przeciwne postanowienia Kontraktu U18 są nieważne.
Kontrakt U18 może być rozwiązany w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia stron wyrażonego – pod rygorem nieważności – w formie pisemnej.

Art. 14. – NADZÓR I KONTROLA NAD ZAWIERANIEM KONTRAKTÓW.
WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW PZPN
1.
Kontrakt powinien być dostarczony przez Klub do organu prowadzącego rozgrywki
w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jego zawarcia. Obowiązek powyższy dotyczy również wszelkich zmian w Kontrakcie.
2.
Uprawniony do rozgrywek może być wyłącznie Zawodnik, którego Kontrakt został
dostarczony przez Klub do organu prowadzącego rozgrywki.
3.
Zawodnik oraz Klub są uprawnieni do wglądu w Kontrakt, który został dostarczony do
organu prowadzącego rozgrywki.
4.
Zawodnik ma prawo złożenia do organu prowadzącego Rozgrywki każdego doku184

5.

6.
7.

mentu, który dotyczy Kontraktu w Klubie.
Prawo wglądu do Kontraktu przysługuje organowi prowadzącemu rozgrywki, organowi jurysdykcyjnemu rozstrzygającemu spór pomiędzy Klubem a Zawodnikiem oraz
organowi licencyjnemu i dyscyplinarnemu.
Wszelkie sprawy sporne dotyczące ważności, istnienia lub rozwiązania Kontraktu są
rozstrzygane przez Izbę. Postępowanie przed Izbą jest dwuinstancyjne.
Wszelkie spory o prawa majątkowe lub o prawa niemajątkowe mogące być przedmiotem ugody, wynikające z Kontraktu, strony poddają kompetencji Piłkarskiego
Sądu Polubownego PZPN, chyba że przepisy prawa powszechnego stanowią inną
właściwość sądową.

Prezes PZPN
Zbigniew Boniek
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Art. 15. – POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Traci moc Uchwała nr II/12 Zarządu PZPN z dnia 19 maja 2002 roku – Zasady regulujące stosunki pomiędzy Klubem sportowym a Zawodnikiem profesjonalnym.
2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
3.
Kontrakty o uprawianie piłki nożnej zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszych
przepisów zachowują swoją ważność do dnia ich rozwiązania lub wygaśnięcia.
4.
Art. 8-11 Uchwały mają zastosowanie do Kontraktów, o których mowa w ust. 3.
5.
Kluby są zobowiązane do dostosowania swoich Regulaminów wewnętrzklubowych
nie później niż do rozpoczęcia rozgrywek w sezonie 2015/2016.
6.
Zobowiązuje się Komisję Dialogu Społecznego do przygotowania na bazie Uchwały
projektu wzorcowego rekomendowanego Kontraktu do dnia 31 maja 2015 roku celem opublikowania na stronie internetowej www.pzpn.pl

Umowa transferowa
zawarta (dzień, miejsce):
pomiędzy:
Klub Odstępujący: _________________________________ siedziba: ____________, adres:
____________________, REGON: __________, NIP: _____________, reprezentowany przez:
________________________________ (ew. inne wymagane dane)
Klub Pozyskujący: __________________________________ siedziba: ____________, adres:
____________________, REGON: __________, NIP: _____________, reprezentowany przez:
________________________________ (ew. inne wymagane dane)
Dotyczy Zawodnika (imię nazwisko):
urodzonego w dniu:
legitymującego się dowodem osobistym/paszportem:
Przedmiotem niniejszej Umowy jest dokonanie transferu deﬁnitywnego/czasowego (wybrać właściwie) Zawodnika z Klubu Odstępującego do Klubu Pozyskującego
1.

2.

3.
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Klub Odstępujący wyraża zgodę na zmianę przynależności klubowej Zawodnika do
Klubu Pozyskującego na zasadzie (wybrać właściwe):
• Transferu deﬁnitywnego
– odpłatnego
– nieodpłatnego
• Transferu czasowego na okres od [
] do [
]
– odpłatnego
– nieodpłatnego
– z opcją transferu deﬁnitywnego
Klub Odstępujący oświadcza, iż Zawodnik jest zarejestrowany w Klubie Odstępującym, ma status Zawodnika profesjonalnego/nieamatora/amatora i że Klub Odstępujący posiada wszelkie prawa określone przepisami PZPN/FIFA do Zawodnika.
W przypadku transferu czasowego zawodnika profesjonalnego/nieamatora Klub Odstępujący oświadcza, iż Zawodnika wiąże z Klubem Odstępującym kontrakt zawarty
na okres nie krótszy niż obejmujący cały okres wypożyczenia przypadku transferu
czasowego Zawodnika-amatora Klub Odstępujący oświadcza, iż Zawodnik posiada
podpisaną w Klubie Odstępującym aktualną deklarację gry amatora.
Kluby oświadczają, iż nie ma jakichkolwiek przeszkód, w szczególności faktycznych
ani prawnych, w tym dotyczących obowiązywania kontraktu w Klubie Odstępującym,
lub regulaminowych w zakresie zmiany przynależności klubowej Zawodnika do skutecznego dokonania transferu na uzgodnionych warunkach.
W przypadku transferu czasowego Zawodnika profesjonalnego zatrudnionego na
podstawie kontraktu – umowy o pracę Klub Odstępujący oświadcza, iż udziela Zawodnikowi urlopu bezpłatnego na cały okres wypożyczenia.

4.

5.

6.
6.1.
6.2.

8.

9.
10.

Przykładowy zapis: Wszelkie opłaty z tytułu dokonania transferu (w tym koszty wyrejestrowania i zarejestrowania Zawodników, opłaty do macierzystego związku piłki
nożnej) zostaną poniesione przez Klub Pozyskujący we własnym zakresie i nie będą
pomniejszać opłaty z tytułu transferu.
(Przykładowy zapis dotyczący opcji transferu definitywnego). Klub Pozyskujący jest
uprawniony do zgłoszenia żądania dokonania transferu definitywnego odpłatnego
Zawodnika). Klub Odstępujący wyraża zgodę na transfer definitywny w przypadku
spełnienia przez Klub Pozyskujący następujących warunków:
złożenia oświadczenia o zamiarze skorzystania z opcji transferu deﬁnitywnego do
dnia ________ roku,
wpłaty na rachunek bankowy Klubu Odstępującego kwoty _______,__ zł (słownie ________ złotych) tytułem ekwiwalentu za wyszkolenie Zawodnika do dnia
_________ roku.
W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych warunków Zawodnik staje
się na powrót Zawodnikiem Klubu Odstępującego bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.
O ile strony nie postanowiły odrębnie, poprzez zawarcie niniejszej Umowy Klub Odstępujący wyraża zgodę na dokonanie wszystkich czynności związanych z wyrejestrowaniem Zawodnika, a Klub Pozyskujący zobowiązuje się do dokonania wszystkich
czynności związanych z zarejestrowaniem, potwierdzeniem oraz uprawnieniem Zawodnika.
Klub Pozyskujący zobowiązuje się zagwarantować Zawodnikowi odpowiednie warunki szkoleniowe, opiekę medyczną oraz niezbędne ubezpieczenie.
Kluby oświadczają, iż przy dokonywaniu transferu Zawodnik był reprezentowany
przez (nazwisko licencjonowanego menedżera/pełnomocnika).
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7.

Kluby oświadczają, iż Zawodnik wyraził zgodę na zmianę przynależności klubowej
w formie pisemnego oświadczenia stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy
transferowej.
Kluby oświadczają, iż niniejsza umowa wchodzi w życie z momentem podpisania
kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej/deklaracji gry amatora przez Zawodnika w Klubie Pozyskującym. Klub Pozyskujący zobowiązuje się do zawarcia z Zawodnikiem kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej na warunkach określonych z Zawodnikiem lub podpisania deklaracji gry amatora Zawodnika nie później niż
do dnia [
].
Warunki ﬁnansowe:
Przykładowy zapis:
Klub Pozyskujący zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Klubu Odstępującego opłaty
z tytułu transferu deﬁnitywnego/czasowego Zawodnika w kwocie netto/brutto.
Opłata, o której mowa w ust. 6.1. powyżej, płatna będzie do dnia [ ] roku [ ] na
podstawie prawidłowej faktury VAT wystawionej przez Klub Odstępujący.
Inne ustalenia: (koszty rejestracji, dodatkowe ustalenia inne niż podstawowe warunki ﬁnansowe, warunki powrotu z transferu czasowego itp.)

11.

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, przy czym Kluby przyjmują do wiadomości, iż potwierdzenie i uprawnienie Zawodnika może nastąpić w okresach transferowych określonych odrębnymi przepisami PZPN.

12.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Strony niniejszej Umowy zobowiązują się do zachowania tajemnicy w przedmiocie
wszelkich spraw, o których się dowiedzą podczas realizacji niniejszej Umowy, a których ogłoszenie mogłoby spowodować dowolne szkody wymienionym Stronom.
Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji ogólnodostępnych lub powszechnie znanych.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów FIFA i PZPN.
Kluby zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów wynikających z wykonania niniejszej Umowy, a w przypadku gdy załatwienie
sporu nie będzie możliwe, Strony-Kluby poddają go rozstrzygnięciu przez właściwe
organy PZPN.
Umowa została sporządzona w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze Stron, organu prowadzącego rozgrywki oraz właściwych związków piłki
nożnej. Strony oświadczają, że w zakresie niniejszej Umowy nie ma dodatkowych
porozumień pomiędzy nimi.

13.

14.
15.

16.

Klub Odstępujący:

188

Klub Pozyskujący:

Załącznik do umowy transferowej
Data, miejsce:
Klub Pozyskujący:
Imię i nazwisko Zawodnika:
Niniejszym zwracam się o przyjęcie do (Klubu Pozyskującego) i oświadczam, iż wyrażam zgodę na grę w (Klubie Pozyskującym).
Oświadczam, iż moim ostatnim Klubem jest (Klub Odstępujący).
W przypadku transferu czasowego oświadczam, iż znane mi są postanowienia dotyczące
okresu transferu czasowego i ewentualnych warunków powrotu do Klubu Odstępującego
przed upływem umowy.
Rozgrywki

Podpis zawodnika:
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Uchwała nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy Klubem sportowym a trenerem piłki nożnej
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
1.

Niniejszym przyjmuje się „Zasady regulujące stosunki pomiędzy Klubem sportowym
a trenerem piłki nożnej” stosowane w polskiej piłce nożnej na szczeblu rozgrywek
krajowych oraz wojewódzkich, mające następującą treść:

Rozdział I – Postanowienia ogólne
Art. 1
1.

2.

3.

4.

Niniejsze przepisy regulują stosunki prawne pomiędzy Klubem sportowym a trenerem piłki nożnej świadczącym usługi trenerskie na podstawie kontraktu trenerskiego.
Postanowienia nin. Uchwały określają w szczególności prawa i obowiązki stron wynikające z kontraktu cywilnoprawnego jako podstawowej formy świadczenia usług
trenerskich w polskiej piłce nożnej. Kontrakt trenerski może mieć również postać
umowy o pracę realizowanej przy uwzględnieniu przepisów Kodeksu pracy i innych
norm prawa pracy.
Postanowienia nin. Uchwały nie wykluczają możliwości świadczenia usług trenerskich, innych niż prowadzenie zespołu Ekstraklasy, I, II, III, IV ligi piłki nożnej jedenastoosobowej oraz zespołu biorącego udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów,
na podstawie umowy cywilnoprawnej niebędącej kontraktem trenerskim. Osoby
realizujące funkcje trenerskie na tej podstawie nie są jednak objęte ochroną prawną
Związku wynikającą z dyspozycji nin. Uchwały.
Postanowienia nin. Uchwały stosuje się odpowiednio w relacjach między wojewódzkimi związkami piłki nożnej a trenerami świadczącymi na rzecz ich reprezentacji usługi trenerskie.

Art. 2
W rozumieniu niniejszych przepisów:
1.
Trenerem piłki nożnej jest osoba posiadająca kwaliﬁkacje określone odrębnymi przepisami PZPN, która na podstawie uzyskanej od Związku licencji może prowadzić zespół piłkarski lub być asystentem trenera, jak również pełnić w szczególności funkcję
trenera: bramkarzy, przygotowania ﬁzycznego oraz zespołów młodzieżowych.
2.
Klubem piłkarskim (zwanym także w dalszej części Uchwały „Klubem” lub „Klubem
sportowym”) jest uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej
osoba prawna będąca stowarzyszeniem kultury ﬁzycznej, stowarzyszeniem, spółką
akcyjną (sportową spółką akcyjną), spółką z ograniczoną odpowiedzialnością lub mająca inny status prawny, zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN o członkostwie.
3.
Klubem piłkarskim szczebla centralnego jest Klub Ekstraklasy, I lub II ligi piłki nożnej uczestniczący w rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez Polski Związek Pił190

4.

5.

6.

Rozdział II – Kontrakt trenerski
Art. 3
1.
2.
3.

4.

Kontrakt trenerski określa podstawowe prawa i obowiązki stron w relacjach pomiędzy Klubem sportowym a świadczącym na jego rzecz usługi trenerem piłki nożnej.
Kontrakt może mieć postać profesjonalnego lub amatorskiego kontraktu trenerskiego.
Profesjonalnym kontraktem trenerskim jest umowa cywilnoprawna lub umowa
o pracę zawierana obligatoryjnie przez Klub sportowy z pierwszym trenerem prowadzącym zespół Ekstraklasy, I i II ligi piłki nożnej jedenastoosobowej, jak również
z pierwszym trenerem prowadzącym zespół uczestniczący w rozgrywkach Centralnej
Ligi Juniorów, zaś fakultatywnie – z każdym innym trenerem piłki nożnej.
Amatorskim kontraktem trenerskim jest umowa cywilnoprawna lub umowa o pracę
zawierana obligatoryjnie przez Klub sportowy z trenerem prowadzącym zespół III
lub IV ligi piłki nożnej jedenastoosobowej, którego nie łączy z Klubem podpisany
profesjonalny kontrakt trenerski, a fakultatywnie – z każdym innym trenerem piłki
nożnej, z wyłączeniem trenerów prowadzących zespoły Ekstraklasy, I i II ligi lub Klub
uczestniczący w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów.

Art. 4
Klub sportowy jest zobowiązany do:
1.
stworzenia trenerowi piłki nożnej warunków do prawidłowego wykonywania kontraktu trenerskiego i obowiązków wynikających z przepisów wewnątrzzwiązkowych,
2.
terminowej wypłaty wynagrodzenia przysługującego trenerowi na podstawie kontraktu.
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ki Nożnej lub w przypadku najwyższej klasy rozgrywkowej – na podstawie umowy
– przez Spółkę Ekstraklasa S.A., jak również Klub biorący udział w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów.
kontraktem trenerskim (zwanym w dalszej części Uchwały także „kontraktem”) jest
umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Klubem sportowym a trenerem piłki
nożnej, realizowana na podstawie postanowień nin. Uchwały przy uwzględnieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego, względnie umowa o pracę wypełniana przez strony
kontraktu zgodnie z dyspozycjami nin. Uchwały przy odpowiednim zastosowaniu
przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie rozwiązania stosunku pracy.
licencją trenerską jest zezwolenie udzielone przez PZPN lub z jego upoważnienia
przez wojewódzkie związki piłki nożnej na prowadzenie zespołu piłkarskiego w danej
klasie rozgrywkowej lub pełnienie innej funkcji trenerskiej na podstawie odrębnych
przepisów PZPN.
sezon piłkarski oznacza okres od dnia 1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego składający się z rundy jesiennej: od 1 lipca do 31 grudnia oraz z rundy
wiosennej: od 1 stycznia do 30 czerwca.

Art. 5
1.

2.

3.

4.

W przypadku choroby uniemożliwiającej trenerowi świadczenie usług trenerskich,
stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, trenerowi przysługuje wynagrodzenie określone w kontrakcie. W takim przypadku trener otrzymuje świadczenia od Klubu lub
ZUS w wysokości określonej odpowiednimi przepisami państwowymi oraz ewentualne świadczenie uzupełniające ze strony Klubu do 100% wynagrodzenia kontraktowego, płatne od pierwszego dnia niezdolności do świadczenia usług trenerskich.
W przypadku choroby uniemożliwiającej trenerowi świadczenie usług trenerskich
przez okres dłuższy niż 3 miesiące, stwierdzonej zaświadczeniem lekarskim Klub
może rozwiązać kontrakt trenerski lub ograniczyć wypłatę wynagrodzenia do kwoty
50% wynagrodzenia kontraktowego, płatnej nie dłużej niż do dnia zakończenia kontraktu.
W sytuacjach, o których mowa w ust. 1. i 2., prowadzenie zespołu – który dotychczas
prowadził trener korzystający ze zwolnienia lekarskiego – może przejąć, na czas jego
nieobecności, jego asystent lub inny trener mający ważną licencję trenerską wymaganą w danej klasie rozgrywkowej.
Wszelkie kwestie sporne powstające w związku z realizacją postanowień ust. 1-3 rozstrzyga podmiot prowadzący rozgrywki piłkarskie, w których uczestniczy zespół, na
rzecz którego świadczył ostatnio usługi trener korzystający ze zwolnienia lekarskiego.

Art. 6
W zakresie wykonywanych czynności i pełnionej funkcji pierwszego trenera zespołu seniorów lub juniorów Klubu, trener jest uprawniony i zobowiązany do sprawowania kontroli nad
czynnościami zawodników oraz osób wchodzących w skład kadry szkoleniowo-medycznej
zespołu.
Art. 7
1.
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Do szczegółowych praw i obowiązków trenera pierwszego zespołu piłki nożnej Klubu
należy:
a) planowanie i bezpośrednia realizacja procesu szkoleniowego obejmującego
w szczególności elementy przygotowania ﬁzycznego, taktycznego i techniki gry
w piłkę nożną,
b) selekcja zawodników Klubu do kadry pierwszego zespołu oraz powoływanie kadry
tego zespołu na zgrupowania przygotowawcze i konkretne mecze ligowe, pucharowe lub towarzyskie,
c) kierowanie grą pierwszego zespołu Klubu w trakcie spotkań ligowych, pucharowych i towarzyskich, przy akceptowaniu decyzji podejmowanych przez arbitrów
zawodów,
d) opiniowanie przydatności poszczególnych zawodników pierwszego zespołu
w związku z możliwością ich transferowania do Klubu lub z Klubu w sposób i w terminach wskazanych przez Zarząd Klubu,
e) analizowanie i ocena poziomu sportowego oraz osiąganych wyników przez pierwszy zespół Klubu, jak też poszczególnych zawodników oraz przekazywanie informa-

2.

Art. 8
1.

2.

3.

Art. 9
1.

2.

Zabroniony jest udział trenera piłki nożnej w zakładach bukmacherskich dot. wszelkich rozgrywek sportowych odbywających się w Polsce i za granicą. Naruszenie
powyższego zakazu pociąga za sobą zastosowanie sankcji regulaminowych i dyscyplinarnych, łącznie z możliwością rozwiązania kontraktu trenerskiego w trybie natychmiastowym.
W przypadku dopuszczenia się przez trenera piłki nożnej przestępstwa przekupstwa
sportowego stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu karnego lub prawomocną decyzją organu dyscyplinarnego PZPN lub WZPN trener zobowiązany jest wpłacić
na konto PZPN (trener szczebla centralnego) lub wojewódzkiego związku piłki nożnej
(trener III ligi lub niższych klas rozgrywkowych) kwotę odpowiadającą rocznym zarobkom otrzymanym od Klubu w sezonie, w którym stwierdzono popełnienie przestępstwa przekupstwa sportowego.
Zobowiązanie określone w ust. 1, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, stanowi integralną część każdego kontraktu trenerskiego.

Trener może w trakcie jednej rundy sezonu piłkarskiego świadczyć usługi trenerskie
lub z nimi związane tylko w jednym Klubie występującym w tej samej klasie rozgrywkowej, chyba że rozwiązanie z nim kontraktu nastąpiło przed pierwszym meczem
ligowym w danej rundzie.
W sytuacji rozwiązania kontraktu w trakcie rundy rozgrywkowej, po pierwszym meczu ligowym w danej rundzie, trener nie może być zatrudniony lub pełnić funkcji
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3.

cji w tym zakresie Zarządowi Klubu,
f) udział w organizowanych konferencjach prasowych (w tym pomeczowych) oraz
godne reprezentowanie Klubu w działaniach promocyjnych podejmowanych na
rzecz oraz w interesie Klubu,
g) realizacja obowiązków wynikających z przepisów wewnątrzzwiązkowych i Klubowych oraz kontraktu trenerskiego, a także dbanie o przestrzeganie dyscypliny i regulaminów sportowych przez podległych trenerowi zawodników Klubu,
h) stosowanie się do nakazów i poleceń Zarządu Klubu w sprawach dotyczących realizacji kontraktu trenerskiego,
i) udostępnianie wizerunku trenera na rzecz Klubu utrwalonego w trakcie obowiązywania kontraktu trenerskiego w sposób umożliwiający również marketingowe
wykorzystywanie jego wizerunku w związku z rozgrywkami prowadzonymi przez
PZPN oraz inne uprawnione podmioty.
Czas wykonywania obowiązków kontraktowych przez trenera określony jest wymiarem jego zadań wynikających z kontraktu.
Prawa i obowiązki innych trenerów piłki nożnej, nieprowadzących pierwszego zespołu Klubu, są określane przy uwzględnieniu specyﬁki realizowanych przez nich funkcji
i odpowiednim zastosowaniu ust. 1. lit. a) i b).

3.

społecznej w innym Klubie występującym w tej samej klasie rozgrywkowej do czasu
zakończenia rundy, w trakcie której nastąpiło rozwiązanie kontraktu.
Nieprzestrzeganie zasad, o których mowa w ust. 1. i 2., stanowi rażące naruszenie
prawa związkowego i podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także skutkuje
wstrzymaniem licencji trenerskiej przez Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN na okres 1 roku.

Rozdział III – Profesjonalny kontrakt trenerski
Art. 10
1.
Profesjonalny kontrakt trenerski jest podpisywany na minimum jeden sezon piłkarski.
2.
Jeżeli kontrakt, o którym mowa w ust. 1. jest zawierany w trakcie sezonu piłkarskiego, to musi on być zawarty co najmniej do końca danego sezonu piłkarskiego.
3.
Profesjonalny kontrakt trenerski będący umową cywilnoprawną może być również
realizowany w formie działalności gospodarczej.
Art. 11
1.
Pod rygorem nieważności profesjonalny kontrakt trenerski będący umową cywilnoprawną:
a) przed rozpoczęciem sezonu piłkarskiego podpisywany jest na czas minimum jednego sezonu piłkarskiego,
b) w trakcie sezonu piłkarskiego zawierany jest na okres nie krótszy niż do zakończenia danego sezonu piłkarskiego,
c) określa wszystkie składniki wynagrodzenia trenera za cały okres obowiązywania
kontraktu,
d) sporządzony jest na piśmie w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Klubu, trenera i podmiotu prowadzącego rozgrywki; trzeci egzemplarz przekazywany jest przez Klub do Biura ww. podmiotu w zaklejonej kopercie z formularzem
zawierającym oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 2 do niniejszej Uchwały,
e) podpisywany jest przez trenera oraz przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Klubu,
f) zawiera zapis o poddaniu wszelkich sporów majątkowych wynikających z profesjonalnego kontraktu trenerskiego będącego umową cywilnoprawną kompetencji
Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.
2.
Piłkarski Sąd Polubowny PZPN jest również właściwy do rozpoznawania już wynikłych sporów z profesjonalnego kontraktu trenerskiego będącego umową o pracę.
Art. 12
Trener może zawrzeć profesjonalny kontrakt z Klubem, jeżeli:
a) nie jest związany z żadnym Klubem piłkarskim kontraktem trenerskim lub umową
cywilnoprawną niebędącą kontraktem, względnie
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b) jego dotychczasowy kontrakt z Klubem piłkarskim lub umowa cywilnoprawna
niebędąca kontraktem wygasły lub wygasną w ciągu 6 miesięcy, w szczególności
zostały rozwiązane przed upływem ich ważności zgodnie z postanowieniami nin.
Uchwały.
Art. 13
1.
Trener może zawrzeć tylko jeden profesjonalny kontrakt trenerski na ustalony okres
jego obowiązywania.
2.
W trakcie obowiązywania profesjonalnego kontraktu trenerskiego trener nie może
realizować innego zatrudnienia, prowadzić innej działalności gospodarczej lub innej
aktywności utrudniającej pełne zaangażowanie się trenera w prowadzenie zespołu
piłkarskiego lub świadczenie innych usług trenerskich, chyba że Klub wyrazi na to
zgodę na piśmie pod rygorem nieważności.

Art. 15
1.
Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego w trybie art. 14 ust. 1 pkt a)
wywiera skutki w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez Klub do
podmiotu prowadzącego rozgrywki pisma zawierającego zgodne oświadczenia woli
obu stron o rozwiązaniu kontraktu.
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Art. 14
1.
Profesjonalny kontrakt trenerski mający postać umowy cywilnoprawnej może być
rozwiązany:
a) w każdym czasie na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron wyrażonego
– pod rygorem nieważności – w formie pisemnej,
b) poprzez złożenie przez Klub oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z opcją wypłaty jednorazowego odszkodowania, jeżeli strony przewidziały taką możliwość przy
podpisaniu kontraktu,
c) na wniosek trenera – w razie uprzedniego złożenia przez Klub oświadczenia
o zwolnieniu trenera piłki nożnej z obowiązku świadczenia usług trenerskich, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 17 ust. 1-3),
d) poprzez złożenie przez trenera oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z opcją zapłaty odszkodowania, jeżeli strony przewidziały taką możliwość przy podpisaniu
kontraktu,
e) przez Klub w trybie natychmiastowym – w przypadku rażącego naruszenia przez
trenera piłki nożnej przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych,
f) przez trenera piłki nożnej w trybie natychmiastowym – w przypadku rażącego
naruszenia przez Klub przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych, w szczególności w przypadku zwłoki z zapłatą przez Klub wynagrodzenia określonego kontraktem przez okres co najmniej 3 miesięcy.
2.
Profesjonalny kontrakt trenerski mający postać umowy o pracę może być rozwiązany
na zasadach przewidzianych w Kodeksie pracy, w szczególności przy zachowaniu istniejących okresów wypowiedzenia stosunku pracy oraz bez możliwości zastosowania
opcji zapłaty odszkodowania przez którąkolwiek ze stron kontraktu trenerskiego.

2.
3.

4.

W razie rozwiązania kontraktu w sposób, o którym mowa w ust. 1., trenerowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie przez strony.
Jeżeli rozwiązanie kontraktu, o którym mowa w ust. 1. dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół Klubu, może on zawrzeć umowę z nowym trenerem po przedstawieniu podmiotowi prowadzącemu rozgrywki podpisanego przez dotychczasowego
trenera dokumentu stwierdzającego uregulowanie wobec niego wszystkich należności kontraktowych lub porozumienia – w zalakowanej kopercie – określającego
ustalone przez strony kontraktu zasady spłaty należności.
Brak realizacji którejkolwiek z rat wynagrodzenia określonego w porozumieniu,
o którym mowa w ust. 3, skutkować będzie odpowiedzialnością związkową Klubu.

Art. 16
Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego w trybie art. 14 ust. 1 pkt b) wywiera
skutki w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez Klub do podmiotu prowadzącego rozgrywki oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z opcją odszkodowania przewidzianą przy podpisaniu kontraktu z potwierdzeniem otrzymania tego dokumentu przez trenera oraz dowodu wpłaty na konto trenera jednorazowego odszkodowania ustalonego przez
strony przy zawarciu kontraktu. Jeżeli powyższe dokumenty dotyczą trenera prowadzącego
pierwszy zespól Klubu, to od momentu ich przekazania do podmiotu prowadzącego rozgrywki Klub może podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję. Z zastrzeżeniem treści art. 9 nin. Uchwały dotychczasowy trener może podjąć pracę w nowym Klubie.
Art. 17
1.
W razie nieprzyjęcia przez trenera propozycji rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron Klub może zwolnić go z obowiązku świadczenia usług trenerskich z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za czas pozostały do wygaśnięcia kontraktu. W tym
okresie trener nie może świadczyć usług trenerskich w innym Klubie. Przepis art. 15
ust. 4 stosuje się odpowiednio.
2.
W sytuacji, o której mowa w ust. 1., dotyczącej trenera prowadzącego pierwszy zespół Klubu może on zatrudnić nowego trenera na powyższą funkcję z dniem dostarczenia do podmiotu prowadzącego rozgrywki oświadczenia o zwolnieniu dotychczasowego trenera z obowiązków świadczenia usług trenerskich z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia za czas pozostały do wygaśnięcia kontraktu.
3.
W trakcie wypłacania wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1., dotychczasowy trener może zwrócić się do Klubu z wnioskiem o rozwiązanie kontraktu, który wygasa
z dniem wpływu wniosku do sekretariatu Klubu. Może to w szczególności nastąpić
w razie powstania woli podjęcia świadczenia usług trenerskich w innym Klubie.
4.
Postanowienia ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do innych trenerów mających podpisane kontrakty profesjonalne z Klubem.
Art. 18
Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego w trybie art. 14 ust. 1 pkt d) wywiera
skutki w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez trenera do podmiotu pro196

wadzącego rozgrywki oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu z opcją odszkodowania przewidzianą przy podpisaniu kontraktu z potwierdzeniem otrzymania tego dokumentu przez Klub
oraz dowodu wpłaty na konto Klubu jednorazowego odszkodowania ustalonego przez strony
przy zawarciu kontraktu. Jeżeli powyższe oświadczenie dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół Klubu, może on od tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym
tę funkcję.

Art. 20
1.
Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego w trybie art. 14 ust. 1. pkt f)
wywiera skutki w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez trenera podmiotowi prowadzącemu rozgrywki oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu ze
skutkiem natychmiastowym ze względu na rażące naruszenie przez Klub konkretnych przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych, w szczególności polegające
na niepłaceniu wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli powyższe
oświadczenie dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół Klubu, to może on od
tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję.
2.
W sytuacji, o której mowa w ust. 1 przepis art. 15 ust. 4. stosuje się odpowiednio.
3.
Klub, który nie zgadza się z rozwiązaniem przez trenera profesjonalnego kontraktu
trenerskiego w trybie natychmiastowym może wystąpić do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN z wnioskiem o uznanie rozwiązania kontraktu za sprzeczne z prawem.
Art. 21
1.
Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego, będącego umową o pracę,
w trybie art. 14 ust. 2 wywiera skutki w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem
dostarczenia do podmiotu prowadzącego rozgrywki pisma jednej ze stron umowy
o pracę o jej wypowiedzeniu lub pisma wskazującego na wygaśnięcie stosunku pracy
z innych przyczyn.
2.
Jeżeli rozwiązanie kontraktu, o którym mowa w ust. 1, dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół Klubu, to może on od tego momentu podpisać umowę z nowym
trenerem pełniącym tę funkcję.
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Art. 19
1.
Rozwiązanie profesjonalnego kontraktu trenerskiego w trybie art. 14 ust. 1. pkt e)
wywiera skutki w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez Klub
podmiotowi prowadzącemu rozgrywki oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego, zawinionego przez trenera naruszenia konkretnych przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych. Jeżeli powyższe oświadczenie dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół Klubu, może on od
tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję.
2.
Trener, który nie zgadza się z rozwiązaniem przez Klub kontraktu w trybie natychmiastowym, może wystąpić do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN z wnioskiem
o uznanie rozwiązania kontraktu za sprzeczne z prawem i wypłatę wynagrodzenia
kontraktowego za czas pozostały do jego wygaśnięcia.

Rozdział IV – Amatorski kontrakt trenerski
Art. 22
1.
Amatorski kontrakt trenerski może mieć postać umowy cywilnoprawnej lub umowy
2.

o pracę.
Minimalny okres trwania amatorskiego kontraktu trenerskiego, bez względu na jego
formę prawną, wynosi 3 miesiące.

Art. 23
1.
Pod rygorem nieważności amatorski kontrakt trenerski będący umową cywilnoprawną:
a) zawierany jest na czas określony, nie krótszy niż 3 miesiące,
b) określa wszystkie składniki wynagrodzenia trenera na cały okres obowiązywania
kontraktu,
c) sporządzony jest na piśmie w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
Klubu i trenera,
d) podpisywany jest przez trenera oraz przez uprawnionych do reprezentacji przedstawicieli Klubu,
e) zawiera zapis o poddaniu wszelkich sporów wynikających z kontraktu amatorskiego będącego umową cywilnoprawną pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN lub innego właściwego sądu arbitrażowego.
2.
Piłkarski Sąd Polubowny PZPN lub inny właściwy sąd arbitrażowy jest kompetentny
do rozstrzygania już wynikłych sporów z amatorskiego kontraktu trenerskiego będącego umową o pracę.
Art. 24
Trener może zawrzeć amatorski kontrakt trenerski z Klubem, jeżeli:
1.
z zastrzeżeniem treści art. 25, nie jest związany z żadnym Klubem piłkarskim profesjonalnym kontraktem trenerskim lub umową cywilnoprawną niebędącą kontraktem, względnie
2.
jego dotychczasowy kontrakt z Klubem piłkarskim lub umowa cywilnoprawna niebędąca kontraktem wygasły lub wygasną w ciągu 3 miesięcy, w szczególności zostały
rozwiązane przed upływem ich ważności, zgodnie z postanowieniami nin. Uchwały.
Art. 25
1.
Trener powinien zawrzeć tylko jeden amatorski kontrakt trenerski na ustalony czas
jego obowiązywania.
2.
Obowiązywanie kontraktu, o którym mowa w ust. 1., nie wyklucza równoczesnej realizacji przez trenera innej aktywności zawodowej, jeśli Klub będący stroną kontraktu
wyrazi na to zgodę na piśmie, pod rygorem nieważności.
Art. 26
1.
Amatorski kontrakt trenerski będący umową cywilnoprawną może być rozwiązany:
a) w każdej chwili na podstawie zgodnego oświadczenia woli stron wyrażonego – pod
rygorem nieważności – w formie pisemnej,
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2.

b) w razie pisemnego wypowiedzenia przez każdą ze stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia,
c) przez Klub w trybie natychmiastowym – w przypadku rażącego zawinionego naruszenia przez trenera przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych,
d) przez trenera w trybie natychmiastowym – w przypadku rażącego naruszenia
przez Klub przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych, w szczególności
w razie zwłoki z zapłatą przez Klub wynagrodzenia określonego kontraktem przez
okres co najmniej 3 miesięcy.
Amatorski kontrakt trenerski mający postać umowy o pracę może być rozwiązany na
zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy, w szczególności z zachowaniem
istniejących okresów wypowiedzenia stosunku pracy.

Art. 28
1.
Skuteczne rozwiązanie amatorskiego kontraktu trenerskiego w trybie art. 26 ust. 1
pkt b) w drodze wypowiedzenia wymaga dostarczenia przez Klub lub trenera do podmiotu prowadzącego rozgrywki pisma zawierającego oświadczenie którejkolwiek ze
stron w zakresie wypowiedzenia kontraktu z 1-miesięcznym wyprzedzeniem oraz poświadczonego dowodu wpłaty na konto trenera przysługującego mu wynagrodzenia
lub zaakceptowanego przez niego dokumentu określającego sposób spłaty przysługującego mu wynagrodzenia. Przepis art. 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
2.
W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Klub może zwolnić trenera z obowiązku świadczenia usług trenerskich po dniu złożenia wypowiedzenia, a także zatrudnić nowego
trenera, w tym jako prowadzącego pierwszy zespół Klubu po przedstawieniu do podmiotu prowadzącego rozgrywki dokumentów, o których mowa w ust. 1.
Art. 29
1
Rozwiązanie kontraktu trenerskiego w trybie art. 26 ust. 1 pkt c) wywiera skutki
w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez Klub podmiotowi prowadzącemu rozgrywki oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu ze skutkiem natychmiastowym ze względu na rażące zawinione naruszenie przez trenera konkretnych
przepisów prawa lub obowiązków kontraktowych.
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Art. 27
1.
Rozwiązanie amatorskiego kontraktu trenerskiego będącego umową cywilnoprawną
w trybie art. 26 ust. 1 pkt a) wywiera skutki w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem
dostarczenia przez Klub do podmiotu prowadzącego rozgrywki pisma zawierającego
oświadczenia obu stron o zgodnym rozwiązaniu kontraktu oraz dowodu uregulowania ustalonego wynagrodzenia trenerowi lub zaakceptowanego przez niego dokumentu określającego sposób spłaty w przyszłości przysługującego mu wynagrodzenia. Art. 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
2.
Jeżeli sytuacja, o której mowa w ust. 1, dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół Klubu, to może on od tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję.

2.

Trener, który nie zgadza się z rozwiązaniem przez Klub kontraktu w trybie natychmiastowym, może wystąpić do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN lub innego właściwego sądu arbitrażowego z wnioskiem o uznanie rozwiązania kontraktu za sprzeczne
z prawem i wypłatę wynagrodzenia kontraktowego za czas pozostały do jego wygaśnięcia.

3.

Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy trenera prowadzącego pierwszy zespół Klubu, to może on od tego momentu zatrudnić nowego trenera pełniącego tę funkcję.

Art. 30
1.

Rozwiązanie kontraktu trenerskiego w trybie art. 26 ust. 1 pkt d) wywiera skutki
w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia przez trenera podmiotowi
prowadzącemu rozgrywki oświadczenia o rozwiązaniu kontraktu ze skutkiem natychmiastowym ze względu nas rażące naruszenie przez Klub konkretnych przepisów
prawa lub obowiązków kontraktowych, w szczególności związanych z niepłaceniem
wynagrodzenia przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

2.
3.

W sytuacji, o której mowa w ust. 1. przepis art. 15 ust. 4. stosuje się odpowiednio.
Klub, który nie zgadza się z rozwiązaniem przez trenera kontraktu w trybie natychmiastowym, może wystąpić do Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN lub innego
właściwego sądu arbitrażowego z wnioskiem o uznanie rozwiązania za sprzeczne
z prawem.

4.

Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust. 1. dotyczy trenera prowadzącego pierwszy Zespół Klubu, to może on od tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem
pełniącym tę funkcję.

Art. 31
1.

Rozwiązanie kontraktu trenerskiego będącego umową o pracę w trybie art. 25 ust. 2.
wywiera skutki w zakresie rozgrywek piłkarskich z dniem dostarczenia podmiotowi
prowadzącemu rozgrywki pisma jednej ze stron umowy o pracę o jej wypowiedzeniu
lub pisma wskazującego na wygaśnięcie stosunku pracy z innych przyczyn.

2.

Jeśli sytuacja, o której mowa w ust. 1. dotyczy trenera prowadzącego pierwszy ZespółKlubu, to może on od tego momentu podpisać umowę z nowym trenerem pełniącym tę funkcję.

Rozdział V – Postanowienia końcowe
Art. 32
W sprawach nieunormowanych w niniejszej Uchwale stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego oraz/lub przepisy prawa pracy.
Art. 33
Prawo interpretacji postanowień niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.
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Art. 34
Traci moc Uchwała nr III/25 z dnia 8 czerwca 2000 roku Zarządu PZPN dot. „Zasad” regulujących stosunki pomiędzy Klubem sportowym a trenerem piłki nożnej.
II.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2015 roku.

Prezes PZPN
Zbigniew Boniek

Rozgrywki
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku
Zarządu PZPN dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy Klubem
sportowym a trenerem piłki nożnej
…………………………………….
(imię i nazwisko)
…………………………………….
(nazwa Klubu)
OŚWIADCZENIE
Jako trener piłki nożnej zdaję sobie sprawę z ciążącej na mnie odpowiedzialności oraz zobowiązuję się do sumiennego wypełniania obowiązków zarówno trenera, jak i wychowawcy. Będę dbał nie tylko o rozwój piłkarskich umiejętności moich podopiecznych, ale także
o kształtowanie ich osobowości. Postaram się uświadomić im, że zwycięstwo ważne jest
jedynie wtedy, gdy zostało odniesione w walce prowadzonej według reguł fair play. W przypadku dopuszczenia się przeze mnie przekupstwa sportowego stwierdzonego prawomocnym
wyrokiem sądu karnego i/lub prawomocną decyzją dyscyplinarną organu PZPN (WZPN) zobowiązuję się wpłacić na konto PZPN (wojewódzkiego związku piłki nożnej) kwotę odpowiadającą rocznym zarobkom otrzymanym od Klubu na podstawie kontraktu w sezonie, w którym
stwierdzono popełnienie przekupstwa sportowego.
……………………………………………………..
(podpis trenera …………………………………………………….
(poświadczenie przyjęcia oświadczenia)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/189 z dnia 12 grudnia 2014 roku
Zarządu PZPN dot. Zasad regulujących stosunki pomiędzy klubem
sportowym a trenerem piłki nożnej Klub
…………………………………….............
(imię i nazwisko trenera)
…………………………………….............
Okres obowiązywania kontraktu
(do dnia)
Potwierdzamy, że niniejsza koperta zawiera profesjonalny kontrakt trenerski
zawarty w dniu ________________
Podpis przedstawiciela Klubu/pieczęć

Data
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Uchwała nr III/42 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie współpracy z pośrednikami transakcyjnymi
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23. Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.

III.

Art. 1
W rozumieniu niniejszych przepisów:
1.
„Ekwiwalent” oznacza opłatę za wyszkolenie lub rozwój zawodnika, jaką Klub pozyskujący zobowiązany jest zapłacić Klubowi odstępującemu.
2
„Klubem” jest podmiot uczestniczący we współzawodnictwie sportowym w piłce
nożnej na zasadach określonych przez właściwą federację piłkarską.
3.
„Umową pośrednictwa” jest pisemna umowa zawarta przez Klub lub zawodnika
z pośrednikiem mająca postać umowy cywilnoprawnej w zakresie świadczenia usług
pośrednictwa.
4.
„Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej” (dalej „Kontrakt”) oznacza umo203
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II.

Niniejszym przyjmuje się postanowienia określające standardy i wymogi stawiane
przez Polski Związek Piłki Nożnej osobom, które od dnia 1 kwietnia 2015 roku będą
pośredniczyły na terenie Polski przy negocjowaniu i zawieraniu umów w sprawie
zmian przynależności klubowej przez piłkarzy (zwanych dalej „umowami transferowymi”) oraz kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej podpisywanych
przez zawodników z Klubami. Poniższe przepisy zastępują w całości regulacje ujęte
dotychczas w treści Uchwały nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla Menedżerów ds. Piłkarzy w związku z uchyleniem przez Kongres Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej (FIFA) w czerwcu 2014 roku Regulaminu dot.
Agentów Piłkarskich uchwalonego w dniu 29 października 2007 roku.
Zgodnie z Regulaminem FIFA dot. współpracy z pośrednikami transakcyjnymi celem
niniejszej regulacji jest promocja i zabezpieczenie realizacji optymalnych standardów
etycznych w relacjach pomiędzy Klubami, zawodnikami i osobami trzecimi będącymi
pośrednikami przy negocjowaniu i zawieraniu umów transferowych oraz kontraktów
o profesjonalne uprawianie piłki nożnej chroniących Kluby oraz zawodników przed
jakimkolwiek wystąpieniem nieuczciwych lub nielegalnych praktyk bądź zachowań
w trakcie zawierania umów transferowych lub kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki nożnej.
Postanowienia Uchwały powinny być uwzględnione przy formułowaniu praw i obowiązków stron wynikających z powierzenia pośrednikowi transakcyjnemu przez Klub
lub zawodnika czynności pośrednictwa przy negocjowaniu i zawieraniu transakcji.
Dla realizacji celów, o których mowa w pkt I. i II., przyjmuje się poniższe przepisy
określające standardy i wymogi, które muszą być zachowane przy podpisywaniu
z udziałem pośrednika każdej umowy transferowej lub każdego kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej podpisywanego z zawodnikiem. Niniejsze postanowienia oraz potencjalne zapisy dodatkowe wykraczające poza sformułowane standardy i wymogi nie mogą mieć żadnego wpływu na ważność umów transferowych
i kontraktów.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
Art. 2
1.
2.

3.
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wę regulującą wzajemne prawa i obowiązki Klubu i zawodnika profesjonalnego, przy
uwzględnieniu obowiązujących regulacji piłkarskich.
„Pośrednikiem transakcyjnym” (dalej „Pośrednikiem”) jest osoba ﬁzyczna, prawna
lub inna jednostka organizacyjna, zarejestrowana w PZPN zgodnie z postanowieniami nin. Uchwały, która nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem reprezentuje Klub lub
zawodnika przy negocjacjach i zawieraniu umowy transferowej względnie Kontraktu
o profesjonalne uprawianie piłki nożnej (w tym umowy zlecenia lub agencyjnej), pośrednictwa pracy lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego.
„PZPN” oznacza Polski Związek Piłki Nożnej.
„Sezon rozgrywkowy” oznacza okres od 1 lipca danego roku do 30 czerwca roku następnego.
„Systemem rejestracyjnym” jest ewidencja Pośredników i dokonywanych przez nich
czynności prowadzona i upubliczniona przez PZPN na zasadach określonych w niniejszej Uchwale.
„Transakcja” oznacza negocjowanie i zawarcie Umowy transferowej lub Kontraktu.
„Umową transferową” jest cywilnoprawne porozumienie dwóch Klubów piłkarskich,
na podstawie, którego następuje, za zgodą zawodnika, odpłatna lub nieodpłatna
zmiana jego przynależności klubowej.
„Zasadnicze wynagrodzenie Zawodnika” oznacza wynagrodzenie określone w Kontrakcie, którego wypłata i wysokość nie może być w żaden sposób warunkowana.
„Zawodnikiem” jest osoba uprawiająca sport piłki nożnej w sposób amatorski lub
profesjonalny.
„Zawodnikiem niepełnoletnim” jest zawodnik, który nie ukończył 18. roku życia.

Przy zawieraniu Umowy transferowej lub Kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki
nożnej Zawodnik i Klub są uprawnieni do korzystania wyłącznie z usług Pośredników.
Przy wyborze Pośrednika Zawodnik lub Klub muszą postępować z należytą starannością oraz poszanowaniem regulacji PZPN. W szczególności możliwość skorzystania
przy Transakcji z usług Pośrednika uzależniona jest od:
a) istnienia nieposzlakowanej reputacji Pośrednika,
b) zarejestrowania i zweryﬁkowania Pośrednika w Systemie rejestracyjnym, zgodnie
z postanowieniami niniejszej Uchwały, nie później niż w dniu zawarcia Umowy
pośrednictwa,
c) zawarcia z Pośrednikiem Umowy pośrednictwa i jej niezwłocznego złożenia do
PZPN.
Pośrednikiem nie może być osoba sprawująca funkcje zarządzające, administracyjne,
techniczne lub medyczne w FIFA, konfederacji kontynentalnej, krajowym lub regionalnym związku piłkarskim, lidze zawodowej oraz Klubie piłkarskim, a także osoba
będąca członkiem tych organizacji, sędzią piłkarskim, sędzią asystentem, trenerem
oraz instruktorem, jak również każdy inny podmiot zobowiązany do przestrzegania
Statutów FIFA i PZPN, podległy ich władztwu dyscyplinarnemu z każdego innego tytułu uczestnictwa w sporcie piłki nożnej.

4.

5.

7.

8.

Art. 3
1.

2.

3.

Przed skorzystaniem z usług Pośrednika Zawodnik lub Klub zobowiązani są do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić, że w związku z zawarciem Umowy pośrednictwa nie występuje lub nie może wystąpić konﬂikt interesów dla Zawodnika lub
Klubu, jak również dla Pośrednika.
Konﬂikt interesów w rozumieniu niniejszej Uchwały istnieje, gdy Pośrednik w zakresie negocjowania lub zawierania Transakcji może realizować swój osobisty (prywatny) interes lub korzyść majątkową kosztem interesu Klubu, Zawodnika, sportu piłki
nożnej lub interesu publicznego.
Konﬂikt interesów nie występuje wtedy, gdy Pośrednik ujawni na piśmie wszystkim
podmiotom biorącym udział w danej Transakcji każdy rzeczywisty lub potencjalny
konﬂikt interesów, jaki ma lub może mieć miejsce pomiędzy nim a innymi podmiotami biorącymi udział w danej Transakcji, i otrzyma przed rozpoczęciem negocjacji
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6.

Pośrednikiem działającym jako osoba ﬁzyczna może być osoba posiadająca nieposzlakowaną reputację, w tym w szczególności w przeszłości nie została skazana
prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub
przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego (chyba że nastąpiło zatarcie skazania), nie podlega karze dyskwaliﬁkacji w okresie obejmującym Deklarację Pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegała w przeszłości karze
dyskwaliﬁkacji za korupcję w sporcie.
Pośrednikiem działającym jako osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna może
być osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której osoby upoważnione do
reprezentacji posiadają nieposzlakowaną reputację, w tym w szczególności w przeszłości żadna z tych osób nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym
za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego (chyba że nastąpiło zatarcie skazania), nie podlega karze
dyskwaliﬁkacji w okresie obejmującym Deklarację Pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegała karze dyskwaliﬁkacji za korupcję w sporcie.
Osoba występująca w imieniu i na rzecz Pośrednika działającego jako osoba prawna
lub inna jednostka organizacyjna musi posiadać nieposzlakowaną reputację, w tym
w szczególności w przeszłości nie została skazana prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego (chyba że nastąpiło zatarcie skazania), nie podlega
karze dyskwaliﬁkacji w okresie obejmującym Deklarację Pośrednika lub karze regulaminowej oraz nie podlegała w przeszłości karze dyskwaliﬁkacji za korupcję w sporcie.
Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie może być powiązana (kapitałowo lub osobowo) z innymi podmiotami, o których mowa w ust. 3, lub działaniami
tych podmiotów mającymi na celu ominięcie obowiązujących regulacji.
Osoba ﬁzyczna działająca jako Pośrednik bądź osoba ﬁzyczna działająca w imieniu
i na rzecz osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej będącej Pośrednikiem
nie może działać jako Pośrednik w imieniu i na rzecz kolejnej osoby prawnej lub innej
jednostki organizacyjnej.

4.

5.

Art. 4
1.

2.
3.

4.

5.
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wyraźną pisemną zgodę na wzięcie udziału w tej Transakcji od wszystkich zaangażowanych w nią podmiotów.
W przypadku gdy Zawodnik i Klub chcą skorzystać z usług tego samego Pośrednika
w odniesieniu do tej samej Transakcji na warunkach ustalonych w ust. 3, Podmioty
te powinny wyrazić swoją zgodę na piśmie co do możliwości równoległego ich reprezentowania przez tego samego Pośrednika oraz wskazać na piśmie, która ze stron
(Zawodnik czy Klub) zapłaci pośrednikowi stosowne wynagrodzenie. Pośrednik jest
zobowiązany do niezwłocznego przekazania przedmiotowych ustaleń oraz powyższych dokumentów do PZPN.
W przypadku gdy Pośrednik nie dostarczy do PZPN zgody, o której mowa w ust. 4.
nie może on kontynuować świadczenia usług drugiej stronie lub otrzymywać wynagrodzenia od drugiej strony w odniesieniu do danej Transakcji, a druga strona nie
może korzystać z żadnych usług Pośrednika lub dokonywać jakichkolwiek płatności
na rzecz Pośrednika w odniesieniu do danej Transakcji. Pośrednik może nadal reprezentować tylko stronę, która wyraziła zgodę na piśmie w odniesieniu do danej Transakcji, i otrzymywać zapłatę za takie usługi zgodnie warunkami Umowy pośrednictwa.

Osoba ﬁzyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nabywa uprawnienia Pośrednika poprzez wpis do Systemu rejestracyjnego. Proces rejestracji kończy
się po dokonaniu weryﬁkacji danych.
Weryﬁkacja, o której mowa w ust. 1. powinna nastąpić w ciągu 24 godzin od złożenia
dokumentów wymaganych niniejszą Uchwałą.
Rejestracja w Systemie rejestracyjnym następuje po spełnieniu następujących warunków:
a) samodzielne wprowadzenie przez Pośrednika do Systemu rejestracyjnego prawidłowo podpisanej Deklaracji pośrednika o treści wskazanej, w zależności od formy
prowadzenia działalności przez Pośrednika, odpowiednio w Załączniku nr 1 lub 2
do niniejszej Uchwały wraz z potwierdzeniem wysłania listem poleconym do PZPN
oryginału Deklaracji, o której mowa powyżej, przy czym każda osoba działająca
w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej musi złożyć oddzielny
formularz Deklaracji pośrednika,
b) uiszczenie, na wskazane konto PZPN, opłaty za wpis do Systemu rejestracyjnego
w wysokości określonej na dany sezon rozgrywkowy przez Zarząd PZPN,
3) spełnienie pozostałych wymogów, o których mowa w niniejszej Uchwale.
Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 3. umożliwia Pośrednikowi działalność
przez okres jednego sezonu rozgrywkowego. Przed rozpoczęciem działalności w każdym sezonie rozgrywkowym wszystkie podmioty zamierzające prowadzić działalność
Pośrednika zobowiązane są do ponownego spełnienia tychże warunków.
Jeżeli jakiekolwiek dokumenty wprowadzone do Systemu rejestracyjnego nie spełniają warunków formalnych lub jeżeli nie uiszczono należnej opłaty, PZPN wzywa
osobę je składającą do poprawienia, uzupełnienia lub dokonania opłaty w terminie
tygodniowym. Po bezskutecznym upływie terminu ww. dokumenty podlegają zwro-

6.

7.

8.

9.

Art. 5
1.

2.

3.

Pośrednik lub osoba ﬁzyczna będąca udziałowcem/partnerem/wspólnikiem/członkiem lub zasiadająca w organach zarządzających lub nadzorczych Pośrednika zobowiązana jest do niezawierania, pod sankcją dyscyplinarną, umów cywilnoprawnych
z Zawodnikami lub ich przedstawicielami ustawowymi innych niż Umowy pośrednictwa, których przedmiotem będzie reprezentowanie interesów takich Zawodników
lub ich przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i zawierania
Umów transferowych lub Kontraktów.
Zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich
prób zawarcia przez Pośrednika lub inną osobę ﬁzyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną umowy cywilnoprawnej innej niż Umowa pośrednictwa z nim
lub jego przedstawicielami ustawowymi, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu.
Klub zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób
zawarcia z nim przez Pośrednika lub inną osobę ﬁzyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną umowy cywilnoprawnej innej niż Umowa pośrednictwa, której
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10.

towi. Dokumenty poprawione lub uzupełnione w terminie wywołują skutki od chwili
ich wniesienia.
Odmowa wpisu do Systemu rejestracyjnego pośredników w przypadku, gdy podmiot
nie spełnia wymogów przewidzianych niniejsza Uchwałą, następuje decyzją Zespołu
działającego w ramach Komisji ds. Prawnych, od której przysługuje odwołanie do
Najwyższej Komisji Odwoławczej.
Po zawarciu Umowy pośrednictwa Pośrednik zobowiązany jest w terminie 3 dni, nie
później jednak niż do dnia zawarcia kontraktu lub umowy transferowej, wprowadzić
ją do Systemu rejestracyjnego pod rygorem bezskuteczności wobec PZPN oraz przesłać listem poleconym do PZPN jej oryginał.
Po zawarciu umowy transferowej lub kontraktu Pośrednik zobowiązany jest w terminie 7 dni wprowadzić ww. dokumenty do Systemu rejestracyjnego oraz złożyć ich
odpisy do PZPN.
W Systemie rejestracyjnym ujawniane jest każde indywidualne zaangażowanie Pośrednika w czynność z zakresu pośrednictwa przy negocjowaniu lub podpisywaniu
Umowy transferowej lub Kontraktu. Zakresem rejestracji objęte są w szczególności
dane dotyczące podmiotów uczestniczących w danej transakcji, jej rodzaj oraz płatności stanowiące wynagrodzenie za świadczone usługi pośrednictwa.
Pośrednik lub osoba ﬁzyczna pełniąca kontrolę lub zasiadająca w organach zarządzających lub nadzorczych Pośrednika zobowiązana jest do wskazania w Systemie
rejestracyjnym, pod sankcją dyscyplinarną, wszelkie umowy oraz inne dokumenty
zawarte przez niego jako osobę ﬁzyczną lub przez osobę prawną lub inną jednostkę
organizacyjną, nad którym osoba ta sprawuje kontrolę lub zasiada w jej organach
zarządzających lub nadzorczych, z jakimkolwiek Klubem lub Zawodnikiem będącym
stroną Transakcji, przy której świadczył usługi.

4.

5.

Art. 6
1.

2.

3.

4.

5.

Art. 7
1.
2.

3.
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przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów takiego Klubu w odniesieniu
do negocjowania i zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu.
Zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich
prób powoływania się przez Pośrednika lub przez inną osobę ﬁzyczną, osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną reprezentującą Klub na umowę cywilnoprawną
inną niż Umowa pośrednictwa, której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie
interesów takiego Klubu w odniesieniu do negocjowania i zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu.
Klub zobowiązany jest do zgłoszenia do Komisji Dyscyplinarnej PZPN wszelkich prób
powoływania się przez Pośrednika lub inną osobę ﬁzyczną, osobę prawną lub inną
jednostkę organizacyjną reprezentującą Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych na umowę cywilnoprawną inną niż Umowa pośrednictwa z Zawodnikiem,
której przedmiotem będzie m.in. reprezentowanie interesów takiego Zawodnika lub
jego przedstawicieli ustawowych w odniesieniu do negocjowania i zawierania Umowy transferowej lub Kontraktu.

Umowa pośrednictwa musi zawierać co najmniej następujące elementy: imiona i nazwiska lub nazwy stron, zakres świadczonych usług, okres obowiązywania umowy
(z datą rozpoczęcia świadczenia usług i ich zakończenia), wysokość wynagrodzenia
ustalonego za realizację pośrednictwa, sposób jego zapłaty, postanowienia dotyczące rozwiązania lub wygaśnięcia Kontraktu oraz podpisy stron.
W przypadku gdy pośrednikiem jest osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna
w umowie pośrednictwa musi zostać ujawniona/e osoba/y ﬁzyczne działające przy
danej Transakcji.
Umowę pośrednictwa można zawrzeć tylko z Zawodnikiem:
a) który ukończył 15 lat, lub
b) otrzymał od Klubu, zgodnie z obowiązującymi regulacjami PZPN, ofertę pierwszego profesjonalnego kontraktu.
Umowa pośrednictwa z Zawodnikiem niepełnoletnim musi zostać podpisana również przez jego rodziców lub innych opiekunów prawnych, zgodnie z postanowieniami prawa powszechnie obowiązującego.
Pośrednik będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie może zawrzeć
Umowy pośrednictwa z Zawodnikiem niepełnoletnim.

Pośrednik może być wynagradzany wyłącznie przez Klub lub Zawodnika, z którym
zawarł Umowę pośrednictwa.
Wysokość wynagrodzenia należnego Pośrednikowi działającemu w imieniu Zawodnika ustalona zostaje w Umowie pośrednictwa, którą strony zobowiązane są zawrzeć
przed zawarciem Kontraktu, i powinna zostać określona na podstawie Zasadniczego
wynagrodzenia Zawodnika w czasie całego okresu objętego Kontraktem.
Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna

4.
5.

6.

7.

9.

10.

11.

12.
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8.

Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Zawodnika, nie przekraczała
3% (słownie: trzech procent) Zasadniczego wynagrodzenia Zawodnika za cały okres
obowiązywania danego Kontraktu.
Klub korzystający z usług Pośrednika wypłaci mu wynagrodzenie uzgodnione w Umowie pośrednictwa. Dozwolone jest dokonywanie płatności ratalnych.
Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna
Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Klubu w celu zawarcia Kontraktu z Zawodnikiem, nie przekraczała 3% (słownie: trzech procent) ostatecznego
Zasadniczego wynagrodzenia za cały okres obowiązywania tego Kontraktu.
Rekomenduje się, aby całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna
Pośrednikowi, który działał przy jej zawarciu w imieniu Klubu w celu zawarcia Umowy transferowej, nie przekraczała 3% (słownie: trzech procent) ostatecznej opłaty za
transfer zapłaconej w związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika.
Kluby zobowiązane są zapewnić, iż każda płatność uiszczana przez jeden z nich na
rzecz drugiego w związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika jako: suma
transferowa, Ekwiwalent czy wkład solidarnościowy, nie były płacone w całości lub
w części za pośrednictwem lub do Pośrednika oraz że te płatności nie będą uiszczane
przez Pośrednika.
Zakaz, o którym mowa w ust. 7. obejmuje również zakaz udziału Pośrednika w jakiejkolwiek płatności w związku z przyszłą zmianą przynależności klubowej Zawodnika
albo zawarciem w przyszłości kolejnego Kontraktu przez Zawodnika. Powyższy zapis
nie dotyczy sytuacji, gdy w Umowie pośrednictwa zawartej przez Pośrednika z Klubem odstępującym Zawodnika warunki płatności prowizji z tytułu przyszłego Transferu tego Zawodnika zostały sformułowane kwotowo w stosunku do sumy transferowej. Zabroniona jest również cesja roszczeń związanych ze zmianą przynależności
klubowej z udziałem pośredników.
Z zastrzeżeniem treści postanowień niniejszej Uchwały jakiekolwiek wynagrodzenie
za usługi Pośrednika może zostać wypłacone wyłącznie przez podmiot, tj. Klub lub
Zawodnika, który zawarł z Pośrednikiem Umowę pośrednictwa, bezpośrednio Pośrednikowi.
Zawodnik może upoważnić Klub do realizacji, w imieniu Zawodnika, wymagalnej na
podstawie Umowy pośrednictwa płatności wobec Pośrednika, która zostanie pokryta z wynagrodzenia wynikającego z Kontraktu. Upoważnienie takie, pod rygorem nieważności, musi zostać umieszczone, wraz ze wskazaniem wysokości tejże płatności,
w Kontrakcie.
Zabrania się osobom, w rozumieniu zdeﬁniowanym w punkcie 11 rozdziału Deﬁnicji Statutu FIFA, przyjmowania jakichkolwiek płatności za pośrednictwo z całości lub
części opłaty uiszczanej na rzecz Pośrednika przez reprezentowaną przez niego stronę Transakcji. Każda osoba, która naruszy niniejsze postanowienie, będzie podlegała
odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
Zabrania się uiszczania przez Zawodnika niepełnoletniego lub Klub jakichkolwiek
opłat na rzecz Pośrednika w związku z zawarciem Kontraktu lub Umowy transfero-

wej Zawodnika niepełnoletniego lub zaciągania zobowiązań dotyczących uiszczenia
jakichkolwiek opłat na rzecz Pośrednika w związku z zawarciem takiego Kontraktu
lub Umowy transferowej w przyszłości. Naruszenie niniejszego postanowienia skutkować będzie odpowiedzialnością dyscyplinarną zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
Art. 8
1.

2.

3.

4.

5.

Art. 9
1.
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Zawodnik korzystający z usług Pośrednika niezwłocznie po zawarciu Kontraktu jest
zobowiązany do przesłania do PZPN wszelkiej dokumentacji związanej ze współpracą
z Pośrednikiem przy takiej Transakcji, niezależnie od obowiązku przedstawienia przez
Klub przy uprawnianiu Zawodnika do gry Kontraktu zawartego przy udziale Pośrednika. Ponadto Zawodnik jest zobowiązany do przekazania do PZPN pełnych informacji
dotyczących każdej Transakcji dokonanej z udziałem Pośrednika oraz wszystkich wynagrodzeń i płatności jakiejkolwiek natury, które uiścił lub które mają zostać uiszczone na rzecz Pośrednika.
Klub korzystający z usług Pośrednika niezwłocznie po zawarciu Umowy transferowej lub Kontraktu jest zobowiązany do przesłania do PZPN wszelkiej dokumentacji
związanej ze współpracą z Pośrednikiem przy takiej Transakcji. Obowiązek złożenia
powyższych Dokumentów dotyczy zarówno Klubu, który odstępuje Zawodnika, jak
i Klubu pozyskującego Zawodnika, jeżeli korzysta on przy Transakcji z usług Pośrednika. Ponadto Klub zobowiązany jest do przekazania do PZPN pełnych informacji dotyczących każdej Transakcji dokonanej z udziałem Pośrednika oraz wszystkich wynagrodzeń i płatności jakiejkolwiek natury, które uiścił lub które mają zostać uiszczone
na rzecz Pośrednika.
Zawodnik lub Klub są zobowiązani, aby każda Umowa transferowa lub Kontrakt negocjowane lub podpisane z udziałem Pośrednika działającego na podstawie Umowy
pośrednictwa zawierały imię i nazwisko oraz podpis takiego Pośrednika, a także datę
zawarcia z nim Umowy pośrednictwa.
Wskazanie Pośrednika w Umowie transferowej lub Kontrakcie stanowi potwierdzenie skutecznego świadczenia usług pośrednictwa przez Pośrednika na podstawie
Umowy pośrednictwa i podstawę do uznania wynagrodzenia ustalonego w Umowie
pośrednictwa za należne.
W przypadku jeżeli Zawodnik lub Klub nie korzystali z usług Pośrednika przy negocjacjach lub zawarciu Umowy transferowej lub Kontraktu, okoliczność ta musi zostać
uwidoczniona w Umowie transferowej lub Kontrakcie.

Do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego PZPN opublikuje na swojej stronie
internetowej imiona i nazwiska wszystkich Pośredników, którzy zostali zarejestrowani w związku z czynnościami objętymi treścią nin. Uchwały, Umowy pośrednictwa,
oraz wszystkie Transakcje, w których brali oni udział w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Równocześnie PZPN opublikuje łączną wysokość wynagrodzeń lub innych należności,
jakie Zawodnicy i Kluby wypłacili danemu Pośrednikowi w postaci kwoty łącznej za

2.

3.

wszystkich Zawodników danego Pośrednika oraz w postaci kwoty łącznej wypłaconej
przez dany Klub.
PZPN opublikuje w Systemie rejestracyjnym informacje o wszystkich podpisanych
umowach oraz terminach ich obowiązywania. Informacje te będą udostępnione aktywnym użytkownikom Systemu rejestracyjnego.
PZPN może udostępnić Zawodnikom lub Klubom, na ich wniosek, określone informacje z Systemu rejestracyjnego dotyczące Transakcji, w której Pośrednik brał udział,
jeżeli przy ich wykorzystaniu mają być stwierdzone lub wyeliminowane nieprawidłowości dotyczące przeprowadzanych czynności objętych treścią nin. Uchwały.

Art. 11
1.
W sprawach nieunormowanych w niniejszej Uchwale stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
2.
Prawo interpretacji postanowień niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.
3.
Niniejsza Uchwała zastępuje obowiązującą do dnia 31 marca 2015 roku Uchwałę Zarządu PZPN nr I/7 z dnia 31 marca 2006 roku (z późn. zmian) w sprawie licencji dla
menedżerów ds. piłkarzy i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.
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Art. 10
1.
Klub lub Zawodnik, który zawiera Umowę pośrednictwa z osobą nieposiadającą
uprawnień Pośrednika, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
2.
Klub, Zawodnik lub Pośrednik, który narusza lub stosuje postanowienia nin. Uchwały
w sposób niezgodny z jej treścią oraz innymi postanowieniami regulacji PZPN, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.
3.
Osoba, która podejmie działania lub zawiera Umowę pośrednictwa, nie posiadając
uprawnień Pośrednika, nie może być wpisana na listę Pośredników na dwa kolejne
sezony, a w przypadku podjęcia dalszego działania lub kolejnego zawarcia Umowy
pośrednictwa bez uprawnień Pośrednika osoba taka nie może być wpisana na listę
Pośredników na okres pięciu kolejnych sezonów lub na stałe.
4.
Postępowanie dyscyplinarne prowadzone jest na podstawie Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz innych właściwych przepisów na wniosek Rzecznika Ochrony
Prawa Związkowego, Rzecznika Dyscyplinarnego lub Zespołu działającego w ramach
Komisji ds. Prawnych.
5.
Sankcje dyscyplinarne nałożone na Pośrednika, Zawodnika lub Klub w związku z realizacją postanowień nin. Uchwały są publikowane na stronie internetowej PZPN.
O ich treści powiadamiana jest także FIFA.
6.
Komisja Dyscyplinarna FIFA może zdecydować o rozszerzeniu nałożonych sankcji,
zgodnie z Kodeksem Dyscyplinarnym FIFA.
7.
Spory majątkowe, powstające pomiędzy Pośrednikami a Klubami lub Zawodnikami,
wynikające z Umów pośrednictwa, w związku z realizacją nin. Uchwały, poddawane
będą pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.
8.
PZPN może odrębną Uchwałą Zarządu PZPN wprowadzić obowiązek ubezpieczenia
Pośredników oraz inne obowiązki związane z wykonywaniem działalności Pośrednika.

4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały wygasa dotychczasowy system licencji
dla menedżerów ds. piłkarzy, tym samym wszystkie dotychczas wydane licencje tracą
ważność i winny zostać zwrócone do PZPN.

5.

Dotychczasowi licencjonowani menedżerowie ds. piłkarzy zostaną wpisani do Systemu rejestracyjnego jako Pośrednicy po spełnieniu warunków, o których mowa w Art.
4 ust. 3 pkt a)-c).
6.
Spełnienie warunków, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt a)-c), w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku umożliwia Pośrednikowi również działalność w sezonie
rozgrywkowym 2015/2016.
7.
Wszystkie umowy o świadczenie usług menedżerskich zawarte przed dniem wejścia
w życie niniejszej Uchwały objęte są postanowieniami niniejszej Uchwały, o ile były
złożone w PZPN w terminie 30 dni od ich zawarcia do daty wygaśnięcia i nie mogą
być przedłużane, przy czym ich skuteczność wobec PZPN jest uzależniona od spełnienia przez Pośrednika wszystkich obowiązków określonych w niniejszej Uchwale.
Postanowienia nin. Uchwały mają zastosowanie do wszystkich spraw zawisłych przed
8.
organami PZPN wynikających z treści umów zgłoszonych do Systemu rejestracyjnego.
9.
W celu realizacji postanowień niniejszej Uchwały upoważnia się Departament Rozgrywek Krajowych PZPN do opracowania założeń technicznych oraz wdrożenia i nadzorowania funkcjonowania Systemu Rejestracyjnego Pośredników umożliwiającego:
• rejestrację i weryﬁkację Pośredników zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej
Uchwale,
• rejestrację umów zawieranych przez Pośredników,
• publikację na stronach internetowych PZPN informacji, o których mowa w art. 10
niniejszej Uchwały,
• wykonywanie innych czynności umożliwiających realizację postanowień Uchwały.
Weryﬁkacji merytorycznej złożonych dokumentów dokonuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN we współpracy z Zespołem działającym w ramach Komisji Prawnej.

Prezes PZPN
Zbigniew Boniek
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Załącznik nr 1
Deklaracja Pośrednika dla osoby ﬁzycznej
Imię (imiona):
Nazwisko (nazwiska):
Data urodzenia:
PESEL:
Obywatelstwo/obywatelstwa:
Pełny stały adres (w tym nr telefonu/faksu i adres e-mail)
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NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:
1.
W trakcie wykonywania przeze mnie czynności jako Pośrednik w zakresie piłki nożnej
zobowiązuję się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów międzynarodowego i krajowego prawa mającego zastosowanie przy wykonywaniu wskazanych czynności. Niezależnie od powyższego, wyrażam zgodę na stosowanie wobec
mojej osoby postanowień Statutu FIFA oraz Regulaminu FIFA, dotyczącego pośrednictwa w piłce nożnej, odpowiednich przepisów UEFA w tym zakresie, jak również
postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności Statutu, Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN oraz Uchwały Zarządu PZPN, której załącznikiem jest niniejsza
Deklaracja.
Równocześnie oświadczam, iż jako Pośrednik świadczący usługi w zakresie piłki nożnej poddaję się niniejszym odpowiedzialności dyscyplinarnej wynikającej z treści
Statutu oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN i regulaminowej, realizowanej przez
stosowne organy PZPN, a także odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w Kodeksie Dyscyplinarnym FIFA.
2.
Oświadczam, iż obecnie nie zajmuję stanowiska urzędnika w rozumieniu zdeﬁniowanym w punkcie 11. rozdziału Deﬁnicji Statutu FIFA i w art. 1 ust. 4. Uchwały, do
której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja oraz że nie obejmę takiego stanowiska
w okresie obowiązywania danego oświadczenia.
3.
Oświadczam, że posiadam nieposzlakowaną reputację, a także w przeszłości nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem skazującym za jakiekolwiek przestępstwo
umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
nie podlegam karze dyskwaliﬁkacji w okresie obejmującym niniejszą Deklarację lub
nie podlegałem karze dyskwaliﬁkacji za korupcję w sporcie.
4.
Oświadczam, iż nie zawarłem (ani nie współpracuję w zakresie świadczenia usług
pośrednictwa w piłce nożnej z podmiotem, który zawarł) obowiązującej w okresie
ważności niniejszej Deklaracji ani nie zawrę w tym okresie umowy cywilnoprawnej
z Zawodnikiem zarejestrowanym w systemie Extranet PZPN lub jego przedstawicielami ustawowymi innej niż Umowy pośrednictwa, o której mowa w Uchwale, której
załącznikiem jest niniejsza Deklaracja, na podstawie której będę uprawniony do reprezentowania interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych
w odniesieniu do negocjowania i zawierania Umów transferowych lub Kontraktów
w rozumieniu wskazanej powyżej Uchwały Zarządu PZPN.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Oświadczam, że nie mam żadnych powiązań kontraktowych z FIFA, konfederacjami
kontynentalnymi, narodowymi lub regionalnymi federacjami piłkarskimi, względnie
ligami zawodowymi, które mogłyby stwarzać potencjalny konﬂikt interesów. Równocześnie deklaruję, że w przypadku powstania jakiejkolwiek wątpliwości ujawnię
niezwłocznie każdą relację prawną łączącą mnie z ww. podmiotami. Równocześnie
oświadczam, że w związku z pełnieniem moich czynności w charakterze Pośrednika
w zakresie piłki nożnej nie będę dążył do nawiązania jakichkolwiek relacji kontraktowych z FIFA, konfederacjami kontynentalnymi, narodowymi lub regionalnymi federacjami piłkarskim, względnie ligami zawodowymi.
Oświadczam, iż – zgodnie z treścią artykułu 7 § 4 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikami – nie będę przyjmować żadnych płatności uiszczanych przez jeden Klub
na rzecz drugiego Klubu w związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika,
w szczególności jakichkolwiek sum transferowych, ekwiwalentu z tytułu wkładu solidarnościowego oraz jakichkolwiek rekompensat za wyszkolenie Zawodnika.
Oświadczam, zgodnie z artykułem 7 § 8 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem,
że nie będę przyjmować żadnych płatności od którejkolwiek ze stron, jeżeli zmiana
przynależności klubowej dotyczy Zawodnika niepełnoletniego.
Oświadczam, że nie jestem i nie będę związany w sposób bezpośredni lub pośredni, w tym nie będę brał osobistego udziału w zakładach bukmacherskich, loteriach,
grach hazardowych lub innych zakładach wzajemnych, względnie w podobnych
wydarzeniach lub transakcjach, związanych z meczami piłki nożnej. Równocześnie
przyjmuję do wiadomości, iż nie posiadam żadnych udziałów w koncernach, ﬁrmach
i innych organizacjach, które promują, aranżują, negocjują lub przeprowadzają jakiekolwiek transakcje lub wydarzenia związane z powyższymi grami.
Wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na przekazywanie do PZPN szczegółowych informacji dot. wszystkich płatności
jakiejkolwiek natury uzyskiwanych przeze mnie od Klubu lub Zawodnika w związku
ze świadczeniem usług pośrednictwa.
Wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na przekazanie – jeżeli zajdzie taka konieczność – do FIFA, konfederacji
kontynentalnych, narodowych lub regionalnych związków piłkarskich oraz lig zawodowych, w celu stosownego sprawdzenia, wszelkich kontraktów, umów oraz innych dokumentów związanych z moją działalnością, jako Pośrednika w piłce nożnej.
Równocześnie zgadzam się na to, aby wskazane powyżej podmioty uzyskały każdy
inny, stosowny dokument od jakiejkolwiek osoby trzeciej świadczącej także usługi
doradcze i biorącej czynny udział w negocjacjach lub konsultacjach, za których przeprowadzenie ponoszę odpowiedzialność.
Wyrażam zgodę, stosownie do artykułu 6 § 3 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, na przechowywanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym danych osobowych, przez PZPN w celu ich publikacji w związku z pełnioną przeze mnie funkcją
Pośrednika, w zakresie określonym w przepisach FIFA i PZPN, jak również przesyłania
tych danych do państwa trzeciego.
Wyrażam zgodę, stosownie do artykułu 9 § 2 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośredni-

13.

14.

15.

kiem, na publikację przez PZPN informacji o wszystkich sankcjach dyscyplinarnych na
mnie nałożonych oraz na poinformowanie o tych sankcjach FIFA.
Jestem w pełni świadomy i wyrażam zgodę na to, że niniejsza Deklaracja będzie udostępniana członkom właściwych organów PZPN, związków regionalnych i ligi zawodowej.
Wyrażam zgodę, w przypadku naruszenia postanowień Uchwały nr III/42 Zarządu
PZPN z dnia 27 marca lub innej regulacji PZPN ,na publikację informacji o wykreśleniu Pośrednika z Systemu rejestracyjnego.
Uwagi i obserwacje, które potencjalnie mogą mieć znaczenie:

__________________________
(Miejsce i data)
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(Podpis)
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Niniejszą deklarację składam w dobrej wierze, której prawdziwość bazuje na informacjach i materiałach obecnie dla mnie dostępnych, oraz zgadzam się, że PZPN będzie uprawniony do realizacji funkcji kontrolnych w związku z koniecznością weryﬁkacji informacji zawartych w niniejszej Deklaracji. Uznaję również, że po złożeniu
niniejszej Deklaracji, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów powyższych
informacji jestem zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania PZPN o zaistniałej zmianie.

Załącznik nr 2
Deklaracja Pośrednika dla osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej
Nazwa (osoba prawna/podmiot prawny):
Adres (w tym nr telefonu/faksu, e-mail i strona internetowa):
dalej określana jako „osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna”
Imię (imiona), nazwisko i PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania wyżej wymienionej
osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej (osoba prawna/podmiot prawny)
(Uwaga: każda osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej
musi złożyć oddzielny formularz Deklaracji Pośrednika):
NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, CO NASTĘPUJE:
1.
W trakcie wykonywania czynności Pośrednika w zakresie piłki nożnej przez osobę
prawną lub inną jednostkę organizacyjną, którą niniejszym reprezentuję, zobowiązuję się w jej imieniu i osobiście do przestrzegania wszystkich obowiązujących
przepisów międzynarodowego i krajowego prawa mającego zastosowanie przy wykonywaniu wskazanych czynności. Niezależnie od powyższego, wyrażam zgodę na
stosowanie wobec osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, oraz osobiście mojej osoby postanowień Statutu FIFA oraz Regulaminu FIFA,
dot. pośrednictwa w piłce nożnej, odpowiednich przepisów UEFA w tym zakresie, jak
również postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej, w szczególności Statutu, Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz Uchwały, do której załącznikiem jest niniejsza
Deklaracja.
Równocześnie oświadczam, iż osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą
reprezentuję, poddaje się jako Pośrednik świadczący usługi w zakresie piłki nożnej
odpowiedzialności dyscyplinarnej – wynikającej z treści Statutu oraz Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN – i regulaminowej, realizowanej przez stosowne organy PZPN,
a także odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach określonych w Kodeksie Dyscyplinarnym oraz innych regulacjach FIFA.
2.
Oświadczam, iż żadna z osób mająca świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa
w piłce nożnej w ramach osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą
reprezentuję, oraz ja osobiście nie zajmuję stanowiska urzędnika w rozumieniu zdeﬁniowanym w pkt 11. rozdziału Deﬁnicje Statutu FIFA i w art. 1 ust. 4. Uchwały, do
której załącznikiem jest niniejsza Deklaracja, oraz że nie obejmę takiego stanowiska
w okresie obowiązywania niniejszej Deklaracji.
3.
Oswiadczam, że każda osoba, mająca w ramach osoby prawnej lub innej jednostki
organizacyjnej, którą reprezentuję, pełnić funkcje związane z pośrednictwem w zakresie piłki nożnej oraz ja osobiście mamy nieposzlakowaną reputację, jak również
żadna z niniejszych osób nie została skazana prawomocnym wyrokiem za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub nie podlegają karze dyskwaliﬁkacji w okresie obejmującym
niniejszą Deklarację lub nie podlegały karze dyskwaliﬁkacji za korupcję w sporcie.
4.
Oświadczam, iż żadna z osób mająca świadczyć usługi w zakresie pośrednictwa w piłce nożnej w ramach osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, ani żadna osoba z podmiotem tym współpracująca w zakresie świadczenia
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6.

usług w zakresie pośrednictwa w piłce nożnej, nie zawarła obowiązującej w okresie
ważności niniejszej Deklaracji ani nie zawrze w tym okresie umowy cywilnoprawnej
z Zawodnikiem zarejestrowanym w systemie Extranet PZPN lub jego przedstawicielami ustawowymi innej niż Umowa pośrednictwa, o której mowa w Uchwale, do której
Załącznikiem jest niniejsza Deklaracja, na podstawie której będzie uprawniona do
reprezentowania interesów takiego Zawodnika lub jego przedstawicieli ustawowych
w odniesieniu do negocjowania i zawierania Umów transferowych lub Kontraktów
w rozumieniu wskazanej powyżej Uchwały Zarządu PZPN.
Oświadczam, że ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani żadna z osób, które w jej ramach będą zajmować się pośrednictwem
w zakresie piłki nożnej, ani ja osobiście nie mamy żadnych powiązań kontraktowych
z FIFA, konfederacjami kontynentalnymi, narodowymi lub regionalnymi federacjami piłkarskim, względnie ligami zawodowymi, które mogłyby stwarzać potencjalny
konﬂikt interesów. Równocześnie deklaruję, iż w przypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, osoby w niej zatrudnione w zakresie pośrednictwa w sferze piłki nożnej oraz
ja osobiście, ujawnimy niezwłocznie każdą umowę łączącą nas z ww. podmiotami.
Równocześnie oświadczam, iż osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą
reprezentuję, osoby w niej zatrudnione w sferze pośrednictwa w piłce nożnej oraz
ja osobiście nie będziemy dążyli do nawiązania jakichkolwiek relacji kontraktowych
z FIFA, konfederacjami kontynentalnymi, narodowymi lub regionalnymi federacjami
piłkarskim, względnie ligami zawodowymi.
Oświadczam, zgodnie z treścią artykułu 7 § 4 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikami, że ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani
żadna z osób, która świadczy w jej ramach usługi pośrednictwa, ani też ja osobiście
nie będziemy przyjmować żadnych płatności uiszczanych przez jeden Klub na rzecz
drugiego Klubu w związku ze zmianą przynależności klubowej Zawodnika, w szczególności jakichkolwiek sum transferowych, Ekwiwalentu z tytułu wkładu solidarnościowego oraz jakichkolwiek rekompensat za wyszkolenie Zawodnika.
Oświadczam, iż zgodnie z artykułem 7 § 9 Regulaminu FIFA dot. pracy z Pośrednikiem, ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani
żadna z osób zajmująca się w niej pośrednictwem w piłce nożnej, ani ja osobiście
nie będziemy przyjmowali żadnych płatności od którejkolwiek ze stron, jeżeli zmiana
przynależności klubowej dotyczy Zawodnika niepełnoletniego.
Oświadczam, że ani osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani żadna z osób w niej zatrudnionych, ani ja osobiście nie będziemy brać osobistego udziału w zakładach bukmacherskich, loteriach, grach hazardowych lub innych zakładach wzajemnych, względnie w podobnych wydarzeniach lub transakcjach
związanych z meczami piłki nożnej. Równocześnie uznaję, że zarówno osoba prawna
lub inna jednostka organizacyjna, którą reprezentuję, ani żadna z osób, zajmująca się
w jej ramach pośrednictwem, ani ja osobiście nie posiada żadnych udziałów w koncernach, ﬁrmach i innych organizacjach, które promują, aranżują, negocjują lub przeprowadzają jakiekolwiek transakcje lub wydarzenia związane z powyższymi grami.
W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję,
osób wykonujących w jej ramach czynności pośrednictwa w zakresie piłki nożnej
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oraz osobiście wyrażam zgodę, stosownie do treści artykułu 6 § 1 Regulaminu FIFA
dot. pracy z Pośrednikiem, na pozyskiwanie przez PZPN szczegółowych informacji,
dot. wszystkich płatności jakiejkolwiek natury, uzyskiwanych przez nas od Klubu lub
Zawodnika w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa.
W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję,
osób zatrudnionych w niej w zakresie pośrednictwa w sferze piłki nożnej oraz ja
osobiście wyrażamy zgodę, zgodnie z artykułem 6 § 1 Regulaminu FIFA dot. pracy
z Pośrednikami, na przekazanie – jeżeli zajdzie taka konieczność – do FIFA, konfederacji kontynentalnych, narodowych lub regionalnych związków piłkarskich oraz lig
zawodowych, w celu stosownego sprawdzenia, wszelkich kontraktów, umów oraz
innych dokumentów związanych z naszą działalnością jako Pośrednika w piłce nożnej. Równocześnie zgadzamy się na to, aby wskazane powyżej podmioty uzyskały
każdy inny, stosowny dokument od jakiejkolwiek osoby trzeciej świadczącej także
usługi doradcze i biorącej czynny udział w negocjacjach lub konsultacjach, za których
przeprowadzenie ponosimy odpowiedzialność.
W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 6. § 3 Regulaminu FIFA nt. pracy z Pośrednikiem,
odnośnemu związkowi na magazynowanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych,
w tym danych osobowych, w celu ich publikacji w zakresie określonym w przepisach
FIFA i PZPN.
W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób zatrudnionych w niej w charakterze Pośrednika w sferze piłki nożnej oraz
osobiście wyrażam zgodę, stosownie do artykułu 9. § 3 Regulaminu FIFA dot. pracy
z Pośrednikiem, na przechowywanie i przetwarzanie jakichkolwiek danych, w tym
danych osobowych, przez PZPN w celu ich publikacji w związku z pełnioną przez nas
funkcją Pośrednika. W imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, którą reprezentuję, osób zatrudnionych w niej w charakterze Pośrednika w sferze piłki
nożnej oraz osobiście wyrażam zgodę, zgodnie z artykułem 9. § 2 Regulaminu FIFA
dot. pracy z Pośrednikiem, na publikację przez PZPN informacji o wszystkich sankcjach dyscyplinarnych oraz o poinformowaniu o tych sankcjach FIFA.
Jestem w pełni świadomy i wyrażam zgodę na to, że niniejsza Deklaracja będzie udostępniana członkom właściwych organów PZPN, związków regionalnych i ligi zawodowej.
Uwagi i obserwacje, które potencjalnie mogą mieć znaczenie:
Niniejszą deklarację składam w dobrej wierze, której prawdziwość bazuje na informacjach i materiałach obecnie dla mnie dostępnych, oraz zgadzam się, że PZPN będzie uprawniony do realizacji funkcji kontrolnych w związku z koniecznością weryﬁkacji informacji zawartych w niniejszej Deklaracji. Uznaję również, że po złożeniu
niniejszej Deklaracji, w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów powyższych
informacji jestem zobowiązany do bezzwłocznego poinformowania PZPN o zaistniałej zmianie.
___________________________
(Miejsce i data)
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Regulamin w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek
organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.
I.

Ogólne założenia

Artykuł 1 – Zakres obowiązywania
1.
Niniejsze przepisy obowiązują we wszystkich rozgrywkach organizowanych przez
PZPN/Ekstraklasę S.A., chyba że postanowiono odmiennie.
2.
Niniejsze przepisy obejmują kwestie organizacyjne mające zapewnić bezpieczeństwo
na stadionie i wokół stadionu przed, w trakcie i po każdym meczu.
3.
Niniejsze przepisy nie wyczerpują wszystkich kwestii organizacyjnych obowiązujących organizatora meczu, federacji oraz klubów i nie wpływają na obowiązki prawne
wynikające z prawa powszechnego.
Artykuł 2 – Cele
1.
Celem niniejszych przepisów jest uświadomienie organizatorom meczów i klubom
ich obowiązków oraz odpowiedzialności przed, w trakcie i po meczu w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obecnym na imprezie sportowej oraz zabezpieczenia stadionu i jego infrastruktury.
Artykuł 3 – Deﬁnicje pojęć
1.
Dla celów niniejszych przepisów stosuje się następujące deﬁnicje:
1.1.
System monitoringu wizyjnego (cctv) – kamery przemysłowe z udogodnieniami technicznymi do monitorowania widzów, stref wokół stadionu, w szczególności wejść
i wyjść ze stadionu.
1.2.
Stanowisko dowodzenia – pomieszczenie dedykowane dla osób odpowiadających
za wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem, przede wszystkim dla dowódcy
operacji Policji oraz kierownika ds. bezpieczeństwa i ich personelu.
1.3.
Awaryjny system oświetlenia – system, który zapewnia podtrzymanie oświetlenia
w wypadku awarii zasilania, w tym podświetlenie wyjść ewakuacyjnych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wskazania drogi widzom.
1.4.
Organizator meczu – klub lub inny podmiot odpowiedzialny za organizację meczu rozegranego na neutralnym terenie, niezależnie od tego, czy jej drużyna bierze w nim
udział.
1.5.
Policja – służby publiczne odpowiedzialne za zabezpieczenie porządku publicznego
i bezpieczeństwa meczu.
1.6.
System nagłośnienia – elektroniczny system głośników zdolny do przekazywania jasnych komunikatów do wszystkich widzów.
1.7.
Służby publiczne: wszystkie krajowe lub lokalne służby odpowiedzialne za sprawy
bezpieczeństwa (Policja, pogotowie i służby medyczne, straż pożarna etc.).
1.8.
Stewardzi – członkowie służb informacyjnych oraz członkowie służb porządkowych
organizatora meczu.
1.9.
Ochrona – pracownicy ochrony ﬁzycznej chroniący obiekt stadionowy zarówno
w czasie trwania imprezy masowej, jak i poza tym okresem.
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1.10.

Służby techniczne: wszystkie inne prywatne służby wyznaczone przez organizatora
meczu dbające o prawidłową organizację meczu.

Artykuł 4 – Wyznaczenie kierownika ds. bezpieczeństwa
1.
Każdy klub musi wyznaczyć kierownika ds. bezpieczeństwa, aby:
1.1.
był zaznajomiony ze zwyczajami i zachowaniem kibiców,
1.2.
był w stanie stworzyć – we współpracy z Policją – akta znanych osób sprawiających
kłopoty i używał ich we współpracy ze swoimi odpowiednikami w innych klubach,
ﬁrmami przewozowymi, stowarzyszeniami kibiców, służbami policyjnymi itp.
2.
Kierownik ds. bezpieczeństwa musi mieć doświadczenie w sprawach związanych
z kontrolą tłumu, bezpieczeństwem na obiektach piłkarskich, biletami i organizacją
meczu.

II.

Przygotowania do meczów

Rozdział 1: Współpraca
Artykuł 6 – Obowiązek współpracy ze służbami publicznymi
1.
Przed meczem organizator musi skontaktować się ze wszystkimi służbami publicznymi zapewniającymi bezpieczeństwo, żeby upewnić się, że wszystkie środki
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Artykuł 5 – Stosunki ze stowarzyszeniami kibiców i wyznaczenie SLO
1.
Zaleca się Klubom rozwijanie i utrzymywanie dobrych stosunków z oﬁcjalnymi i zarejestrowanymi stowarzyszeniami kibiców poprzez:
1.1
zachęcanie ich do rozwijania i utrzymywania bliskiej współpracy z klubami,
1.2.
zachęcanie ich do wyznaczania stewardów spośród ich członków żeby pomagali przy informowaniu kibiców na meczach i towarzyszyli kibicom jeżdżącym na mecze wyjazdowe
1.3.
informowanie o ich istnieniu jako oﬁcjalnych przedstawicielstw kibiców,
1.4.
traktowanie ich preferencyjnie przy dystrybucji biletów,
1.5.
organizowanie wycieczek po stadionie, spotkań z piłkarzami i władzami klubowymi
oraz innych podobnych wydarzeń,
1.6.
oferowanie pomocy przy organizowaniu wyjazdów na mecze, włączając w to wyznaczenie osoby do kontaktowania się w sytuacjach awaryjnych,
1.7.
pozostawanie w kontakcie ze stowarzyszeniami poprzez informacje e-mail/newslettery bądź inne środki komunikacyjne.
2.
Kluby realizują zadania wskazane w ust. 1 w szczególności poprzez Klubowych Koordynatorów ds. Współpracy z Kibicami (SLO).
3.
Kluby muszą wymagać od stowarzyszeń kibiców, by kładły one nacisk na standardy
dobrego zachowania swoich członków oraz by wykluczały członkostwo osób zaangażowanych w jakiekolwiek formy chuligaństwa czy antyspołecznego zachowania.
4.
Kluby muszą nalegać, by stowarzyszenia kibiców podejmowały skuteczne próby
w celu zapewnienia niezabierania i niespożywania przez kibiców alkoholu podczas
zorganizowanych wyjazdów na mecze oraz niezabierania i nieużywania przez kibiców
przedmiotów niebezpiecznych.

bezpieczeństwa zawarte w przepisach prawa powszechnego oraz w niniejszym Regulaminie zostaną wdrożone.
2.

Organizator meczu oraz kluby muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby:

2.1.

umożliwić (przede wszystkim Policji) przeprowadzenie skutecznej wymiany informacji,

2.2.

zapobiec wyjazdowi na mecz znanym i potencjalnym osobom sprawiającym kłopoty
(we współpracy z Policją i stowarzyszeniami kibiców).

3.

Zainteresowane kluby/organizatorzy muszą w pełni współpracować.

Artykuł 7 – Identyﬁkacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
1.

Organizator meczu musi znać:

1.1.

Dowódcę operacji Policji i kierownika ds. bezpieczeństwa, którzy są odpowiedzialni
za zapewnienie bezpieczeństwa na meczu,

1.2.

wszystkie inne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby medyczne i straż
pożarną,

1.3.

oﬁcjalnych przedstawicieli klubów mogących udzielić wszelkich potrzebnych informacji związanych z organizacją meczu.

Artykuł 8 – Ochrona
1.

We współpracy ze służbami publicznymi organizator meczu musi zapewnić wystarczającą liczbę funkcjonariuszy Policji oraz stewardów, aby zapobiec możliwym wybuchom przemocy albo nieporządku publicznego oraz by zapewnić bezpieczeństwo
publiczności i uczestnikom meczu na stadionie w obrębie ogrodzenia stadionu.

Artykuł 9 – Grupa szybkiego reagowania
1.

Organizator meczu musi zorganizować Grupę szybkiego reagowania, w której skład
wchodzą:

1.1.

przedstawiciel działający z upoważnienia organizatora meczu (kierownik ds. bezpieczeństwa),

1.2.

przedstawiciel:
– każdej służby publicznej biorącej udział w zabezpieczeniu,
– służb stewardów,
– właściciela stadionu,
– uczestniczących drużyn,

1.3.

delegat meczowy PZPN.

2.

Organizator meczu musi przygotować miejsce na stadionie, gdzie Grupa szybkiego
reagowania spotka się w przypadku zaistnienia poważnego zagrożenia.

3.

Członkowie Grupy szybkiego reagowania muszą mieć ustalony krótki zakodowany
sygnał, który będzie wyemitowany przez system nagłaśniający w celu zebrania ich
w umówionym miejscu. Sygnał ustalany jest przez delegata meczowego podczas
spotkania organizacyjnego w dniu meczu (SPO).

4.

Organizator meczu musi zapewnić swobodną komunikację pomiędzy członkami Grupy szybkiego reagowania przez radiotelefony/inne środki łączności.
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5.

W sprawach dotyczących Grupy szybkiego reagowania nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy PZPN, w szczególności Wytyczne
dla Delegatów Meczowych PZPN oraz przepisy dotyczące spotkania organizacyjnego
w dniu meczu (SPO).

Artykuł 10 – Rozdzielenie kibiców i strategia rozproszenia tłumu
1.
W meczu, na którym kibice mają być rozdzieleni, strategia rozdzielenia musi być
ustalona przez organizatora meczu w połączeniu z dowódcą operacji Policji i kierownikiem ds. bezpieczeństwa. Jeśli to konieczne, strategia ta powinna zawierać rozdzielenie miejsc parkingowych dla grup kibiców. Wszelkie ustalenia dotyczące przedmiotowej strategii muszą zostać potwierdzone podczas spotkania organizacyjnego
w dniu meczu.
2.
Strategia rozejścia publiczności/rozproszenia tłumu po meczu musi także zostać
omówiona na spotkaniu organizacyjnym w dniu meczu.
Artykuł 11 – Inspekcja stadionu
1.
Organizator meczu musi zapewnić, że na stadionie przeprowadzona została inspekcja
przez odpowiednie służby publiczne i, w przypadku organizacji imprezy masowej,
zostało wydane zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej.
2.
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej musi być wydane zgodnie z właściwymi przepisami prawa powszechnego.

Artykuł 13 – Wyposażenie ratunkowe
1.
Na stadionie muszą być zapewnione odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie dla
Policji, służb medycznych i straży pożarnej (zgodne z ich wymaganiami).
Rozdział 2: Bilety
Artykuł 14 – Sprzedaż biletów
1.
Sprzedaż biletów musi być ściśle kontrolowana i odbywać się zgodnie z zasadami ustalonymi przez organizatora rozgrywek oraz zgodnie z przepisami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (jeżeli mecz piłki nożnej nosi znamiona imprezy masowej).
Artykuł 15 – Dystrybucja biletów
1.
Kluby biorące udział w meczu muszą zapewnić, że bilety przekazane do ich dyspozycji
(sprzedaży) są rozprowadzane jedynie wśród kibiców danego klubu.
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Artykuł 12 – Pomoc medyczna dla widzów
1.
Liczba i kwaliﬁkacje służb medycznych przeznaczonych dla publiczności muszą być
zatwierdzone przez odpowiednie służby publiczne, co dotyczy również ilości karetek
obecnych na stadionie podczas meczu.
2.
Służby medyczne muszą być łatwo rozpoznawalne.
3.
Służby medyczne powinny osiągnąć gotowość operacyjną najpóźniej na kwadrans
przed udostępnieniem stadionu dla publiczności.

2.

Organizatorzy meczu oraz kluby, którym przekazano bilety, są całkowicie odpowiedzialni, jeśli bilety znajdą się na czarnym rynku bądź w posiadaniu nieuprawnionych
podmiotów.

Artykuł 16 – Posiadacze biletów
1.
Organizator meczu oraz kluby przy dystrybucji biletów muszą zapewnić, że:
1.1.
bilety są przekazywane tylko pod warunkiem sporządzenia dokumentów dowodzących sprawdzenie tożsamości kibiców, którym zostały sprzedane bilety,
1.2.
ﬁrmy rozprowadzające bilety nie przekazują ich innym podmiotom, nad którymi organizator lub kluby nie mają kontroli.
2.
Organizator meczu zobowiązany jest prowadzić sprzedaż i dystrybucję biletów przy
spełnieniu wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (jeżeli mecz piłki
nożnej nosi znamiona imprezy masowej) oraz innych przepisów organizatora rozgrywek.
Artykuł 17 – Strategia dystrybucji biletów
1.
Organizator meczu, po konsultacji z Policją i odpowiednimi służbami, musi zapewnić,
że dystrybucja biletów uwzględnia rozdzielenie grup kibiców (biorąc pod uwagę, iż
w przypadku meczu na neutralnym terenie mamy do czynienia z trzema grupami
kibiców).
2.
W ramach rozdzielenia grup kibiców widzowie muszą być poinformowani:
2.1.
na jakie sektory mogą nabywać bilety,
2.2.
że jeśli znajdą się na niewłaściwym sektorze, pośród kibiców drużyny przeciwnej,
mogą być przemieszczeni do właściwego sektora lub usunięci ze stadionu, jeśli tak
zdecyduje Policja.
3.
Jeśli strategia dystrybucji biletów została uzgodniona z Policją i innymi służbami i jeśli
bilety zostały rozprowadzone zgodnie z jej przepisami, żadne uwagi zmieniające tę
strategię nie będą brane pod uwagę, chyba że rozdzielenie kibiców wymaga wycofania ze sprzedaży partii biletów.
Artykuł 18 – Czarny rynek i metody przeciwko fałszowaniu biletów
1.
Organizator meczu powinien, jeśli to konieczne, omówić z Policją i innymi służbami,
jakie działania należy podjąć przeciwko sprzedawaniu biletów przez osoby nieuprawnione pod stadionem, szczególnie mając na uwadze, że może to zagrozić rozdzieleniu
grup kibiców.
2.
Takie działania mogą obejmować limitowanie ilości biletów sprzedawanych jednej
osobie.
3.
Przy produkcji biletów muszą być użyte wszystkie najbardziej wyszukane metody
przeciwko fałszowaniu biletów i cały personel klubu musi być z nimi zaznajomiony,
aby ułatwić błyskawiczne rozpoznanie podrobionych biletów.
4.
Jak tylko organizator meczu zorientuje się, że podrobione bilety znajdują się w obiegu, musi skontaktować się z Policją i innymi służbami publicznymi, aby ustalić strategię rozwiązania tego problemu.
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Artykuł 19 – Liczba i ceny biletów
1.
Zainteresowane kluby muszą ustalić liczbę sprzedawanych biletów, chyba że regulaminy rozgrywek wskazują PZPN/Ekstraklasę S.A. jako odpowiedzialną za podjęcie
takiej decyzji.
2.
Nawet jeśli wydzielone miejsce na stadionie dla kibiców przyjezdnych składa się
z większej liczby miejsc niż 5% pojemności obiektu, wszystkie miejsca na tym sektorze powinny być udostępnione dla kibiców przyjezdnych.
3.
Ceny biletów dla zorganizowanej grupy kibiców klubu drużyny gościa nie mogą być
wyższe niż ceny biletów na sektory podobnej kategorii dla kibiców miejscowych.
Artykuł 20 – Oznaczenie biletów
1.
Jeśli organizator rozprowadza więcej niż 10% ogólnej liczby biletów jednej ze stron
(np. klubowi przyjezdnemu), musi oznaczyć nazwę tego klubu na awersie biletu
w celu ułatwienia szybkiej identyﬁkacji i pomocy przy rozdzielaniu kibiców.
Artykuł 21 – Informacje na bilecie
1.
Bilety muszą posiadać wszystkie informacje, jakich może potrzebować ich posiadacz,
tj. nazwę rozgrywek, nazwy uczestniczących drużyn, datę i godzinę rozpoczęcia meczu i czytelne oznaczenie miejsca (sektor, rząd, numer miejsca) oraz wyciąg z regulaminu stadionu, a jeśli zawody organizowane są w formie imprezy masowej – także
wyciąg z przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz regulaminu
imprezy masowej.

Rozdział 3: Drużyna gości i kibice przyjezdni
Artykuł 23 – Bezpieczeństwo drużyny gości
1.
Organizator meczu musi we współpracy z miejscową Policją zapewnić bezpieczeństwo drużynie przyjezdnej i przedstawicielom klubu na stadionie.
Artykuł 24 – Podróż kibiców przyjezdnych
1.
Jeśli ze względów bezpieczeństwa przyjazd kibiców gości niósłby ze sobą zagrożenia,
organizator i uczestniczące kluby muszą zrobić wszystko, co możliwe, by zapobiec
wyjazdowi kibiców.
2.
Jeśli spodziewanych jest więcej niż 500 kibiców udających się na mecz wyjazdowy,
zaleca się, aby klub wyznaczył odpowiednią liczbę stewardów/przedstawicieli klubu,
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Artykuł 22 – Informacja o meczu
1.
Następujące informacje muszą być dostępne dla posiadaczy biletów i innych osób
upoważnionych do przebywania na meczu:
1.1.
regulamin stadionu opracowany w oparciu o ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych (jeżeli mecz piłki nożnej nosi znamiona imprezy masowej),
1.2.
mapa stadionu z rozmieszczeniem sektorów oraz planem wyjść ewakuacyjnych,
1.3.
godzina udostępnienia stadionu dla publiczności.

którzy będą towarzyszyć kibicom podczas ich podróży z i na mecz i współpracować ze
3.

III.

służbami zabezpieczającymi spotkanie.
Zorganizowana grupa kibiców przyjezdnych musi stawić się w miejscu i o godzinie
wyznaczonych przez organizatora meczu i/lub organizatora rozgrywek, zgodnie z zasadami przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.
Wpuszczanie widzów na stadion

Artykuł 25 – Kontrola i ochrona stadionu
1.

Organizator meczu musi zapewnić, że:

1.1.

stadion jest strzeżony przed wtargnięciem osób trzecich,

1.2.

przed wpuszczeniem widzów przeprowadzona będzie skuteczna kontrola w celu
niewpuszczenia nieuprawnionych osób i niedopuszczenia do wniesienia zakazanych
przedmiotów i substancji.

Artykuł 26 – Rozdzielenie widzów
1.

Jeśli sytuacja tego wymaga, rozdzielenie grup kibiców musi zacząć się jak najdalej od
stadionu, żeby zapobiec przemieszaniu się grup kibiców w okolicach stadionu i przy
bramkach wejściowych.

2.

Dla różnych grup kibiców muszą być zapewnione osobne parkingi dla samochodów
i autobusów, najlepiej z różnych stron stadionu i jak najbliżej właściwych sektorów.

Artykuł 27 – Informacja dla widzów
1.

Organizator meczu musi zapewnić, że widzowie są poinformowani przed meczem
o wszystkich zakazach i kontrolach obowiązujących na stadionie.

2.

Organizator meczu musi przypomnieć widzom o zakazie wnoszenia zabronionych
przedmiotów i substancji, o konieczności sportowego i odpowiednio powściągliwego zachowania i o potencjalnych poważnych konsekwencjach złamania tych reguł
– włącznie z możliwą dyskwaliﬁkacją ich drużyny w rozgrywkach.

Artykuł 28 – Obecność stewardów i innych służb
1.

Stewardzi, służby medyczne i straż pożarna muszą znajdować się na swoich wyznaczonych stanowiskach zanim stadion zostanie otwarty dla publiczności.

Artykuł 29 – Udostępnienie stadionu dla publiczności
1.

Organizator meczu razem z dowódcą operacji Policji oraz kierownikiem ds. bezpieczeństwa decydują, o której godzinie stadion zostanie udostępniony dla widzów, biorąc pod uwagę poniższe kryteria:

1.1.

przewidywana liczbę widzów,

1.2.

oczekiwany czas przyjazdu różnych grup kibiców,

1.3.

rozrywka dla widzów na stadionie (rozrywki na placu gry, stoiska wokół stadionu),

1.4.

miejsce dostępne poza stadionem,
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1.5.

możliwe rozrywki dla kibiców poza stadionem,

1.6.

strategia rozdzielenia kibiców poza stadionem.

Artykuł 30 – Oznakowanie sektorów
1.

Jeśli system biletów jest oparty na przyporządkowaniu kolorów odpowiednim sektorom, odpowiednie oznakowanie musi być umieszczone na wszystkich znakach kierujących widzów na sektory stadionu.

Artykuł 31 – Ochrona imprezy
1.

Kołowrotki, bramy i wejścia/wyjścia na stadion muszą być sprawne i obsługiwane
przez odpowiednio przeszkolony personel.

2.

Odpowiednia liczba stewardów musi być dostępna przy wszystkich wejściach do stadionu, przy kołowrotkach oraz w całym wnętrzu stadionu, rozmieszczona na podstawie planu zabezpieczenia imprezy.

3.

Odpowiednia liczba stewardów musi być obecna na stadionie, żeby zapewnić, że widzowie będą obsługiwani bez opóźnień i nieporozumień.

4.

Wszyscy stewardzi muszą być należycie oznakowani i zaznajomieni z planem stadionu i z jego procedurami bezpieczeństwa i ewakuacji.

Artykuł 32 – Kontrola i przeglądanie zawartości odzieży i bagaży widzów
1.

Widzowie będą kontrolowani wstępnie przez stewardów na wysokości zewnętrznego ogrodzenia, jeśli takie istnieje, bądź przez zewnętrzny kordon stworzony przez stewardów. Kontrola ta ma zapewnić, że jedynie posiadacze biletów dostaną się w strefę kołowrotków oraz dokonać pierwszego przeglądania zawartości odzieży i bagaży
Ostatnia kontrola i przeglądanie zawartości odzieży i bagaży musi być przeprowadzona przez stewardów, żeby zapewnić, że:

2.1.
2.2.

widzowie wchodzą na odpowiednią część stadionu,
widzowie nie wnoszą jakichkolwiek przedmiotów, które mogłyby zostać użyte w aktach przemocy, alkoholu oraz jakichkolwiek środków pirotechnicznych zabronionych
przez prawo powszechne,

2.3.

nie dopuszczono do wejścia znanych bądź potencjalnych osób sprawiających kłopoty, a także osób będących pod wpływem alkoholu bądź narkotyków.

3.

Przeglądanie zawartości odzieży i bagaży oraz kontrola widzów musi odbywać się
sprawnie, żeby zapewnić, że dana osoba nie jest przeszukiwana więcej niż raz w jednym etapie oraz że przeszukiwania nie powodują opóźnień i nie prowadzą do wzrostu niepotrzebnego napięcia wśród kibiców.

4.

Każdy widz ma być przeszukany przez stewardów tej samej płci, co on sam.

Artykuł 33 – Usunięcie albo odmowa wejścia
1.

Organizator meczu ma prawo usunąć ze stadionu lub odmówić wejścia osobom naruszającym regulamin stadionu lub regulamin imprezy/imprezy masowej.
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pod kątem wnoszenia niedozwolonych przedmiotów i substancji na stadion.
2.

IV.

Kontrola widzów na stadionie

Artykuł 34 – Obecność służb
1.
Stewardzi, służby medyczne oraz straż pożarna, a także spiker zawodów muszą znajdować się na swoich wyznaczonych stanowiskach (zgodnie z zaleceniami dowódcy
operacji Policji lub kierownika ds. bezpieczeństwa) poprzez cały czas, kiedy publiczność jest na stadionie, aż do momentu całkowitego opuszczenia obiektu.
Artykuł 35 – Sprzedaż napojów
1.
Organizator meczu musi zapewnić, że:
1.1.
na stadionie oraz należących do niego terenach ewentualna sprzedaż/podawanie
alkoholu będzie odbywała się zgodnie z obowiązującym prawem powszechnym.
1.2.
wszystkie napoje są sprzedawane/podawanie w otwartych opakowaniach papierowych bądź plastikowych, które nie mogą być użyte w niebezpieczny sposób.
Artykuł 36 – Ograniczenie przemieszczania się widzów
1.
Organizator meczu musi przedsięwziąć środki, żeby zapewnić, że widzowie nie mogą
przemieszczać się z jednego sektora na inny.
2.
Jeśli konieczne jest przebywanie więcej niż jednej grupy widzów na jednej trybunie,
należy podjąć środki co do ich rozdzielenia, tj. instalację nieprzekraczalnej bariery
bądź ogrodzenia pilnowanego przez stewardów lub stworzenie strefy buforowej,
w której nie będą zasiadać widzowie, a jedynie członkowie służb.
Artykuł 37 – Przejścia publiczne
1.
Organizator meczu musi zapewnić że wszystkie przejścia, korytarze, schody, bramy
i wyjścia ewakuacyjne są pozbawione przeszkód czy obecności osób, które mogłyby
utrudnić przepływ ludzi.
Artykuł 38 – Drzwi i bramy
1.
Organizator meczu musi podjąć środki, aby:
1.1.
wszystkie wyjściowe bramy i drzwi na stadionie oraz wszystkie furtki prowadzące
od sektorów widowni na pole gry pozostawały otwarte podczas pobytu widzów na
stadionie,
1.2.
przy wszystkich bramach, drzwiach i furtkach znajdował się przez cały czas wyznaczony do tego steward, który będzie pilnował drożności przejść oraz nadzorował natychmiastową ewakuację,
1.3.
jakiekolwiek z tych drzwi, bram i furtek pod jakimkolwiek pozorem nie mogą być
zamknięte na klucz,
1.4.
jeżeli jest to ﬁzycznie możliwe (np. brak nadmiernej różnicy poziomów), plany ewakuacji dolnych trybun muszą przewidywać ewakuowanie kibiców z tych miejsc także
na płytę boiska.
Artykuł 39 – Zabezpieczenie pola gry i ochrona oﬁcjeli meczowych
1.
Organizator meczu musi zapewnić bezpieczeństwo piłkarzy, sędziów i innych osób
przeciwko wtargnięciu widzów na pole gry. Może to być osiągnięte poprzez użycie
następujących środków, zależnie od indywidualnych okoliczności:
228

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.

3.

4.

obecność stewardów w pobliżu pola gry,
fosy o odpowiedniej szerokości i głębokości,
ustawienie pierwszego rzędu krzesełek na odpowiedniej wysokości nad polem gry,
co uczyni wtargnięcie niemożliwym,
nieprzekraczalna bariera lub płot, który może być zainstalowany na stałe bądź zdejmowany, gdy jego użycie nie wydaje się konieczne.
Którakolwiek z metod zostanie użyta, musi zawierać możliwość ucieczki publiczności
na pole gry, chyba że istnieje ważna opinia władz publicznych, że inne drogi ewakuacji z trybuny umożliwiają swobodną ewakuację widowni.
Rodzaj zabezpieczenia przeciwko wtargnięciu musi być zatwierdzony przez władze
publiczne i nie może stanowić zagrożenia dla widzów w przypadku paniki lub sytuacji
kryzysowej.
Co do zasady, stewardzi nie powinni wkraczać na pole gry w celu sprowadzenia
sędziów zawodów do szatni, a powinni oni oczekiwać na sędziów poza polem gry.
Odstępstwa od tej zasady są jednak możliwe na wniosek delegata meczowego lub
samych sędziów.

Artykuł 40 – System monitoringu wizyjnego
1.
System monitoringu wizyjnego na stadionie musi służyć do obserwacji widzów,
wszystkich wejść na stadion oraz całego terenu stadionu.
2.
System monitoringu wizyjnego musi być zarządzany i kontrolowany ze Stanowiska
dowodzenia przez odpowiednio wykwaliﬁkowane osoby.

Artykuł 42 – System nagłośnienia, spikerzy i ogłoszenia
1.
System nagłośnienia musi być słyszalny zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz stadionu i przewyższać hałas publiczności nawet w przypadku znacznego wzrostu tego
hałasu.
2.
Ogłoszenia podawane przez system nagłośnienia muszą mieć absolutnie neutralny
charakter. System nagłośnienia nie może być użyty:
2.1.
do rozpowszechniania treści politycznych,
2.2.
do kibicowania jakiejkolwiek drużynie,
2.3.
do jakiejkolwiek formy dyskryminacji drużyny przyjezdnej.
Artykuł 43 – Akcje polityczne
1.
Wygłaszanie lub promowanie treści politycznych przy pomocy jakichkolwiek środków lub podejmowanie jakichkolwiek akcji politycznych na stadionie lub w najbliższym otoczeniu stadionu jest ściśle zabronione przed, w trakcie i po meczu.
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Artykuł 41 – Korzystanie z dużych ekranów
1.
Organizator meczu w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać na dużym ekranie na stadionie powtórek zawierających
kontrowersyjne sytuacje meczowe.
2.
Organizator meczu w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać jakichkolwiek materiałów ﬁlmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych z zasadami Fair Play.

Artykuł 44 – Prowokowanie i rasizm
1.
Organizator meczu, razem z dowódcą operacji Policji lub kierownikiem ds. bezpieczeństwa, musi zapobiec jakimkolwiek akcjom widzów o charakterze prowokacyjnym na

2.

3.

4.

stadionie i w jego bezpośrednim otoczeniu (nieakceptowane prowokowanie piłkarzy
lub kibiców drużyny przyjezdnej poprzez zaczepki słowne, zachowania rasistowskie,
prowokacyjne ﬂagi lub transparenty itp.).
W wypadku zaistnienia ww. sytuacji organizator meczu, dowódca operacji Policji lub
kierownik ds. bezpieczeństwa muszą interweniować poprzez system nagłośnienia
lub usunąć obraźliwe treści.
Stewardzi muszą zwracać uwagę Policji na wszystkie poważne zakłócenia porządku,
żeby kibice zakłócający porządek zostali usunięci ze stadionu, jeśli tak zdecyduje Policja.
Organizator meczu i uczestniczące kluby muszą wcielić w życie 10-punktowy plan
UEFA dot. rasizmu (patrz aneks nr 1).

Artykuł 45 – Przetrzymanie kibiców na stadionie
1.
Jeśli kierownik ds. bezpieczeństwa zdecyduje, że ze względów bezpieczeństwa grupa
kibiców powinna być przetrzymana na stadionie na czas opuszczenia go przez resztę
kibiców, należy przestrzegać następujących zasad:
1.1.
decyzja o przetrzymaniu kibiców musi być ogłoszona przez system nagłośnienia/spikera,
1.2.
ogłoszenie musi być powtórzone przed zakończeniem meczu,
1.3.
organizator meczu musi zapewnić, że podczas przetrzymania kibice mają dostęp do
urządzeń sanitarnych i stoisk z napojami i wyżywieniem,
1.4.
jeśli to możliwe, przetrzymanym kibicom powinno się zająć czas (muzyka, ekran wideo), żeby okres zatrzymania przebiegł im szybko i spokojnie,
1.5.
kibice muszą być informowani regularnie jak długo mają czekać na pozwolenie na
opuszczenie stadionu.
Artykuł 46 – Prowadzenie prac budowlanych lub remontowych
1.
W trakcie trwania meczu na stadionie zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek
prac budowlanych lub remontowych. Wszelkie tego typu prace muszą zostać przerwane najpóźniej w momencie udostępnienia stadionu dla publiczności, a mogą
zostać wznowione dopiero po opuszczeniu stadionu przez publiczność oraz uczestników zawodów.
Artykuł 47 – Wykonanie decyzji administracyjnych
1.
W przypadku podjęcia decyzji administracyjnej o przerwaniu i zakończeniu imprezy/imprezy masowej z powodu zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego sędzia
podejmuje równoległą decyzję o zakończeniu zawodów przed upływem regulaminowego czasu gry na podstawie art. 5 Przepisów gry w piłkę nożną, a zawody nie
mogą być kontynuowane. W takim przypadku delegat meczowy wydaje stosowne
oświadczenie, a właściwa komórka podmiotu zarządzającego rozgrywkami podejmuje decyzję w zakresie weryﬁkacji wyniku zawodów.
230

Artykuł 48 – Odpowiedzialność dyscyplinarna
1.
Naruszenie przepisów niniejszego Regulaminu stanowi podstawę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
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Aneks nr 1: 10-punktowy plan UEFA dotyczący rasizmu
Do obowiązków organizatora meczu należy:
1.
Wydać oświadczenie mówiące, że rasizm oraz jakakolwiek inna forma dyskryminacji
nie będzie tolerowana, podkreślając akcje, jakie będą podejmowane wobec tych,
którzy wznoszą hasła rasistowskie. Oświadczenie powinno być wydrukowane we
wszystkich programach meczowych i rozpowszechnione na stadionie.
2.
Wygłaszać w trakcie meczu ogłoszenia potępiające hasła rasistowskie.
3.
Warunkiem dla zakupujących karnety ma być oświadczenie, że nie biorą udziału
w akcjach o charakterze rasistowskim.
4.
Podjąć środki przeciwko rozpowszechnianiu treści rasistowskich na stadionie i w jego
okolicach.
5.
Wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne wobec graczy, którzy dopuszczą się zachowania rasistowskiego, niezależnie od postępowania dyscyplinarnego wszczętego
przez odpowiednie organy organizatora rozgrywek.
6.
Skontaktować się z innymi klubami w celu zapewnienia, że są zaznajomieni z polityką dotyczącą rasizmu.
7.
Wprowadzić strategię dla służb ochrony, stewardów i Policji w zakresie postępowania wobec zachowania rasistowskiego.
8.
Usunąć wszystkie rasistowskie graﬃti ze stadionu.
9.
Wprowadzić politykę równych szans wobec zatrudnienia.
10.
Współpracować ze wszystkimi grupami i agencjami, jak: związek piłkarzy, kibice,
szkoły, organizacje charytatywne, kluby młodzieżowe, sponsorzy, miejscowe ﬁrmy,
Policja i inne organizacje, w celu wypracowania programów informujących o kampanii przeciwko rasizmowi i dyskryminacji.

Uchwała nr II/85 z dnia 20 lutego 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zasad udziału kibiców drużyny gości na meczach piłki nożnej
podczas rozgrywek szczebla centralnego organizowanych przez PZPN i Ekstraklasę S.A.
Na podstawie art. 36 §1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
1.

2.

3.

4.
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Klub drużyny gospodarza ma prawo nie przyjmować zorganizowanej grupy kibiców
drużyny klubu gościa tylko i wyłącznie na podstawie odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa powszechnego, decyzji właściwych podmiotów państwowych lub samorządowych, a także na podstawie decyzji odpowiednich organów PZPN.
Klub drużyny gospodarza, jeśli nie mają zastosowania zapisy pkt. 1, ma obowiązek
przyjąć zorganizowaną grupę kibiców drużyny klubu gościa, autoryzowaną przez
klub drużyny gościa, w liczbie co najmniej 5% ogólnej liczby udostępnionych miejsc
na stadionie oraz zapewnić dla niepełnosprawnych kibiców drużyny klubu gościa co
najmniej 5% ogólnej liczby miejsc na stadionie udostępnionych dla kibiców niepełnosprawnych.
Klub drużyny gościa podejmuje decyzję czy wysyła, a tym samym autoryzuje, zorganizowaną grupę kibiców swojej drużyny na mecz wyjazdowy. W takim przypadku
klub drużyny gościa ponosi odpowiedzialność za zachowanie grupy swoich kibiców
i ewentualne szkody przez nią wyrządzone na obiekcie stadionowym klubu drużyny
gospodarza.
Ogólne wytyczne odnośnie do współpracy pomiędzy klubem drużyny gospodarza
a klubem drużyny gościa:
a. klub drużyny gościa zamawia bilety dla zorganizowanej grupy swoich kibiców nie
później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozegrania meczu,
b) ceny biletów dla zorganizowanej grupy kibiców klubu drużyny gościa nie mogą być
wyższe niż ceny biletów na sektory podobnej kategorii dla kibiców miejscowych,
c) klub drużyny gospodarza przekazuje bilety do klubu drużyny gościa nie później niż
na 7 dni przed planowanym terminem rozegrania meczu,
d) klub drużyny gościa jest zobowiązany do dystrybucji biletów oraz współpracy w tym
zakresie z klubem drużyny gospodarza, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa powszechnego,
e) klub drużyny gościa przekazuje informacje na temat przejazdu zorganizowanej
grupy swoich kibiców do klubu drużyny gospodarza oraz Policji najpóźniej na 3 dni
przed planowanym terminem rozegrania meczu,
f) klub drużyny gościa informuje klub gospodarza o dokładnej liczbie sprzedanych
biletów nie później niż na 1 dzień (24 godziny) przed planowanym terminem rozegrania meczu,
g) klub drużyny gościa zwraca niesprzedane bilety oraz dokonuje rozliczenia ﬁnansowego za sprzedane bilety z klubem drużyny gospodarza nie później niż 7 dni od
dnia rozegrania danego meczu,
h) obydwa zainteresowane kluby mają prawo, za zgodną wolą obu stron, do modyﬁkowania zasad współpracy opisanych w podpunktach a), c), f,) g).

5.

6.

7.

8.

9.
10.

Prezes PZPN
Zbigniew Boniek
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11.

Klub drużyny gościa jest zobowiązany do współpracy w zakresie planowania i organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców z klubem gospodarza, Policją oraz innymi uczestniczącymi podmiotami, w celu wsparcia logistycznego i maksymalnego
usprawnienia przemieszczania się zorganizowanej grupy kibiców, tak aby dotarli oni
bezpośrednio pod stadion w czasie umożliwiającym wejście na teren imprezy przed
rozpoczęciem meczu.
Klub drużyny gospodarza jest zobowiązany zaplanować i przygotować logistycznie
wejście (system kanałów wejściowych/kołowrotków oraz ich obsługa przez stewardów – członków służb informacyjnych i porządkowych) na sektory przeznaczone dla
zorganizowanej grupy kibiców drużyny klubu gościa tak, aby proces kontroli dostępu,
w tym przeglądania zawartości odzieży i bagażu, mógł być maksymalnie usprawniony
i zorganizowany w możliwie najkrótszym okresie czasu, jednakże nie dłuższym niż
1 godz. (60 minut).
Klub drużyny gospodarza ma obowiązek zapewnić kibicom drużyny klubu gościa
możliwość korzystania z punktów gastronomicznych, toalet, punktów depozytowych
i innych udogodnień w proporcjonalnej liczbie i o porównywalnym standardzie, jak
na sektorach przeznaczonych dla kibiców miejscowych, przez cały okres pobytu kibiców drużyny klubu gościa na stadionie.
Klub gospodarza, w przypadku podjęcia decyzji o opóźnieniu wyjścia/odjazdu kibiców drużyny gości ze stadionu po zakończeniu meczu, ma obowiązek przekazywać
odpowiednie informacje (spiker stadionowy) dotyczące przyczyn oraz przewidywanego czasu opóźnienia, zarówno przed, jak i po zakończeniu zawodów.
Kluby piłkarskie, zarówno gospodarze, jak i goście, nierealizujące postanowień niniejszej Uchwały podlegają regulaminowym karom dyscyplinarnym.
Traci moc Uchwała nr VIII/192 z dnia 2 sierpnia 2012 r. Zarządu PZPN w sprawie zasad
przyjmowania kibiców gości na zawodach podczas rozgrywek organizowanych przez
PZPN i Ekstraklasę S.A.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr VII/110 z dnia 24 czerwca 2010 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie w sprawie postępowania organizatora meczu piłki nożnej w przypadku
nałożenia przez organ jurysdykcyjny PZPN lub Ekstraklasa S.A. sankcji rozgrywania meczu
bez udziału publiczności
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.

1.

2.

II.

III.

Ustala się następujące zasady postępowania organizatora meczu piłki nożnej w przypadku nałożenia przez organ jurysdykcyjny PZPN lub Ekstraklasy S.A. sankcji rozgrywania meczu bez udziału publiczności:
W przypadku nałożenia przez organ jurysdykcyjny PZPN lub Ekstraklasa S.A. sankcji
rozgrywania meczu bez udziału publiczności klub-organizator meczu zobowiązany
jest do:
1) zakazu sprzedaży biletów wstępu,
2) unieważnienia karnetów oraz wszelkich dokumentów uprawniających do wstępu
na mecz piłkarski,
3) Sporządzenia listy imiennej zawierającej liczbę porządkową, imię i nazwisko, funkcję wszystkich osób uprawnionych do obecności na meczu.
W sytuacji, o której mowa w pkt 1., osobami uprawnionymi do przebywania na stadionie są:
1) służby porządkowe i informacyjne (w ilości zgodnej z decyzją administracyjną
dot. imprez masowych), przedstawiciele organu administracyjnego wydającego
zezwolenie, straż pożarna, policja, straż miejska,
2) służby techniczne i medyczne, w tym noszowi, niezbędne do obsługi meczu oznakowane kamizelkami lub identyﬁkatorami,
3) przedstawiciele mediów, zgodnie z wydanymi akredytacjami oznakowani identyﬁkatorami, a fotoreporterzy ubrani w kamizelki z napisem FOTO,
4) osoby funkcyjne delegowane przez organizatora rozgrywek (m.in. sędziowie, delegat, obserwator),
5) osoby delegowane przez PZPN,
6) przedstawiciele klubu organizatora w ilości nieprzekraczającej 20 osób,
7) przedstawiciele klubu gości w ilości nieprzekraczającej 10 osób,
8) dzieci do podawania piłek wraz z opiekunem.
Osoby wymienione w ppkt. 3), 5), 6), z wyjątkiem fotoreporterów, muszą znajdować
się na trybunie głównej.
Nadzór nad realizacją niniejszej Uchwały powierza się Wydziałowi ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN w odniesieniu do rozgrywek szczebla centralnego, a w niższych klasach rozgrywkowych – Wydziałom/Komisjom ds. Bezpieczeństwa
na Obiektach Piłkarskich Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN
Grzegorz Lato
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REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ – MECZU PIŁKI NOŻNEJ
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 611, z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych – meczów piłki nożnej:
Rozdział I
Zakres obowiązywania

1.

§1
Regulamin dotyczy imprez masowych – meczów piłki nożnej, organizowanych
przez ...........................................................................................................................,
/pełna nazwa Organizatora/

na terenie stadionu ….................................................................................................,
/nazwa obiektu/

usytuowanego przy ul. ................................................................................................
w ………………………...............................................................................................…….. .
/dokładny adres/

2.

Rozdział II
Sposób organizacji imprezy masowej – meczu piłki nożnej

1.
2.

3.

4.

§2
Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania odpowiada
Organizator imprezy.
Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę
masową – mecze piłki nożnej (bilety jednorazowe, karnety, imienne zaproszenia itp.)
oraz, w przypadku wprowadzenia, imienne karty kibica wydane zgodnie z właściwością przez Organizatora imprezy, podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej
bądź w uzgodnieniu z nim przez klub.
Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania kart wstępu, o których mowa w ust. 2.,
uprawnione są osoby, które podczas zakupu okażą dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku wprowadzenia, posiadające imienną kartę kibica.
Dokumenty uprawniające do wejścia na teren imprezy masowej są imienne i nie
podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.
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Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora, warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
a) sposób organizacji imprezy masowej,
b) obowiązki uczestników imprezy masowej,
c) warunki uczestnictwa w imprezie masowej,
d) uprawnienia uczestników imprezy masowej,
e) zasady odpowiedzialności uczestników imprezy masowej za zachowanie niezgodne z regulaminem.

5.

Przyjmowanie zorganizowanych grup kibiców gości odbywa się zgodnie z odrębnymi
regulacjami Polskiego Związku Piłki Nożnej i/lub Ekstraklasy S.A.
Rozdział III
Obowiązki uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej

1.

2.

§3
Uczestnik imprezy jest obowiązany:
a) nie zakłócać porządku publicznego,
b) przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu,
c) posiadać przy sobie, i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub
służb informacyjnych zabezpieczających imprezę masową, dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie, dokument tożsamości oraz, w przypadku
wydania, kartę kibica,
d) zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową,
e) nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej,
f) stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe
i służby informacyjne Organizatora imprezy masowej (w tym spikera zawodów),
a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej,
Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych
służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej uczestnicy imprezy masowej, na
żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować
miejsca inne niż określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt lub
powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu zawodów.
Rozdział IV
Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej

1.

236

§4
Zakazuje się wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej osobie:
a) wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową
lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych,
b) wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy,
c) odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
d) znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
e) zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
f) małoletniej do lat 13, niebędącej pod opieką osoby pełnoletniej.

2.
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3.

Podczas imprezy masowej – meczu piłki nożnej zabrania się w szczególności:
a) używania elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub do
uniemożliwienia lub utrudnienia identyﬁkacji,
b) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym,
społecznym, światopoglądowym itp., a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub
okrzyków,
c) rzucania przedmiotami,
d) wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora,
e) zażywania środków odurzających lub psychotropowych,
f) uporczywego stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora,
g) rozniecania i podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,
h) posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych
substancji o podobnym działaniu,
i) umieszczania transparentów, ﬂag lub elementów opraw w sposób ograniczający
widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność
materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne,
j) załatwiania potrzeb ﬁzjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu,
a także niszczenia infrastruktury obiektu,
k) nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach
ewakuacyjnych,
l) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem,
m) stosowania przemocy ﬁzycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych
uczestników imprezy masowej.
Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej – meczu piłki nożnej:
a) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych
jako broń,
b) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,
c) pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze, w uzasadnionych
przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie,
d) środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
e) kasków oraz parasoli,
f) materiałów zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne,
g) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
h) przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane
pod siedzenie,
i) trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.

j) wskaźników laserowych,
k) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/właściciela/zarządcy/użytkownika obiektu,
4.

5.

6.

7.

l) wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów-przewodników.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer,
aparatów fotograﬁcznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub
obraz, jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu,
dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.
Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy
w szczególności: terenu, na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów,
ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych,
drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora imprezy.
Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z ust.
2-3 oraz ust. 6 powyżej, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.
Rozdział V
Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej

1.

2.
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§5
Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
a) przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej,
b) w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu, wyrażając swoje emocje, co jest
ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem, a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy
masowej,
c) do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa
określonych przez Organizatora lub służby ratownicze,
d) korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
e) korzystać z pomocy medycznej na imprezie,
f) korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom porządkowym lub służbom informacyjnym Organizatora.
Uczestnik imprezy jest uprawniony także do:

a) niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na
temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na terenie imprezy
masowej,
b) żądania od Organizatora zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety lub karty wstępu uprawniające do udziału w imprezie masowej na zasadach określonych przez
Organizatora w odrębnych regulaminach,
c) składania skarg i wniosków.
Rozdział VI
Postanowienia szczególne dotyczące rozgrywek ligi zawodowej

1.

2.
3.

§6
Poprzez zakup karty kibica, biletu, karnetu, wejście w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej uczestnik imprezy udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez: Organizatora, podmiot
zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, jego spółki zależne bądź stowarzyszone
kluby piłkarskie, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych, a także do przekazywania tych danych innym
podmiotom na zasadach i w zakresie wskazanym w w/w Ustawie.
Dane o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy
o ochronie danych osobowych.
Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat
od daty ostatniego imprezy masowej – meczu piłki nożnej, w którym uczestnik brał
udział lub przez okres wskazany w Ustawie.

1.

2.
3.

4.

§7
Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku
w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem ﬁlmu, zapisu wideo i audio z imprezy masowej i/lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.
Osoby zakłócające porządek publiczny lub zachowujące się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej mogą być usunięte z terenu imprezy masowej.
Wobec sprawcy naruszenia regulaminu Organizator imprezy masowej będącej meczem piłki nożnej może stosować zakaz klubowy polegający na zakazie uczestnictwa
w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego Organizatora. Osobie ukaranej zakazem klubowym służy prawo wniesienia wniosku do Organizatora.
Regulamin wewnętrzny określający formę, tryb i termin złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest dostępny na oﬁcjalnej stronie internetowej Organizatora
(adres strony).
W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji,
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Rozdział VII
Przepisy końcowe

5.

6.

7.

8.

osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz
osób dopuszczających się czynów zabronionych.
Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby Organizatora odmawiają
osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22.1 ustawy
o bezpieczeństwie imprez masowych.
W przypadku zatrzymania uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej przez
służby informacyjne lub służby porządkowe Organizatora imprezy masowej, w związku ze złamaniem przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, Organizator
imprezy masowej zastrzega sobie prawo tymczasowego zatrzymania i/lub zablokowania dokumentu upoważniającego do wstępu na imprezę masową. Dokument taki
zostanie uczestnikowi zwrócony i/lub odblokowany na jego wniosek niezwłocznie
– w przypadku odstąpienia od nałożenia przez Organizatora kary zakazu klubowego,
a w przypadku nałożenia takiej kary – w terminie 3 dni od dnia jej wykonania.
Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany terminu imprezy, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione
wcześniej karty wstępu z zastrzeżeniem, że zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora niezwłocznie po podjęciu informacji o konieczności jej dokonania
b) stosowania atestowanych urządzeń technicznych służących do pomiaru alkoholu
w wydychanym powietrzu,
c) dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika imprezy szkody,
d) unieważnienia karty kibica, identyﬁkatora, abonamentu lub innego dokumentu
uprawniającego do wejścia na imprezę masową, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
Regulamin imprezy masowej – meczu piłki nożnej wchodzi w życie z dniem xx.xx.

Organizator
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REGULAMIN OBIEKTU SPORTOWEGO
PRZY UL. ………..............................……W ………..............……..
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62, poz. 504) wprowadza się niniejszy regulamin obiektu sportowego, zwanego dalej obiektem
§1
Obiekt przy ……….......................................................................……. w …..................................
jest siedzibą Klubu/w trwałym zarządzie: ……………............................................................……..
§2
Na obiekcie mogą być organizowane imprezy masowe – mecze piłki nożnej, imprezy artystyczne, rozrywkowe i sportowe oraz inne imprezy niepodlegające rygorom ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
§3
Szczegółowe zasady postępowania i dostępności obiektu dla publiczności w czasie trwania
imprezy masowej określa Regulamin imprezy masowej.
§4
Podaje się do publicznej wiadomości, iż obiekt wykorzystywany do prowadzenia rozgrywek
w ramach ligi zawodowej piłki nożnej jest wyposażony w elektroniczny system identyﬁkacji
osób służący do sprzedaży biletów, kontroli przebywania osób na obiekcie oraz kontroli dostępu do określonych miejsc na stadionie.

§6
Osoba przebywająca na terenie obiektu zobowiązana jest stosować się do poleceń
porządkowych wydawanych na podstawie niniejszego regulaminu przez organizatora imprezy/właściciela/zarządcę/użytkownika obiektu, a w przypadku interwencji
funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii
Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
2.
Wszystkie osoby wchodzące na obiekt mogą zostać poddane czynnościom polegającym na przeglądaniu zawartości rzeczy lub bagażu i uznają prawo do odmowy
wstępu lub usunięcia z obiektu każdej osoby odmawiającej poddania się tym czynnościom.
§7
Wstęp i przebywanie na obiekcie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką
osoby pełnoletniej.
1.
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§5
Obiekt jest monitorowany.

§8
W dniu przeprowadzanych imprez masowych lub meczów piłki nożnej obiekt jest wyłączony
z dostępności osób nieuprawnionych do czasu rozpoczęcia imprezy. Wejścia dla publiczności
będą uruchamiane każdorazowo na co najmniej dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy masowej lub meczu piłki nożnej. Podczas pozostałych imprez zasady dostępności do obiektu określa ich organizator.
§9
W dniach, w których imprezy masowe, mecze piłki nożnej lub inne imprezy nie są przeprowadzane, właściciel/zarządca lub użytkownik obiektu wprowadza szczegółowe zasady dostępności obiektu zapewniające ciągłość jego funkcjonowania oraz ochronę znajdującego się na
nim mienia.
§ 10
Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania
radiowe i telewizyjne, ﬁlmowanie i wykonywanie zdjęć na obiekcie, może odbywać się tylko
i wyłącznie za zgodą właściciela, zarządcy lub użytkownika oraz organizatora imprezy masowej i na zasadach przez niego ustalonych.
Ograniczenia w zakresie ﬁlmowania i wykonywania zdjęć nie dotyczą czynności prowadzonych przez Policję w ramach wykonywanych obowiązków służbowych.

1.
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§ 11
Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie obiektu, w szczególności:
1) broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia,
2) materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych,
3) pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonanych z twardego materiału,
w tym butelek plastikowych,
4) alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
5) kasków, parasoli o ostrym zakończeniu,
6) materiałów zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne,
7) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
8) przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane
pod siedzenie,
9) trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
10) wskaźników laserowych,
11) materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora imprezy/właściciela/zarządcy/użytkownika obiektu,
12) kamer i aparatów fotograﬁcznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących
dźwięk lub obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku,

13) urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez
Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą
organizatora,
14) oraz wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników.

1.

2.

1.

§ 13
Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu mogą być usunięte z terenu obiektu.
Wobec sprawcy naruszenia regulaminu organizator imprezy masowej będącej meczem piłki nożnej może stosować zakaz klubowy polegający na zakazie uczestnictwa
w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego organizatora. Od
zastosowania zakazu klubowego osobie ukaranej służy prawo do złożenia odwołania
do właściwego podmiotu prowadzącego rozgrywki w terminie i w trybie przez niego
określonym.
§ 14
Właściciel/zarządca/użytkownik obiektu/organizator imprezy masowej przeprowadzanej na obiekcie zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na obiekcie szkody, w tym także naruszenie dobrego wizerunku.
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1.

§ 12
Zabrania się:
1) przebywania na terenie obiektu osobie znajdującej się pod widocznym wpływem
alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
2) przebywania w miejscach nieprzeznaczonych dla publiczności; zakaz dotyczy
w szczególności: terenu, na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli
i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów,
murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc,
urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne
lub przedstawiciele organizatora imprezy.
3) rzucania przedmiotami mogącymi stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia dla
osób znajdujących się na terenie obiektu,
4) głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym
itp.,
5) używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyﬁkacji,
6) zanieczyszczania lub zaśmiecania obiektu,
7) rozniecania ognia,
8) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem,
9) wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów-przewodników.

2.

Właściciel/zarządca/użytkownik obiektu/organizator imprezy masowej w trosce
o bezpieczeństwo uczestników imprez masowych ma prawo dokonać zmiany zasad
dostępności obiektu przy zachowaniu obowiązku poinformowania osób w ogólnie
przyjęty sposób, w tym za pomocą tablic ogłoszeniowych, przez media, Internet itp.

§ 15
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(__________________________)
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t.j.U nr V/98 z 26.05.2014 r.
zm.U nr VI/113 z 24.06.2014 r.
zm.U nr VIII/129 z 14.07.2015 r.
Uchwała nr V/98 z dnia 26 maja 2014 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zasad dotyczących obowiązków sędziów, obserwatorów sędziów
oraz delegatów meczowych w rozgrywkach szczebla centralnego
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

Zasady ogólne
Obowiązkiem sędziów, obserwatorów sędziów oraz delegatów meczowych, zwanych
dalej „oﬁcjalnymi przedstawicielami PZPN”, jest zachowanie całkowitej obiektywności i neutralności we wszelkich działaniach, jakie mają być podejmowane.
Obowiązkiem oﬁcjalnych przedstawicieli PZPN jest informowane właściwych organów PZPN i/lub organizatora rozgrywek o wszelkich próbach wpływania na ich decyzje lub mających na celu naruszenie ich obiektywności i neutralności.
Niezachowanie niniejszych zasad przez oﬁcjalnych przedstawicieli PZPN stanowić będzie podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,określonego odrębnymi
przepisami PZPN.
Sędziom, obserwatorom sędziów oraz delegatom meczowym nie wolno uczestniczyć
w jakichkolwiek zakładach bukmacherskich oraz innych grach dotyczących rozgrywek, w których prowadzą/obserwują zawody.
Sędzia
Sędzia zawodów jest zobowiązany do powstrzymywania się od utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi zawody, z zastrzeżeniem ust. 3 i 13 niniejszego rozdziału.
Sędzia zawodów zobowiązany jest poinformować właściwy organ PZPN i/lub organizatora rozgrywek o wszelkich próbach skontaktowania się z nim przez przedstawiciela klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi zawody.
Jakiekolwiek kontakty sędziego zawodów z przedstawicielami klubów mogą nastąpić
wyłącznie w celach szkoleniowych w sposób ustalony przez właściwy organ PZPN
i/lub organizatora rozgrywek i nie mogą być związane z prowadzeniem przez sędziego konkretnych zawodów.
Sędzia zawodów zobowiązany jest do nieprzyjmowania jakichkolwiek prezentów
od przedstawicieli klubów, za wyjątkiem pamiątek klubowych wręczanych po zakończonych zawodach, których wartość nie może przekroczyć 250 złotych.
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4.

Przyjmuje się następujące zasady dotyczące obowiązków sędziów, obserwatorów sędziów oraz delegatów meczowych w rozgrywkach szczebla centralnego (Ekstraklasa,
I Liga, II Liga, rozgrywki Pucharu Polski szczebla centralnego, mecz o Superpuchar) od
sezonu 2014/2015.

5.

Sędzia zawodów zobowiązany jest do niewypowiadania się w imieniu PZPN i/lub
organizatora rozgrywek i powinien powstrzymać się od wszelkich działań, które
mogą naruszyć interes PZPN i/lub organizatora rozgrywek.

6.

Sędzia zawodów zobowiązany jest do poinformowania PZPN i/lub organizatora rozgrywek o wszelkich istniejących związkach sędziego z klubem klasy rozgrywkowej,
w której prowadzi zawody, w szczególności dotyczących spraw rodzinnych, ﬁnansowych itp.
Sędzia zawodów jest wyznaczany przez właściwy organ PZPN. Obsada jest jawna
i jest dokonywana najpóźniej w tygodniu poprzedzającym dane spotkanie. Właściwy
organ PZPN powiadamia arbitrów w ustandaryzowany sposób.
PZPN, w ramach systemu extranet, zapewnia komunikację pomiędzy sędzią zawodów a właściwym organem PZPN.
Sędziom nie wolno odbywać podróży na zawody wspólnie z osobą pełniącą podczas
tych zawodów funkcję obserwatora sędziów.
W sytuacji gdy sędzia zawodów zamierza korzystać z noclegu, może być zobowiązany
do korzystania z hotelu wskazanego przez PZPN.
Sędzia zawodów, przyjeżdżając na zawody do klubu, zobowiązany jest do przedstawienia legitymacji sędziowskiej, której wzór jest przekazany klubom do wiadomości
przez PZPN, oraz wydruku z informacją z systemu PZPN poświadczającą wyznaczenie
na dane zawody.
Sędzia zawodów zobowiązany jest do przybycia na stadion w czasie wskazanym
w Postanowieniach PZPN do Przepisów Gry w Piłkę Nożną.
Po przybyciu na zawody sędzia zawodów nie kontaktuje się z przedstawicielami klubów, poza sytuacją określoną w procedurze spotkania organizacyjnego w dniu meczu
(SPO, sprawdzenie strojów, boiska itp.).
W drugiej części spotkania organizacyjnego w dniu meczu (SPO – sprawy sędziowskie) uczestniczy przynajmniej jeden z członków składu sędziowskiego delegowanego na dany mecz, wskazany przez sędziego.
We wszelkich sprawach wymagających skontaktowania się z klubem (np. niewłaściwe przygotowanie boiska, brak wody w szatni itp.) sędzia zawodów zobowiązany jest
do przekazania swoich uwag delegatowi meczowemu pełniącemu funkcję na danych
zawodach jako jedynej osobie uprawnionej do nadzoru nad prawidłową organizacją
i przebiegiem zawodów.
Sędzia zawodów, po ich zakończeniu, odbywa spotkanie z delegatem meczowym
celem wypełnienia dokumentów regulaminowych (np. formularz fair play, uwagi
dot. bezpieczeństwa itp.). Sędzia zawodów nie uczestniczy w oﬁcjalnych spotkaniach
pomeczowych w klubie, a po zakończeniu omówienia zawodów z obserwatorem
sędziów opuszcza obiekt klubu.
Sędzia zawodów odbywa spotkanie z obserwatorem sędziów przed ich rozpoczęciem
oraz po zakończeniu meczu w celu omówienia prowadzonych zawodów.
Sędzia zawodów zobowiązany jest do przesłania raportu/sprawozdania sędziowskiego do właściwego organu PZPN i/lub organizatora rozgrywek we wskazanym odrębnie terminie, co do zasady w ciągu 24 godzin po zakończonych zawodach.

7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.
18.
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19.

Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej uchwale każdy pobyt osoby innej
niż sędziowie w szatni sędziów przed, w trakcie i po meczu podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. W przypadku gdy w szatni sędziów przebywa osoba związana
z klubem, odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi poza tą osobą także klub. W przypadku gdy w szatni sędziów przebywa niezidentyﬁkowana osoba, odpowiedzialność
dyscyplinarną ponosi klub będący gospodarzem meczu.
Obserwator sędziów

1.

Obserwator sędziów jest zobowiązany do powstrzymywania się od utrzymywania
jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami klubów klasy rozgrywkowej, w której
prowadzi obserwację zawodów, z zastrzeżeniem ust. 3, 13 i 17 niniejszego rozdziału.

2.

Obserwator zawodów zobowiązany jest do poinformowania właściwego organu
PZPN i/lub organizatora rozgrywek o wszelkich próbach skontaktowania się z nim
przez przedstawiciela klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi obserwację zawodów.

3.

Jakiekolwiek kontakty obserwatora sędziów z przedstawicielami klubów mogą nastąpić wyłącznie w celach szkoleniowych w sposób ustalony przez właściwy organ PZPN
i/lub organizatora rozgrywek i nie mogą być związane z prowadzeniem przez niego
obserwacji konkretnych zawodów.

4.

Obserwator sędziów zobowiązany jest do nieprzyjmowania jakichkolwiek prezentów
od przedstawicieli klubów, za wyjątkiem pamiątek klubowych wręczanych po zakończonych zawodach, których wartość nie może przekroczyć 250 złotych. Obserwator
sędziów nie może przyjmować jakichkolwiek prezentów od sędziów zawodów ani od
delegata meczowego.
Obserwator sędziów zobowiązany jest do niewypowiadania się w imieniu PZPN
i/lub organizatora rozgrywek i powinien powstrzymać się od wszelkich działań, które
mogą naruszyć interes PZPN i/lub organizatora rozgrywek.

6.

Obserwator sędziów zobowiązany jest do poinformowania PZPN i/lub organizatora
rozgrywek o wszelkich istniejących związkach obserwatora z klubem klasy rozgrywkowej, w której prowadzi zawody, w szczególności dotyczących spraw rodzinnych,
ﬁnansowych itp.

7.

Obserwator sędziów jest wyznaczany przez właściwy organ PZPN. Obsada jest tajna
i jest dokonywana najpóźniej w tygodniu poprzedzającym dane zawody. Właściwy
organ PZPN powiadamia obserwatora sędziów w ustandaryzowany sposób. Obserwator sędziów zobowiązany jest do nieujawniania innym osobom faktu wyznaczenia
do obserwacji danych zawodów.

8.

PZPN, w ramach systemu extranet, zapewnia komunikację pomiędzy obserwatorem
sędziów a właściwym organem PZPN.

9.

Obserwator sędziów jest zobowiązany do poinformowania właściwego organu PZPN
o sposobie podróży na dane zawody (szacowany czas podróży, środek transportu
itp.). Obserwator sędziów może odbywać podróż na zawody wspólnie z delegatem
meczowym.
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5.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.

1.
2.

3.

4.
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W sytuacji gdy obserwator sędziów zamierza korzystać z noclegu, może być zobowiązany do korzystania z hotelu wskazanego przez PZPN.
Obserwator sędziów, przyjeżdżając na zawody do klubu zobowiązany jest do przedstawienia legitymacji obserwatora sędziów PZPN, której wzór jest przekazany klubom do wiadomości przez PZPN, oraz wydruku z informacją z systemu PZPN poświadczającą wyznaczenie na dane zawody.
Obserwator sędziów, co do zasady, zobowiązany jest do przybycia na stadion nie
później niż na 75 minut przed rozpoczęciem zawodów.
Po przybyciu na zawody obserwator sędziów, co do zasady, nie kontaktuje się
z przedstawicielami klubu, poza sytuacjami wymagającymi technicznego kontaktu
z przedstawicielami klubu (wskazanie miejsca, wyznaczenie pokoju obserwatora
itp.).
We wszelkich sprawach wymagających skontaktowania się z klubem (np. niewłaściwe przygotowanie boiska, brak wody w szatni itp.) obserwator sędziów, co do zasady,
zobowiązany jest do przekazania swoich uwag delegatowi meczowemu na zawodach
jako jedynej osobie uprawnionej do nadzoru nad prawidłową organizacją i przebiegiem zawodów.
Obserwator sędziów nie uczestniczy w oﬁcjalnych spotkaniach pomeczowych w klubie, a po zakończeniu czynności regulaminowych opuszcza obiekt klubu.
Obserwator sędziów zobowiązany jest do przesłania raportu/sprawozdania sędziowskiego do właściwego organu PZPN we wskazanym odrębnie terminie (do 36 godzin
po zawodach). Obserwator sędziów zobowiązany jest nie ujawniać treści raportu
innym osobom niż sędziowie i właściwy organ PZPN. Organizator rozgrywek może
zażądać przekazania raportu obserwatora sędziów w sytuacjach wymagających rozstrzygnięć dyscyplinarnych.
Jeżeli na dane zawody nie wyznaczono delegata meczowego lub osoba mająca pełnić tę funkcję jest nieobecna (np. z przyczyn losowych), wówczas funkcję delegata
meczowego pełni obserwator sędziów. W takich przypadkach w stosunku do osoby
obserwatora sędziów przepisy rozdziału II – ustępy 15-16 – oraz przepisy rozdziału IV
niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.
Delegat meczowy
Delegat meczowy jest najwyższym rangą przedstawicielem PZPN na zawodach.
Delegat meczowy jest osobą nadzorującą prawidłowy sposób organizacji i przebiegu
zawodów, przeprowadzającą spotkanie organizacyjne w dniu meczu (SPO), wspierającą organizatora zawodów w sprawach organizacyjnych i bezpieczeństwa oraz przygotowującą dokumentację meczową.
Delegat meczowy jest zobowiązany do powstrzymywania się od utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami klubów klasy rozgrywkowej, w której
prowadzi obserwację zawodów, poza przypadkami wynikającymi z przepisów niniejszej uchwały oraz Wytycznych dla Delegatów Meczowych PZPN.
Delegat meczowy zobowiązany jest poinformować właściwy organ PZPN i/lub organizatora rozgrywek o wszelkich próbach skontaktowania się z nim przez przedstawiciela

5.

6.

7.

8.

10.

11.
12.
13.

14.
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9.

klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi obserwację zawodów, poza przypadkami określonymi w odrębnych przepisach.
Jakiekolwiek kontakty delegata meczowego z przedstawicielami klubów mogą nastąpić wyłącznie w celach szkoleniowych, organizacyjnych lub bezpieczeństwa, w sposób ustalony przez właściwy organ PZPN i/lub organizatora rozgrywek. W przypadku
gdy w związku z obserwacją konkretnych zawodów istnieje konieczność skontaktowania się delegata meczowego z przedstawicielami klubów, delegat meczowy może
się skontaktować z przedstawicielami klubów i jest zobowiązany poinformować
o tym fakcie właściwy organ PZPN i/lub organizatora rozgrywek.
Delegat meczowy zobowiązany jest do nieprzyjmowania jakichkolwiek prezentów
od przedstawicieli klubów, za wyjątkiem pamiątek klubowych wręczanych po zakończonych zawodach, których wartość nie może przekroczyć 250 złotych. Delegat
meczowy nie może przyjmować jakichkolwiek prezentów od sędziów ani od obserwatora sędziów.
Z zastrzeżeniem ust. 8. delegat meczowy zobowiązany jest do niewypowiadania się
w imieniu PZPN i/lub organizatora rozgrywek i powinien powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą naruszyć interes PZPN i/lub organizatora rozgrywek.
W przypadku przerwania zawodów i/lub zakończenia zawodów przed upłynięciem regulaminowego czasu gry delegat meczowy wydaje stosowne oświadczenie
po przerwanych/zakończonych zawodach. Oświadczenie delegata meczowego powinno zawierać wyłącznie przyczynę przerwania/zakończenia zawodów przed upłynięciem regulaminowego czasu gry oraz informację o procedurze dotyczącej weryﬁkacji wyniku zawodów lub konieczności ich dokończenia. W szczególności delegat
meczowy powinien powstrzymać się od wyrażania własnej opinii i komentowania
decyzji o przerwaniu/zakończeniu zawodów przed upłynięciem regulaminowego
czasu gry oraz informowania o ewentualnych konsekwencjach dyscyplinarnych.
Delegat meczowy zobowiązany jest do poinformowania PZPN i/lub organizatora rozgrywek o wszelkich istniejących związkach delegata meczowego z klubem klasy rozgrywkowej, w której jest obsadzany na zawody, w szczególności dotyczących spraw
rodzinnych, ﬁnansowych itp.
Delegat meczowy jest wyznaczany na konkretne zawody przez właściwy organ PZPN.
Obsada jest dokonywana najpóźniej w tygodniu poprzedzającym dane zawody.
Właściwy organ PZPN powiadamia delegatów meczowych w ustandaryzowany sposób.
PZPN, w ramach systemu extranet zapewnia komunikację pomiędzy delegatem meczowym a właściwym organem PZPN i/lub organizatora zawodów.
W sytuacji gdy delegat meczowy zamierza korzystać z noclegu, może być zobowiązany do korzystania z hotelu wskazanego przez PZPN.
Delegat meczowy, przyjeżdżając na zawody do klubu, zobowiązany jest do przedstawienia identyﬁkatora/legitymacji delegata meczowego, której wzór jest przekazany
klubom do wiadomości przez PZPN.
Delegat meczowy zobowiązany jest do przybycia na stadion w czasie wskazanym
w Wytycznych dla Delegatów Meczowych PZPN.

15.

16.

17.

II.

III.

Delegat meczowy zobowiązany jest do przesłania raportu oraz innej dokumentacji
do właściwego organu PZPN i/lub organizatora rozgrywek w terminie wskazanym
w Wytycznych dla Delegatów Meczowych PZPN. Delegat meczowy jest zobowiązany
do odnotowania wszystkich uwag zgłaszanych przez sędziów, obserwatora sędziów
lub przedstawicieli klubów. Delegat meczowy zobowiązany jest nie ujawniać treści
raportu innym osobom niż właściwy organ PZPN i/lub organizatora rozgrywek.
Właściwy organ PZPN i/lub organizatora rozgrywek jest upoważniony do kontaktu
z delegatem meczowym w dowolnym momencie w celu prawidłowego wykonania
obowiązków oraz postanowień regulaminów, w tym w szczególności w celu poinformowania o ustaleniach dotyczących wszelkich dodatkowych imprez i uroczystości
planowanych przed meczem, w jego przerwie lub po meczu.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają Wytyczne dla
Delegatów Meczowych PZPN, których obowiązująca wersja znajduje się na stronie
internetowej PZPN.
Traci moc uchwała nr IX/133 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie zasad dotyczących obowiązków sędziów, obserwatorów oraz
delegatów ds. bezpieczeństwa w rozgrywkach Ekstraklasy.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN
Zbigniew Boniek
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4 Przepisy dyscyplinarne

REGULAMIN DYSCYPLINARNY
POLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
DZIAŁ PIERWSZY. CZĘŚĆ OGÓLNA
ROZDZIAŁ I
ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

§ 1.

§ 2.
§ 3.

§ 4.

§ 1.

§ 2.
§ 3.
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Art. 1
Zakres przedmiotowy regulacji. Przewinienie dyscyplinarne
Niniejszy regulamin reguluje zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej obowiązujące
w Polskim Związku Piłki Nożnej, określa katalog kar i przewinień dyscyplinarnych,
tryb postępowania oraz organy właściwe do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych.
Przewinieniem dyscyplinarnym jest popełnienie zabronionego czynu sankcjonowanego karą w niniejszym regulaminie.
Przewinieniem dyscyplinarnym jest również naruszenie innego, zabronionego pod
groźbą kary dyscyplinarnej, przepisu ustanowionego przez uprawniony organ Polskiego Związku Piłki Nożnej lub jego struktury członkowskiej, a także naruszenie
przepisów gry w piłkę nożną.
Poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej nie wyłącza odpowiedzialności przed
innymi organami.
Art. 2
Zakres podmiotowy
Odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym ponoszą członkowie Polskiego Związku Piłki Nożnej, zawodnicy, trenerzy,
instruktorzy, sędziowie piłkarscy, członkowie sztabu medycznego, pośrednicy transakcyjni, obserwatorzy, delegaci oraz działacze piłkarscy.
O ile przepis szczególny tak stanowi, odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach
określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym ponoszą również kibice.
Działaczami piłkarskimi w rozumieniu niniejszego regulaminu są:
1. członkowie organów władzy, kontroli, jurysdykcyjnych i doradczych Polskiego
Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, ich struktur członkowskich oraz ligi zawodowej, a ponadto osoby zatrudnione w Polskim Związku Piłki
Nożnej oraz przez członków Polskiego Związku Piłki Nożnej,
2. członkowie statutowych organów klubów piłkarskich, a także ich udziałowcy, akcjonariusze bądź członkowie stowarzyszeń,
3. inne osoby pełniące funkcje kierownicze w sekcjach piłki nożnej,
4. licencjonowani organizatorzy imprez piłkarskich,
5. kierownicy do spraw bezpieczeństwa oraz spikerzy zawodów piłkarskich,
6. inne osoby, których zachowanie pozostaje w związku z działalnością podejmowaną w imieniu lub na rzecz Polskiego Związku Piłki Nożnej, Wojewódzkich Związków

Piłki Nożnej, ich struktur członkowskich, niezależnie od zajmowanego stanowiska
oraz pełnionej funkcji.
§ 4.

Kluby ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy
piłkarskich oraz kibiców.
Art. 3
Zakres obowiązywania z uwagi na czas przewinienia

Odpowiedzialność dyscyplinarną ponoszą wszystkie osoby, o których mowa w art. 2, jeżeli
w czasie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego podlegały odpowiedzialności wynikającej z niniejszego Regulaminu, nawet jeżeli w czasie orzekania podstawa odpowiedzialności
ustała.
Art. 4
Wina
§ 1.

Odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi się za przewinienia popełnione umyślnie,
a w przypadkach przewidzianych w regulaminie, także za przewinienia nieumyślne.

§ 2.

Osoby prawne odpowiadają za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy oraz kibiców na zasadzie ryzyka.
Art. 5
Kara

§ 1.

Za przewinienia dyscyplinarne wymierza się kary przewidziane w niniejszym regulaminie, z zastrzeżeniem treści art. 47.

§ 2.

Kary dyscyplinarne dzielą się na kary zasadnicze i dodatkowe.

§ 3.

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, za jedno przewinienie dyscyplinarne
wymierza się jedną karę zasadniczą.

§ 4.

Kary zasadnicze określają postanowienia regulaminu regulujące poszczególne rodzaje przewinień dyscyplinarnych.

§ 5.

Organ dyscyplinarny obok jednej lub kilku kar zasadniczych, może orzec jedną bądź
kilka kar dodatkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

§ 6.

Wymierzając karę, organ dyscyplinarny uwzględnia cele kary w zakresie jej oddziaływania na obwinionego, jak i środowisko piłkarskie.

§ 7.

Orzekając karę dyscyplinarną lub odstępując od jej wymierzenia na podstawie art.
47 organ dyscyplinarny może nałożyć na podmiot ponoszący odpowiedzialność dybezpieczeństwa i porządku na obiekcie piłkarskim” oraz w Rozdziale III „Niesportowe
zachowanie” – obowiązek określonego zachowania się, w szczególności przeproszenie poszkodowanego, określając termin wykonania takiego obowiązku. Obowiązek
ten nie może polegać na naprawieniu szkody majątkowej wyrządzonej czynem, za
który dany podmiot ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
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scyplinarną za wykroczenia dyscyplinarne – określone w Rozdziale II „Utrzymanie

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.
§ 3.

Art.6
Zbieg przepisów dyscyplinarnych
Jeżeli zabronione pod groźbą kary dyscyplinarnej przewinienie wyczerpuje znamiona
określone w dwóch albo więcej pozostających w zbiegu przepisach dyscyplinarnych,
stanowi ono jedno przewinienie dyscyplinarne, za które wymierza się jedną zasadniczą karę dyscyplinarną.
Zbieg przepisów, o którym mowa w § 1, zachodzi wtedy, gdy kwaliﬁkacja prawna
dokonana w oparciu o tylko jeden przepis, zawierający opis przewinienia dyscyplinarnego, nie wyczerpuje w pełni zarzucanego przewinienia.
Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny może orzec jedną lub kilka
dodatkowych kar dyscyplinarnych spośród katalogu kar dodatkowych.
Art. 7
Przewinienie dyscyplinarne ciągłe
Jeżeli obwiniony dopuszcza się w krótkich odstępach czasu, które wyczerpują znamiona takiego samego przewinienia dyscyplinarnego lub przewinień dyscyplinarnych podobnych, zachowanie to uznaje się za jedno przewinienie dyscyplinarne,
podlegające jednej zasadniczej karze dyscyplinarnej uwzględniającej w swej dolegliwości wszystkie zachowania.
Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny może orzec jedną lub kilka
dodatkowych kar dyscyplinarnych spośród katalogu kar dodatkowych.
Zasad określonych w § 1. i § 2 nie stosuje się do przewinień dyscyplinarnych objętych
technicznymi regułami gry w piłkę nożną.

Art. 71
Kara dyscyplinarna łączna
Organ dyscyplinarny może objąć jednym postępowaniem kilka spraw dyscyplinarnych do
wspólnego rozstrzygnięcia, jeżeli toczą się one przeciwko temu samemu obwinionemu,
a sprawy te pozostają ze sobą w związku lub dotyczą takiego samego lub podobnego przewinienia dyscyplinarnego.

§ 1.

§ 2.

§ 1.
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Art. 8
Odpowiedzialność klubu za ciąg naruszeń w czasie meczu piłkarskiego
Jeżeli w czasie meczu piłkarskiego, przed lub bezpośrednio po jego zakończeniu, doszło do więcej niż jednego naruszenia przepisów dyscyplinarnych, za które odpowiedzialność ponosi klub, wymierza się temu klubowi jedną zasadniczą karę dyscyplinarną uwzględniającą w swej dolegliwości wszystkie naruszenia, chyba że istnieje
konieczność dokonania oceny jednego lub kilku czynów w odrębnym postępowaniu.
Obok zasadniczej kary dyscyplinarnej organ dyscyplinarny może orzec jedną lub kilka
dodatkowych kar dyscyplinarnych, spośród katalogu kar dodatkowych.
Art. 9
Przewinienie dyscyplinarne umyślne i nieumyślne
Jeżeli przepis regulaminu stanowi, że dla przypisania odpowiedzialności dyscyplinarnej wymagane jest wykazanie umyślności, za przewinienie dyscyplinarne popełnione

§ 2.

§ 1.

§ 2.

§ 1.

§ 2.
§ 3.

umyślnie uznaje się przewinienie, gdy obwiniony miał zamiar je popełnić, to jest
chciał je popełnić lub godził się na to.
Jeżeli przepis regulaminu stanowi, że dla przypisania odpowiedzialności dyscyplinarnej wystarczające jest wykazanie nieumyślności, rozumie się przez to sytuację, gdy
obwiniony możliwość popełnienia przewinienia dyscyplinarnego przewidywał, lecz
bezpodstawnie przypuszczał, że go uniknie, jak i możliwości takiej nie przewidywał,
choć powinien i mógł taką możliwość przewidzieć.
Art. 10
Sprawstwo, podżeganie, pomocnictwo
Karom przewidzianym w niniejszym regulaminie podlega nie tylko sprawca, ale i ten,
kto kieruje, poleca, pomaga lub nakłania do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego.
W przypadku współsprawstwa organ dyscyplinarny przy wymiarze kary uwzględnia
udział każdej osoby w popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego.
Art. 11
Przygotowanie, usiłowanie
Jeżeli przepis regulaminu tak stanowi, karom przewidzianym w niniejszym regulaminie podlega również ten, kto czyni przygotowania do popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego lub usiłuje popełnić przewinienie dyscyplinarne.
Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia przewinienia dyscyplinarnego
swoim zachowaniem zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.
W przypadku przygotowania lub usiłowania popełnienia przewinienia dyscyplinarnego stosownie do okoliczności sprawy organ dyscyplinarny może złagodzić karę dyscyplinarną.
ROZDZIAŁ II
KATALOG KAR DYSCYPLINARNYCH

Art. 12
Rodzaje kar
Kary dyscyplinarne zasadnicze i dodatkowe dzielą się na:
a) kary wspólne, które mogą zostać nałożone wobec osób ﬁzycznych, jak i prawnych,
b) kary nakładane wyłącznie wobec osób ﬁzycznych,
c) kary nakładane wyłącznie wobec osób prawnych.
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§ 1.

Art. 13
Katalog kar zasadniczych
Karami zasadniczymi wspólnymi są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) kara pieniężna,
4) nakaz zwrotu otrzymanych nagród,
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5) dyskwaliﬁkacja określona ilością meczów, czasowa lub na stałe,
6) zawieszenie albo pozbawienie licencji,
7) wykluczenie z PZPN.
§ 2.

Karami zasadniczymi nakładanymi wyłącznie wobec osób ﬁzycznych są:
1) ostrzeżenie (żółta kartka),
2) wykluczenie z gry (czerwona kartka),
3) zakaz przebywania w szatniach i/lub na ławce rezerwowych,
4) zakaz wstępu na stadion,
5) skreślenie z listy sędziów,
6) zakaz gry w kolejnych meczach,
7) anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia do gry,
8) czasowy zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną,

§ 3.

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

§ 1.
§ 2.

Karą dodatkową wspólną jest kara pieniężna.
Karą dodatkową, właściwą wyłącznie wobec osób prawnych, jest pozbawienie klubu
od 1 do 30 punktów w rozgrywkach ligowych.

§ 3.

Karami dodatkowymi, nakładanymi wyłącznie wobec osób ﬁzycznych, są:
1) zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w komórkach PZPN, związkach piłki nożnej oraz sekcjach piłkarskich klubów będących członkami PZPN,
2) zakaz udziału w zawodach określonego szczebla, czasowy lub stały,
3) skreślenie z kadry narodowej,
4) odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji,
5) obniżenie klasy uprawnień do prowadzenia zawodów lub obserwacji.
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Art. 15
Kara upomnienia
Upomnienie polega na przypomnieniu istoty przewinienia dyscyplinarnego, połączone
z zagrożeniem wymierzenia surowszej kary w razie kolejnego naruszenia.
Art. 16
Nagana
Nagana jest pisemnym wyrazem dezaprobaty organu dyscyplinarnego w stosunku do dopuszczającego się przewinienia dyscyplinarnego.

§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.

Art. 17
Kara pieniężna
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, kara pieniężna nie może być niższa niż
100 zł.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zasadnicza kara pieniężna wymierzana
klubom nie może przekroczyć 1 000 000 zł a innym obwinionym 500 000 zł.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, dodatkowa kara pieniężna wymierzana
klubom nie może przekroczyć 500 000 zł a innym obwinionym 250 000 zł.
Zapłata kary pieniężnej następuje w terminie 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.
Karę pieniężną można orzec jedynie wobec pełnoletnich osób ﬁzycznych.
Kluby odpowiadają solidarnie i subsydiarnie za kary pieniężne nałożone na ich zawodników, trenerów, działaczy, instruktorów, członków sztabu medycznego oraz
innych osób pełniących swoje funkcje z danym meczem lub pośredników transakcyjnych działających w imieniu klubu lub na jego rzecz.

Art. 18
Nakaz zwrotu otrzymanych nagród
Nakaz zwrotu otrzymanych nagród polega na obowiązku oddania korzyści majątkowych oraz
przedmiotów o charakterze symbolicznym, w szczególności takich jak: medal, puchar czy odznaczenia.

§ 1.

§ 3.
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§ 2.

Art. 19
Kara dyskwaliﬁkacji
Kara dyskwaliﬁkacji wymierzona zawodnikowi polega na zakazie uczestnictwa w rozgrywkach, których dotyczy orzeczona kara, oraz przebywania w streﬁe przylegającej
bezpośrednio do boiska.
W przypadku dyskwaliﬁkacji czasowej zawodnika nie może on uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich oraz pełnić jakichkolwiek funkcji związanej z działalnością
w piłce nożnej.
Kara dyskwaliﬁkacji wymierzona innemu obwinionemu niż zawodnikowi polega na zakazie reprezentowania drużyny i klubu wobec innych osób, przebywania
w streﬁe bezpośrednio przylegającej do boiska oraz w miejscach wydzielonych dla

kierownictwa drużyny, zawodników rezerwowych i w szatni oraz zakazie pełnienia
jakiejkolwiek funkcji związanej z działalnością w piłce nożnej.
§ 4.

W przypadku jeżeli karę dyskwaliﬁkacji orzeczono jako zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów, górna granica tej kary wynosi 10 meczów.

§ 5.

W przypadku orzeczenia czasowej kary dyskwaliﬁkacj – wymierza się ją w tygodniach,
miesiącach lub latach, przy czym jeżeli orzeczono ją wobec zawodnika w wymiarze
nie wyższym niż 6 miesięcy, do okresu jej wykonywania nie wlicza się okresu przerwy
pomiędzy rundami sezonu rozgrywkowego, w którym rozpoczęto jej wykonywanie.

§ 6.

Górna granica kary dyskwaliﬁkacji orzeczona w latach nie może przekraczać 10 lat.

§ 7.

Orzeczenie kary dyskwaliﬁkacji na stałe oznacza dyskwaliﬁkację dożywotnią.
Art. 20
Zasady wykonywania kary dyskwaliﬁkacji,
stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów
w rozgrywkach mistrzowskich

§ 1.

Karę dyskwaliﬁkacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za
przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich wykonuje się w klasie rozgrywek mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu, lub w klasie
rozgrywek mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z zastrzeżeniem § 2, § 3 i § 4.
Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwaliﬁkacji na inne klasy rozgrywkowe,
w których klub aktualnie występuje.

§ 2.

Jeżeli karę dyskwaliﬁkacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej
rundzie sezonu rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu
rozgrywkowego, przy czym wykonanie kary może również nastąpić:
• w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia
przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki
wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę,
• w innym klubie niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu
rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.

§ 3.

Z zastrzeżeniem § 4 niniejszego artykułu, karę dyskwaliﬁkacji, stanowiącą zakaz
uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne,
wykonuje się w kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym § 2 niniejszego artykułu
stosuje się odpowiednio.

§ 4.

Jeżeli wykonanie kary dyskwaliﬁkacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie
rozgrywkowym; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty
w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.
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Art. 21
Zasady wykonywania kary dyskwaliﬁkacji
stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów
w rozgrywkach pucharowych
§ 1.

Karę dyskwaliﬁkacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za
przewinienie popełnione w danych rozgrywkach pucharowych wykonuje się w danych rozgrywkach pucharowych. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwaliﬁkacji na inne klasy rozgrywkowej w których klub aktualnie występuje.

§ 2.

Z zastrzeżeniem § 3, karę dyskwaliﬁkacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów, za przewinienie popełnione w rozgrywkach pucharowych, nie
wykonaną w edycji rozgrywek pucharowych, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych edycjach rozgrywek. Treść art. 20 § 2 stosuje
się odpowiednio.

§ 3.

Jeżeli wykonanie kary dyskwaliﬁkacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w edycji pucharów, w której popełniono
przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnej edycji pucharów;
w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.
Art. 22
Zawieszenie albo pozbawienie licencji

§ 1.

Kara zawieszenia licencji orzeczona w stosunku do klubu oznacza niemożność korzystania z uprawnień wynikających z licencji, w tym pozbawienie prawa do udziału
w rozgrywkach. Nierozegrany mecz weryﬁkuje się jako walkower na niekorzyść drużyny ukaranego klubu.

§ 2.

Kara zawieszenia licencji w stosunku do klubu orzeka się na czas nieokreślony. Licencję przywraca się po ustaniu przyczyn, które spowodowały jej zawieszenie.

§ 3.

Karę pozbawienia licencji orzeczonej w stosunku do klubu jest równoznaczne z wykluczeniem klubu z udziału w rozgrywkach. W przypadku spełnienia wymogów licencyjnych w następnym sezonie klub ma prawo zgłosić drużynę do udziałów w rozgrywkach klasy bezpośrednio niższej.

§ 4.

Kara zawieszenia albo pozbawienia licencji, orzekana wobec innych podmiotów,
oznacza odpowiednio pozbawienie uprawnień wynikających z licencji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat, albo dożywotnio.

§ 1.

W przypadku osób ﬁzycznych kara wykluczenia z Polskiego Związku Piłki Nożnej
oznacza dożywotni zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

§ 2.

W przypadku osób prawnych kara wykluczenia z Polskiego Związku Piłki Nożnej oznacza wykluczenie ze wszystkich struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej.
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Art. 23
Wykluczenie z PZPN

§ 1.

§ 2.

Art. 24
Ostrzeżenie i wykluczenie. Wykluczenie czasowe
Kary ostrzeżenia (żółta kartka) oraz wykluczenia (czerwonka kartka) udziela się na
zasadach określonych w Przepisach Gry w piłkę nożną oraz w innych przepisach odrębnych.
Zawodnicy biorący udział w zawodach drużyn kategorii wiekowych trampkarzy, młodzików lub kategorii młodszych mogą zostać ukarani czasowym wykluczeniem z gry
do 10 minut.

Art. 25
Zakaz przebywania w szatniach i/lub na ławce rezerwowych
Kara zakazu przebywania w szatniach i/lub na ławce rezerwowych pozbawia ukaranego prawa do wstępu do szatni zespołu i/lub strefy bezpośrednio przylegającej do boiska, a w szczególności prawa do siedzenia na ławce rezerwowych.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.
§ 5.

Art. 26
Zakaz wstępu na stadion
Karę zakazu wstępu na stadion w stosunku do kibica piłkarskiego może orzec uprawniony organ dyscyplinarny klubu będącego organizatorem meczu, uprawniony organ
dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej lub podmiotu prowadzącego rozgrywki,
jeżeli jest organizatorem meczu piłki nożnej.
Jeżeli zakaz wstępu na stadion w stosunku do kibica piłkarskiego został orzeczony
przez klub, kara ta polega na zakazie przebywania na stadionie i terenie przyległym
do niego w jakimkolwiek charakterze, w tym udziału w zawodach sportowych w charakterze kibica w czasie meczów rozgrywanych z udziałem tego klubu – zarówno na
obiekcie sportowym znajdującym się w miejscowości stanowiącej siedzibę klubu, jak
i poza nim.
Jeżeli zakaz wstępu na stadion w stosunku do kibica piłkarskiego został orzeczony
przez uprawniony organ dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej lub podmiotu
prowadzącego rozgrywki, kara ta polega na zakazie przebywania na stadionie i terenie przyległym do niego, w tym udziału w zawodach sportowych w charakterze kibica
w czasie meczów organizowanych odpowiednio przez Polski Związek Piłki Nożnej lub
podmiot prowadzący rozgrywki.
Kara zakazu wstępu na stadion może zostać orzeczona również w stosunku do innych
osób ﬁzycznych.
Zakaz wstępu na stadion orzeka się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 2 lata.

Art. 27
Zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną
Kara zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną może być orzekana na
czas określony od 6 miesięcy do 10 lat.
Art. 28
Walkower
§ 1.
Kara weryﬁkacji zawodów jako walkower oznacza weryﬁkację wyniku meczu na 0:3
na niekorzyść ukaranego klubu.
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§ 2.

Jeżeli różnica goli na koniec meczu jest równa bądź wyższa niż 3 na niekorzyść ukaranego klubu, wówczas utrzymywany jest w mocy rzeczywisty wynik meczu.

Art. 29
Rozgrywanie meczu bez udziału publiczności
Kara rozgrywania meczu bez udziału publiczności oznacza, że oznaczony mecz piłki nożnej
odbędzie się bez udziału publiczności. Wykonanie kary następuje w sposób zgody z odrębnymi przepisami PZPN.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

Art. 30
Zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów
z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym
w miejscowości będącej siedzibą klubu
Kara zakazu rozgrywania określonej liczby meczów z udziałem publiczności na części
lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu może być
orzeczony w wymiarze od 1 do 5 meczów.
Kara zakazu rozgrywania w określonym czasie meczów z udziałem publiczności na
części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu
może być orzeczona w wymiarze do 1 roku.
W przypadku jeżeli kara zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczbie meczów z udziałem publiczności w miejscowości będącej siedzibą klubu dotyczy części obiektu sportowego, organ jurysdykcyjny wyłącza od udziału publiczności
określone sektory obiektu sportowego lub ogranicza liczbę widzów uprawnionych do
wstępu na obiekt sportowy.
W przypadku jeżeli kara zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem publiczności w miejscowości będącej siedzibą klubu dotyczy
całości lub części obiektu sportowego, organ jurysdykcyjny może określić, jakie osoby są uprawnione do wstępu na obiekt sportowy.

Art. 31
Zakaz wyjazdu/wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie
Kara zakazu wyjazdu/wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie może być
orzeczona w wymiarze od 1 do 10 meczów lub w wymiarze czasowym do 1 roku. Organ
dyscyplinarny może wskazać mecz lub mecze, na których orzeczona kara ma być wykonana.

Art. 33
Zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie
Kara zakazu rozgrywania meczu na określonym stadionie oznacza, że w oznaczonym
dniu na oznaczonym stadionie nie może odbyć się mecz piłki nożnej.
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Art. 32
Rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie
Kara rozgrywania meczu na neutralnym stadionie oznacza nakaz rozgrywania oznaczonego
meczu w miejscowości niebędącej siedzibą żadnego z klubów będących uczestnikami tego
meczu.

Art. 34
Zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów
na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu
§ 1.

§ 2.

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

Art. 35
Anulowanie wyniku meczu
Kara anulowania wyniku meczu oznacza, że wynik ten nie jest uwzględniany w toku rozgrywek.

§ 1.
§ 2.
§ 3.

Art. 36
Zakaz dokonywania transferów do klubu
Karę zakazu dokonywania transferów do klubu wymierza się na okres od 6 miesięcy
do 3 lat.
Kara zakazu transferów do klubu może być orzeczona jako kara zakazu transferów
deﬁnitywnych lub czasowych.
W okresie obowiązywania zakazu transferów ukarany klub nie ma prawa do potwierdzania i uprawnienia do gry nowych zawodników spoza klubu. Ograniczenie to nie
dotyczy zawodników wolnych o statusie amatorów.

Art. 37
Pozbawienie klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach ligowych
Kara pozbawienia klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach ligowych następuje w sezonie
rozgrywkowym, w którym uprawomocniło się orzeczenie organu dyscyplinarnego, a jeżeli
uprawomocnienie to nastąpiło pomiędzy sezonami rozgrywkowymi – w najbliższym sezonie
rozgrywkowym.
Art. 38
Zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych
Kara zakazu piastowania funkcji sportowych lub społecznych w strukturach PZPN, związkach
piłki nożnej oraz sekcjach piłkarskich klubów będących członkami PZPN orzeka się na czas
oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

§ 1.
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Art. 39
Zakaz udziału w zawodach określonego szczebla, czasowy lub stały
Karę zakazu czasowego udziału w zawodach określonego szczebla można orzec na
czas określony, nie dłuższy jednak niż 5 lat.

§ 2.

Kara stałego zakazu udziału w zawodach określonego szczebla oznacza zakaz dożywotni.

Art. 40
Skreślenie z kadry narodowej
Kara skreślenia z kadry narodowej oznacza czasowy zakaz reprezentowania barw Polski
w sporcie piłki nożnej we wszystkich kategoriach wiekowych, jednak nie dłuższy niż 5 lat.
Art. 41
Skreślenie z listy sędziów
Kara skreślenia z listy sędziów oznacza zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji w organizacji
sędziowskiej przez okres co najmniej pięciu lat. Jeżeli organ dyscyplinarny nie postanowi inaczej, kara skreślenia z listy sędziów oznacza dożywotni zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji
w organizacji sędziowskiej.
Art. 42
Anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia
Kara anulowania potwierdzenia lub uprawnienia orzekana jest w razie oparcia tych czynności
na nieprawdziwych oświadczeniach, dokumentach lub innych dowodach.
Art. 43
Wykluczenie z rozgrywek
Karę wykluczenia z rozgrywek oznacza zakaz występowania zespołu w nowym sezonie na
danym szczeblu rozgrywek, a w przypadku klubów III ligi i niższych klas – przeniesienie do
najniższej klasy rozgrywkowej.
Art. 44
Przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej
Kara przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej oznacza przeniesienie zespołu
o jedną klasę rozgrywkową.

§ 1.
§ 2.

Art. 45
Odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji
Kara odsunięcia od prowadzenia zawodów lub obserwacji następuje na czas oznaczony, nie dłuższy niż 5 lat.
Postanowienia § 1 stosuje się odpowiednio do delegatów.
ROZDZIAŁ III
INNE POSTANOWIENIA
Przepisy dyscyplinarne

§ 1.

Art. 46
Zawieszenie wykonania kary dyscyplinarnej
Wykonanie kary zasadniczej:
a) dyskwaliﬁkacji określoną liczbą meczów lub dyskwaliﬁkacji czasowej,
b) kary pieniężnej,
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c) zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem
publiczności na części lub całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu,

§ 2.
§ 3.

d) zakazu rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,
e) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,
f) zakazu rozgrywania meczu na określonym stadionie,
g) zakazu dokonywania transferów do klubu,
h) czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną,
i) zawieszenia licencji, orzeczonej na czas oznaczony,
j) pozbawienia licencji,
- można zawiesić w całości lub części na okres próby, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie
dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawiają za tym istotne okoliczności łagodzące.
Nie podlegają zawieszeniu kary orzeczone za przewinienia związane z dopingiem
w piłce.
Organ dyscyplinarny zarządza wykonanie zawieszonej kary, jeżeli w okresie próby
ukarany popełnił przewinienie dyscyplinarne podobne, za które został prawomocnie
ukarany.

Art. 47
Odstąpienie od wymierzenia kary dyscyplinarnej
Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej, jeżeli wymierzenie
nawet najłagodniejszej kary byłoby niecelowe, a w szczególności niewspółmierne do wagi
popełnionego przewinienia dyscyplinarnego.

§ 1.

§ 2.

Art. 48
Odstąpienie od wymierzenia kary dyscyplinarnej z automatu
Organ dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary dyscyplinarnej właściwej
za dane przewinienie związane z grą (automat), jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania zebrano dowody pozwalające jednoznacznie na przyjęcie, że przy
udzieleniu ostrzeżenia (żółta kartka) lub wykluczeniu z gry (czerwona kartka) w sposób rażący naruszono przepisy gry w piłkę nożną. W szczególności dotyczy to sytuacji,
gdy sędzia udzielił ostrzeżenia (żółta kartka), lub wykluczył z gry (czerwona kartka)
niewłaściwego zawodnika.
W razie odstąpienia od wymierzenia właściwej kary dyscyplinarnej (z automatu) na
zasadach określonych w § 1., organ dyscyplinarny wymierza karę zawodnikowi, który
dopuścił się przewinienia dyscyplinarnego, adekwatną do stopnia naruszenia.

Art. 49
Wymierzenie kary za przewinienie związane z grą niedostrzeżone przez sędziego
§ 1.
Organ dyscyplinarny może orzec karę za przewinienie związane z grą w przypadku,
jeżeli zawodnik dopuścił się szczególnie ciężkiego czynu podlegającego karze wykluczenia z gry (czerwona kartka), który nie został dostrzeżony przez sędziego.
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§ 2.

§ 1.

§ 2.
§ 3.

§ 1.

§ 2.
§ 3.
§ 4.

Podstawą rozstrzygnięcia organu dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa
w § 1., może być pisemne sprawozdanie obserwatora lub delegata, zapis wideo
z przebiegu meczu lub załącznik do sprawozdania sędziego podpisany przez upoważnione osoby (kierowników i kapitanów obu drużyn).
Art. 50
Recydywa
Jeżeli w okresie danego sezonu rozgrywkowego podlegający odpowiedzialności podmiot popełnia przewinienie dyscyplinarne podobne do tego, za które został prawomocnie ukarany, organ dyscyplinarny każdorazowo wymierza karę surowszą, chyba
że zachodzi wypadek mniejszej wagi.
Zasady karalności przewinień dyscyplinarnych związanych z grą, popełnionych w warunkach recydywy, określają przepisy regulujące ten typ przewinienia dyscyplinarnego.
Recydywę w przypadku przewinień dyscyplinarnych związanych z dopingiem określają przepisy szczególne.
Art. 51
Przedawnienie karalności
Nie można orzec kary za przewinienia dyscyplinarne, jeżeli od jego popełnienia do
czasu wszczęcia postępowania dyscyplinarnego upłynęły:
a) 2 lata – za przewinienie dyscyplinarne niezagrożone karą wykluczenia z PZPN,
b) 8 lat – za przewinienie dyscyplinarne dopingu,
c) 10 lat – za inne przewinienie dyscyplinarne.
Nie podlega przedawnieniu przewinienia dyscyplinarne korupcji w piłce nożnej.
W przypadku przewinienia dyscyplinarnego ciągłego bieg przedawnienia karalności
rozpoczyna się od ostatniego zachowania składającego się na to przewinienie.
W przypadku przewinienia dyscyplinarnego polegającego na zaniechaniu spełnienia
obowiązku bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym obowiązek ten winien był zostać spełniony.

Art. 52
Zawieszenie biegu przedawnienia karalności
Termin przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego ulega zawieszeniu:
a) z mocy prawa – na czas trwania postępowania prowadzonego przed organami
ścigania, sądami państwowymi, Sądem Najwyższym, trybunałami arbitrażowymi
stałymi lub powołanymi ad hoc sądami arbitrażowymi,
b) na mocy decyzji organu dyscyplinarnego o zawieszeniu wszczętego postępowania
– do czasu jego podjęcia.

§ 2.
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§ 1.

Art. 53
Zakaz ponownego karania za to samo przewinienie dyscyplinarne
Nie wolno ponownie karać za to samo przewinienie dyscyplinarne, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.
Ponowne wymierzenie kary za to samo przewinienie dyscyplinarne jest dopuszczalne, gdy organ dyscyplinarny orzekł niezgodnie ze swą właściwością lub gdy na skutek

ponownego rozpoznania sprawy, Komisja Dyscyplinarna ustaliła, że za popełnione
przewinienie dyscyplinarne należało wymierzyć karę pozbawienia licencji, skreślenia
z listy sędziów lub wykluczenia z PZPN.
Art. 54
Wymierzanie kar za niewykonywanie prawomocnych orzeczeń
W przypadku niewykonywania prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych wymierzenie kolejnej kary dyscyplinarnej za niewykonywanie tego samego orzeczenia organu jurysdykcyjnego nie może nastąpić wcześniej niż przed upływem 2 lat od dnia uprawomocnienia
się poprzedniej kary.
Art. 55
Zakaz karania przez zarząd klubu
Po złożeniu przez zawodnika wniosku o zmianę barw klubowych, w tym wniosku o rozwiązanie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej odpowiadającego właściwym przepisom, zawodnik ten nie może zostać ukarany za popełnione przewinienie dyscyplinarne przez
zarząd klubu. W takim przypadku postępowanie dyscyplinarne prowadzi właściwy organ dyscyplinarny na wniosek klubu.

§ 1.

§ 2.

Art. 56
Obowiązki
Niezależnie od możliwości stosowania kar dyscyplinarnych przewidzianych w niniejszym regulaminie, organ dyscyplinarny może zwrócić się do Rzecznika Etyki o zobowiązanie obwinionego do określonego sposobu zachowania się, w szczególności
przeproszenia poszkodowanego.
Czynności podejmowane przez Rzecznika Etyki nie wyczerpują pojęcia kary dyscyplinarnej.
DZIAŁ DRUGI. RODZAJE PRZEWINIEŃ DYSCYPLINARNYCH
ROZDZIAŁ I. PRZEWINIENIA ZWIĄZANE Z GRĄ

§ 1.

§ 2.

Art. 57
Naruszenie art. 12 Zasad Gry w piłkę
Zawodnik otrzymuje odpowiednio ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwoną kartkę) w przypadku popełnienia przewinień wskazanych w art. 12 Zasad Gry
w piłkę nożną.
Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę)
lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników
podlega karze pieniężnej.

Art. 58
Otrzymanie ostrzeżenia (żółtej kartki) w czasie zawodów
mistrzowskich – automatyczna kara dyskwaliﬁkacji
Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich, otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany:
1) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwaliﬁkacji w wymiarze 1 meczu,
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2)przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwaliﬁkacji w wymiarze 1 meczu,
3) przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwaliﬁkacji w wymiarze 2 meczów,
4) przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.)
– karą dyskwaliﬁkacji w wymiarze dwóch meczów.
Art. 59
Otrzymanie ostrzeżenia (żółtej kartki) w czasie zawodów
mistrzowskich – automatyczna kara pieniężna
Dopuszczalność i przesłanki automatycznego ukarania zawodnika karą pieniężną w związku
z otrzymaniem ostrzeżenia (żółta kartka) oraz wysokość kar pieniężnych jest określona w regulaminach rozgrywek uchwalanych przez Polski Związek Piłki Nożnej i wojewódzkie związki
piłki nożnej.

§ 1.

§ 2.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Art. 60
Otrzymanie ostrzeżenia (żółtej kartki) w czasie zawodów pucharowych
Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany:
1) przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwaliﬁkacji w wymiarze 1 meczu,
2) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwaliﬁkacjii w wymiarze 2 meczów,
3) przy każdym kolejnym co drugim ostrzeżeniu – karą dyskwaliﬁkacją w wymiarze
2 meczów.
Kary, o których mowa w § 1. są realizowane w ramach rozgrywek pucharowych.
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Art. 61
Wykluczenie w wyniku otrzymania samoistnej czerwonej kartki
Z zastrzeżeniem § 2 i § 3 niniejszego artykułu zawodnikowi, który w czasie zawodów
mistrzowskich Ekstraklasy, innych zawodów mistrzowskich lub zawodów pucharowych został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki, wymierza się
automatycznie karę dwóch meczów dyskwaliﬁkacji.
Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej
czerwonej kartki polegało na:
1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,
2) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim,
– po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwaliﬁkacji, w wymiarze nie niższym niż 3 mecze albo karę dyskwaliﬁkacji czasowej.
Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej
czerwonej kartki polegało na:
1) pozbawieniu realnej szansy zdobycia bramki przez przeciwnika poruszającego się
w kierunku bramki ukaranego zawodnika, za które to przewinienie podyktowano
rzut karny lub rzut wolny,
2) pozbawieniu drużyny przeciwnika bramki lub realnej szansy na jej zdobycie poprzez zagranie piłki ręką, przy czym zagrywającym nie był bramkarz we własnym
polu karnym,

3) pozbawieniu drużyny przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki poprzez zachowanie bramkarza polegające na zatrzymaniu piłki ręką poza własnym polem karnym,
§ 4.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 1.

§ 2.
§3
§ 4.
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– wymierza się karę dyskwaliﬁkacji w wymiarze jednego meczu.
Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki
jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie
może brać udziału w rozgrywkach, w których został wykluczony, a w przypadku o którym mowa w § 2 również w innych rozgrywkach.
Art. 62
Usunięcie z ławki rezerwowych
Jeżeli osoba uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów
zostanie z niej usunięta przez sędziego to – z zastrzeżeniem § § 2-4 niniejszego artykułu – wymierza się automatycznie karę jednego meczu dyskwaliﬁkacji. Do osób tych
stosuje się odpowiednio art. 48. Regulaminu Dyscyplinarnego,
Jeżeli przewinienie, za które osoba – o której mowa w § 1. – została usunięta z ławki
rezerwowych, polegało na uporczywym kwestionowaniu decyzji lub niewykonywaniu poleceń sędziego, mimo zwrócenia tej osobie uwagi przez sędziego, to – z zastrzeżeniem § 3-4 niniejszego artykułu – po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwaliﬁkacji w wymiarze nie niższym niż 2 mecze.
Jeżeli przewinienie, za które osoba – o której mowa w § 1. została usunięta z ławki
rezerwowych, polegało na:
1) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,
2) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim,
– po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwaliﬁkacji w wymiarze nie niższym niż 3 mecze.
Wymierzając karę dyskwaliﬁkacji, organ dyscyplinarny może nałożyć na osobę, o której mowa w § 1, karę pieniężną w wysokości nie mniejszej niż 500 zł i nie większej niż
5000 zł.
Art. 63
Zasady szczególne dotyczące kar za przewinienia związane z grą
Zawodnik ukarany karą pieniężną na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale
do czasu jej zapłaty nie może uczestniczyć w rozgrywkach, których dotyczy orzeczona
kara.
Zapłata kary pieniężnej następuje na rachunek bankowy właściwego organu prowadzącego rozgrywki.
(skreślony)
Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich Ekstraklasy, innych zawodów
mistrzowskich lub zawodów pucharowych został wykluczony z gry (czerwona kartka)
w wyniku otrzymania dwóch ostrzeżeń (żółtych kartek), do rejestru ostrzeżeń wlicza
się obie żółte kartki.

§ 5.

§ 6.
§ 7.

§ 8.

§ 9.

W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia udzielone ostrzeżenia (żółte kartki) oraz wykluczenia (czerwone kartki) wlicza się do rejestru napomnień i wykluczeń zawodnika.
Zawody, które zostały przerwane i zweryﬁkowane jako walkower, uwzględnia się przy
odbywaniu kary dyskwaliﬁkacji za przewinienia związane z grą.
Bieg kar polegający na automatycznej dyskwaliﬁkacji w wymiarze określonym liczbą
meczów rozpoczyna się od meczu następującego po udzieleniu ostrzeżenia (żółtej
kartki) lub wykluczenia (czerwonej kartki). Od kar tych nie można wnieść odwołania.
Kary te nie mogą być zmniejszone, zawieszone lub darowane.
Wymierzenie kary pieniężnej lub kary dyskwaliﬁkacji za przewinienia związane z grą
jest dopuszczalne również w przypadku, gdy sędzia nie widział przewinienia dyscyplinarnego.
Kara może być również wymierzona zawodnikowi – który uczestnicząc w meczu towarzyskim w kraju lub za granicą – był napomniany żółtą kartką bądź zostały wykluczony z gry czerwoną kartką. W tym przypadku orzeczenie kary może nastąpić po
przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego.
RODZIAŁ II
URZYMANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU NA OBIEKCIE PIŁKARSKIM

§ 1.

§ 2.
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Art. 64
Odpowiedzialność klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie
Za brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po
zawodach wymierza się klubowi karę:
1) karę pieniężną,
2) weryﬁkację zawodów jako walkower,
3) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności,
4) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów z udziałem
publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej
siedzibą klubu,
5) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,
6) rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie,
7) zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie,
8) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczby meczów na obiektach
sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,
9) zawieszenie lub pozbawienie licencji.
Kary opisane w § 1, z wyjątkiem weryﬁkacji zawodów jako walkower, mogą być również nałożone na klub za niewykonywanie obowiązków, określonych w przepisach
dotyczących bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, nawet jeżeli przed, w czasie
lub po zawodach nie doszło do naruszeń porządku lub bezpieczeństwa.

Art. 641
Niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców
Za brak porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy kibiców na
mecz piłkarski wymierza się klubowi drużyny przyjezdnej karę zakazu wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie.
Art. 65
Niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie
przez odpowiedzialne osoby ﬁzyczne
§ 1.
Za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach wymierza się odpowiedzialnym
osobom ﬁzycznym karę:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) karę pieniężną od 500 zł,
d) dyskwaliﬁkacji czasowej od 1 miesiąca do 2 lat.
§ 2.
Jeżeli na skutek niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub
bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach doszło do poważnych
naruszeń porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach, wymierza się karę:
a) karę pieniężną nie niższą niż 5 000 zł,
b) dyskwaliﬁkacji na czas nie krótszy niż 3 miesiące,
c) zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

§ 1.

§ 2.

§ 1.
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Art. 66
Odpowiedzialność kibiców
Za rażące naruszenie regulaminu obiektu sportowego lub regulaminu imprezy masowej przed, w trakcie lub bezpośrednio po meczu piłki nożnej właściwy organ dyscyplinarny może orzec karę zakazu wstępu na stadion.
Za naruszenie bezpieczeństwa lub porządku w trakcie wyjazdu zorganizowanej grupy
kibiców na mecz piłkarski organ dyscyplinarny może orzec karę zakazu wstępu na
stadion.
Art. 67
Zachowania pogardliwe lub dyskryminacyjne
Za prezentowanie treści o charakterze pogardliwym, rażąco nieetycznym, pochwalających terroryzm, przestępczość, przemoc, odwołujących się do zbrodniczych ideologii, treści politycznych, treści o charakterze dyskryminacyjnym,
w szczególności odnoszących się do rasy, koloru skóry, języka, religii bądź pochodzenia, za wznoszenie okrzyków lub popełnienie innego aktu o takim charakterze
w czasie, bezpośrednio przed lub po meczu, wymierza się kary:
1) klubom
a) karę pieniężną nie niższą niż 5 000 zł,

b) weryﬁkacji zawodów jako walkower,
c) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności,
d) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości
będącej siedzibą klubu,
e) zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,
f) wykluczenie z rozgrywek,
g) przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej;
2) kibicom – zakaz wstępu na stadion do 2 lat;
3) innym osobom ﬁzycznym:
a) dyskwaliﬁkacji na co najmniej 5 meczów lub co najmniej 3 miesiące,
b) karę pieniężną nie niższą niż 5 000 zł.
§ 2.

Maksymalny wymiar kary dodatkowej pozbawienia punktów orzekanej w stosunku
do klubu za przewinienie dyscyplinarne, o którym mowa w § 1. wynosi: 3 punkty za
pierwsze naruszenie, 6 punktów za drugie naruszenie.

§ 3.

Kara zasadnicza wykluczenia z rozgrywek, o której mowa w § 1 pkt 1) lit f) niniejszego
artykułu (orzekana w przypadku rozgrywek, w których nie przyznaje się punktów)
oraz kara zasadnicza przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej, o której
mowa w § 1 pkt 1) lit g) niniejszego artykułu, może zostać wymierzona w przypadku uprzedniego dwukrotnego ukarania klubu za to przewinienie dyscyplinarne
w danym sezonie.

§4.

W przypadku jeżeli czynem, o którym mowa w § 1. było wywieszenie transparentu,
ﬂagi lub innego podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty pomimo zgłoszenia
takiego żądania przez delegata lub obserwatora PZPN – co spowodowało przerwanie
meczu, zasadnicza kara pieniężna nie może być niższa niż 5 000 zł.

§ 5.

W przypadku jeżeli czynem, o którym mowa w § 1, było wywieszenie transparentu,
ﬂagi lub innego, podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty – pomimo zgłoszenia
takiego żądania przez delegata lub obserwatora PZPN – co spowodowało przedterminowe zakończenie meczu, zasadnicza kara pieniężna nie może być niższa niż
10 000 zł.
Art. 68
Zasady szczególne dotyczące kar za naruszenie bezpieczeństwa
i porządku na obiektach piłkarskich

§ 1.

Wszystkie kary za brak należytego zabezpieczenia porządku na stadionie, z wyjątkiem walkoweru i kar ﬁnansowych, są natychmiast wykonalne, chyba że organ dyscy-

§ 2.

W przypadku jeżeli naruszenie opisane w niniejszym rozdziale jest wynikiem zachowania osób ﬁzycznych, za które odpowiedzialność ponosi klub przyjezdny, karom
podlega klub przyjezdny.

§ 3.

Domniemywa się, że kibice zajmujący sektor stadionu lub inne wydzielone miejsce
przeznaczone dla kibiców klubu przyjezdnego, są kibicami tego klubu.
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plinarny postanowi inaczej.

§ 4.
§ 5.

W przypadku niemożności zidentyﬁkowania kibiców dopuszczających się przewinień
opisanych w niniejszym rozdziale karze podlega klub będący gospodarzem meczu.
Za przewinienia określone w art. 64, 65 i 67 można wymierzyć jednorazowo więcej
niż jedną karę zasadniczą.
ROZDZIAŁ III
NIESPORTOWE ZACHOWANIE

Art. 69
Używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe
Za używanie w związku z zawodami piłkarskimi słów wulgarnych lub uznanych powszechnie
za obraźliwe wymierza się karę pieniężną.
Art. 70
Podważanie decyzji sędziowskich
Za podważanie decyzji sędziowskich lub kompetencji sędziów przez zawodników, trenerów
członków sztabu medycznego lub działaczy wymierza się karę pieniężną w wysokości od 500 zł.
Art. 71
Samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowa dalszego
rozgrywania meczu
Za samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowę dalszego rozgrywania meczu
wymierza się karę:
a) klubom:
- karę pieniężną nie niższą niż 5 000 zł,
- weryﬁkacji zawodów jako walkower,
- wykluczenie z rozgrywek;
b) osobom ﬁzycznym:
- karę pieniężną nie niższą niż 1 000 zł,
- karę dyskwaliﬁkacji nie niższą niż 1 miesiąc.
Art. 711
Opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, przerwa w meczu
Za opóźnienie rozpoczęcia meczu lub wznowienia gry, a także za spowodowanie przerwy
w meczu wymierza się karę:
1) klubom:
a) karę pieniężną nie niższą niż 1 000 zł;
2) osobom ﬁzycznym:
a) karę pieniężną nie niższą niż 1 000 zł,
b) karę dyskwaliﬁkacji nie niższą niż 1 miesiąc.

§ 1.
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Art. 72
Groźba lub przemoc
Kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej osoby w związku z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach

§ 2.

§ 3.

członkowskich, w szczególności w celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia
działań, podlega karze pieniężnej nie niższej niż 2 000 zł, karze dyskwaliﬁkacji lub
karze wykluczenia z PZPN.
Odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne, o którym mowa w § 1. ponosi również klu; jeżeli co najmniej dwóch zawodników lub działaczy tego klubu dopuszcza się
powyższego zachowania, organ dyscyplinarny może wymierzyć wtedy:
a) karę pieniężną,
b) weryﬁkacja zawodów jako walkower,
c) rozgrywanie meczu bez udziału publiczności,
d) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem
publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości, będącej
siedzibą klubu,
e) wykluczenie z rozgrywek,
f) przeniesienia zespołu do niższej klasy rozgrywkowej.
Karom określonym w § 2 podlega również ten, kto usiłuje bądź czyni przygotowania
do popełnienia powyższych czynów.

Art. 73
Nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową
Za nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową wymierza się karę pieniężną
w wysokości od 500 zł.
Art. 74
Niesportowy tryb życia
Za niesportowy tryb życia lub naruszenie zasad porządku publicznego wymierza się kary:
a) dyskwaliﬁkacji od 3 miesięcy,
b) karę pieniężną,
c) wykluczenia z PZPN.
Art. 75
Podżeganie do nienawiści
Zawodnik lub działacz piłkarski, który publicznie lub za pośrednictwem środków masowego
przekazu podżega do nienawiści lub przemocy w czasie niezwiązanym z meczem piłkarskim,
podlega:
a) karze dyskwaliﬁkacji od 3 miesięcy,
b) karze pieniężnej,

Art. 77
Wypowiedzi poniżające
Za wypowiedzi lub inne działania mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę
zaufania, potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności
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Art. 76
Prowokowanie kibiców
Za prowokowanie kibiców wymierza się karę dyskwaliﬁkacji lub karę pieniężną nie niższą niż
2 000 zł.

w sporcie piłki nożnej lub znieważające: członków władz PZPN, związków piłki nożnej, ligi
zawodowej, klubów, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy sportowych i innych osób,
wskazanych w art. 2 niniejszego regulaminu, wymierza się osobom ﬁzycznym, z wyjątkiem
kibiców, karę:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) karę pieniężną w wysokości od 500 zł,
d) dyskwaliﬁkacji,
e) wykluczenia z PZPN.
ROZDZIAŁ IV
ZWALCZANIE DOPINGU

§ 1.
§ 2.

§ 3.

Art. 78
Zwalczanie dopingu
Przewinienia dyscyplinarne związane z dopingiem w piłce nożnej podlegają karze.
Katalog przewinień, tryb postępowania oraz kary określają Polskie Przepisy Antydopingowe ustalone przez Komisję do Zwalczana Dopingu w Sporcie, z wyłączeniem
stosowania Art. 8.1, przy uwzględnieniu przepisów dyscyplinarnych FIFA i UEFA.
Polskie Przepisy Antydopingowe stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
ROZDZIAŁ V
KORUPCJA W PIŁCE NOŻNEJ

§ 1.

§ 2.

§ 3.
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Art. 79
Korupcja czynna i bierna
Kto czyni przygotowania, usiłuje udzielić, udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie mogące mieć wpływ na
wynik zawodów piłkarskich, podlega:
a) karze pieniężnej nie niższej niż 10 000 zł,
b) karze dyskwaliﬁkacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 6 miesięcy,
c) wykluczeniu z PZPN.
Karom opisanym w § 1. podlega również ten, kto czyni przygotowania, usiłuje przyjąć
lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich.
Za opisane w § 1. lub § 2. postępowania osób ﬁzycznych kluby podlegają:
a) karze pieniężnej,
b) weryﬁkacji zawodów jako walkower,
c) anulowaniu wyniku meczu,
d) zawieszeniu lub pozbawieniu licencji,
e) przeniesieniu zespołu do niższej klasy rozgrywkowej,
f) pozbawieniu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu,
g) wykluczeniu z PZPN.

Art. 80
Zaniechanie zawiadomienia o korupcji w piłce nożnej lub match-ﬁxingu
Za zaniechanie zawiadomienia organu dyscyplinarnego o zachowaniu wyczerpującym znamiona przewinienia dyscyplinarnego korupcji w piłce nożnej lub match-ﬁxingu osobom ﬁzycznym wymierza się:
a) karę pieniężną,
b) karę dyskwaliﬁkacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące.
RODZIAŁ VI
PRZEWINIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW I DELEGATÓW
Art. 81
Zasada ogólna
Karom przewidzianym w niniejszym rozdziale podlegają odpowiedzialni sędziowie, obserwatorzy i delegaci.

§ 1.

§ 2.

Art. 82
Nieterminowe przesłanie sprawozdania
Za nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji albo niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów lub obserwacji wymierza się
karę upomnienia.
Za ponowne w tym samym sezonie nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji albo niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów lub obserwacji wymierza się karę nagany albo karę pieniężną w wysokości do
500 zł.

Art. 83
Uniemożliwienie zamieszczenia zastrzeżeń
Za uniemożliwienie zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów złożonych przez
kierownika lub kapitana drużyny bezpośrednio po meczu zastrzeżeń, w tym odnośnie udzielonych napomnień (żółte kartki) lub wykluczeń z gry (czerwone kartki), wymierza się sędziemu karę:
a) nagany,
b) karę pieniężną,
c) dyskwaliﬁkacji czasowej.
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Art. 84
Publiczne wypowiedzi sędziego i obserwatora
Za publiczne wypowiadanie się przez sędziego lub obserwatora w sprawach dotyczących przebiegu zawodów prowadzonych lub ocenianych przez innych sędziów lub
obserwatorów,wymierza się karę:
a) nagany,
b) karę pieniężną,
c) dyskwaliﬁkacji czasowej do 2 miesięcy.

Art. 85
Nieusprawiedliwiona nieobecność
Za nieusprawiedliwioną nieobecność na szkoleniu, niepoddanie się w wyznaczonym terminie badaniom lekarskim, egzaminowi sprawności ﬁzycznej lub egzaminowi teoretycznemu
wymierza się karę:
a) nagany,
b) karę pieniężną,
c) dyskwaliﬁkacji czasowej do 2 miesięcy.
Art. 86
Prowadzenie zawodów bez asystentów
Za prowadzenie zawodów bez asystentów lub zawinione przez sędziego niedoprowadzenie
zawodów do końca wymierza się karę:
a) nagany,
b) karę pieniężną,
c) dyskwaliﬁkacji czasowej,
d) skreślenie z listy sędziów.
Art. 87
Umyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z przepisami gry
Za umyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z przepisami gry wymierza się karę:
a) dyskwaliﬁkacji od 1 roku,
b) skreślenia z listy sędziów,
c) wykluczenia z PZPN.
Art. 88
Niestawienie się do prowadzenia zawodów lub obserwacji
Za nieusprawiedliwione niestawienie się do prowadzenia zawodów, obserwacji albo pełnienia funkcji delegata lub za powtarzające się spóźnienia na zawody wymierza się:
a) karę pieniężną,
b) karę dyskwaliﬁkacji,
c) skreślenie z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów.
Art. 89
Samowolne prowadzenie zawodów
Za samowolne prowadzenie zawodów bez wyznaczenia przez Kolegium Sędziów PZPN bądź
wydziału sędziowskiego właściwego związku piłki nożnej lub prowadzenie zawodów niezgłoszonych do tych organów wymierza się karę:
a) nagany,
b) karę pieniężną,
c) dyskwaliﬁkacji,
d) skreślenia z listy sędziów.
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Art. 90
Spotkania (kontakty) sędziów i obserwatorów z klubami
Za nieusprawiedliwione lub niezgodnie z przepisami spotkania (kontakty) sędziów i obserwatorów z przedstawicielami klubów od chwili wyznaczenia na sędziego lub obserwatora do
chwili złożenia w PZPN lub związku piłki nożnej sprawozdania wymierza się karę:
a) dyskwaliﬁkacji czasowej,
b) skreślenie z listy sędziów lub obserwatorów,
c) wykluczenie z PZPN.
Art. 91
Spotkania (kontakty) sędziów z obserwatorami
Za nieusprawiedliwione lub niezgodne z przepisami spotkanie (kontakt) obserwatora
z sędziami przed meczem lub w czasie przerwy w meczu wymierza się kary:
a) dyskwaliﬁkacji,
b) skreślenia z listy sędziów lub obserwatorów.
Art. 92
Dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń
Za dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń zaistniałych przed, podczas i po prowadzeniu
zawodów lub obserwacji, a także za zatajenie udzielonych upomnień w stosunku do zawodników, trenerów, jak również innych działaczy wymierza się:
a) karę pieniężną,
b) dyskwaliﬁkację od 1 miesiąca do 2 lat,
c) skreślenie z listy sędziów lub obserwatorów.
Art. 93
Nienależne świadczenia
Za świadome pobranie od klubów nienależnych świadczeń wymierza się karę:
kara pieniężna,
a) dyskwaliﬁkacji na okres nie mniejszy niż 1 miesiąc,
b) skreślenie z listy sędziów lub obserwatorów,
c) wykluczenie z PZPN.

Art. 95
Popełnienie przestępstwa umyślnego
Za popełnienie przestępstwa umyślnego, w wyniku którego nastąpiło skazanie prawomocnym wyrokiem sądu w sprawie karnej lub skarbowej, wymierza się kary:
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Art. 94
Systematyczny brak aktywności
Za systematyczny brak aktywności, odmawianie prowadzenia zawodów, obserwacji lub
pełnienia funkcji delegata wymierza się karę:
a) dyskwaliﬁkacji na okres od 1 miesiąca,
b) skreślenie z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów,
c) wykluczenia z PZPN.

a) dyskwaliﬁkacji,
b) skreślenia z listy sędziów, obserwatorów lub delegatów,
c) wykluczenia z PZPN.
Art. 96
Ponowne naruszenie przepisów
Jeżeli przewinienia dyscyplinarne zawarte w niniejszym rozdziale nie są zagrożone karą skreślenia z listy sędziów i wykluczenia z PZPN, w przypadku ponownego popełnienia przewinienia dyscyplinarnego opisanego w niniejszym rozdziale można wymierzyć również karę skreślenia z listy sędziów lub wykluczenia z PZPN.
ROZDZIAŁ VII
PRZEWINIENIA DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI POŚREDNIKÓW TRANSAKCYJNYCH
Art. 97
Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez zawodnika
Zawodnik, który nie dopełnia obowiązku określonego w przepisach Polskiego Związku Piłki
Nożnej lub FIFA, dotyczącego zasad lub sposobu współpracy z pośrednikami transakcyjnymi,
podlega karze:
a) nagany,
b) karze pieniężnej,
c) dyskwaliﬁkacji.
Art. 98
Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez klub
Klub, który nie dopełnia obowiązku określonego w przepisach Polskiego Związku Piłki Nożnej
lub FIFA, dotyczącego zasad lub sposobu współpracy z pośrednikami transakcyjnymi, podlega
karze:
a) karze pieniężnej,
b) zakazu dokonywania transferów krajowych do klubów,
Art. 99
Nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez pośrednika transakcyjnego
Pośrednik transakcyjny, który nadużywa przyznane mu uprawnienie określone w przepisach
Polskiego Związku Piłki Nożnej lub FIFA lub nie dopełnia obowiązków określonych w tych
przepisach w zakresie podejmowania, wykonywania lub zaprzestania wykonywania czynności pośrednika transakcyjnego, podlega karze:
a) nagany,
b) karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 5 000 zł,
c) czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.
Art. 100
Prowadzenie działalności przez osobę nieposiadającą uprawnień pośrednika transakcyjnego
Kto niezgodnie z przepisami prowadzi działalność pośrednika transakcyjnego bez posiadania
uprawnień, w szczególności bez dokonania rejestracji w Polskim Związku Piłki Nożnej, podlega:
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a) karze pieniężnej w wysokości nie niższej niż 20 000 zł,
b) czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.
Art. 101
Niezamieszczenie informacji
Za niedochowanie należytej staranności, aby w kontrakcie, którego klub i zawodnik jest stroną, lub w umowie transferowej pomiędzy klubami znalazła się informacja o tym, czy przy
jego zawieraniu zawodnik korzystał z usług pośrednika transakcyjnego – a w przypadku, jeżeli
zawodnik korzystał z takich usług, również imię, nazwisko i podpis pośrednika transakcyjnego
oraz datę zawarcia z nim umowy pośrednictwa klubom lub zawodnikom wymierza się kary:
a) nagany,
b) kary pieniężne.
ROZDZIAŁ VIII
NARUSZENIE PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU ZAWODNIKA W MECZU
Art. 102
Niedopełnienie obowiązków określonych w przepisach o rozgrywkach
Za brak kart zawodników, niestaranne i niewłaściwe wypełnienie protokołów zawodów, podanie fałszywego wieku zawodnika lub niedopełnienie innych obowiązków określonych przepisami o rozgrywkach wymierza się kary:
1) klubom – kara pieniężna;
2) innym osobom odpowiedzialnym oraz zawodnikom:
a) upomnienie,
b) nagany,
c) kary pieniężnej,
d) dyskwaliﬁkacji.
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Art. 103
Gra nieuprawnionego zawodnika
Za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego w prawach lub odbywającego karę dyskwaliﬁkacji, albo zawodnika pod obcym nazwiskiem wymierza się karę:
1) klubom:
a)kara pieniężna,
b) kwaliﬁkacja zawodów jako walkower,
c) zawieszenie lub pozbawienie licencji;
2) zawodnikom:
a) nagana,
b) kara pieniężna,
c) dyskwaliﬁkacja czasowa w wymiarze od 1 do 6 miesięcy;
3) innym osobom odpowiedzialnym:
a) nagana,
b) kara pieniężna,
c) dyskwaliﬁkacja od 1 miesiąca do 1 roku.

ROZDZIAŁ IX
INNE PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE
Art. 104
Niewykonywanie orzeczeń
Za niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych PZPN,
a także organu właściwego do spraw ustalenia ekwiwalentu, wymierza się kary:
1) klubom:
a) karę pieniężną do 100 000 zł,
b) zakaz dokonywania transferów do klubu,
c) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,
d) czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,
e) wykluczenie z PZPN;
2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, pośrednikom transakcyjnym
i działaczom piłkarskim:
a) karę dyskwaliﬁkacji czasowej,
b) wykluczenie z PZPN.
Art. 105
Niewykonywanie zobowiązań
Za niewykonywanie zobowiązań wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub
związków piłki nożnej wymierza się kary:
1) klubom:
a) kara pieniężna,
b) zakaz dokonywania transferów do klubu,
c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
d) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,
e) wykluczenie z PZPN;
2) zawodnikom :
a) upomnienie,
b) nagana,
c) kara pieniężna do 15 000 zł, a w przypadku zawodników Ekstraklasy do 50 000 zł,
d) dyskwaliﬁkacja w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące;
3) innym osobom ﬁzycznym:
a) kara pieniężna w wysokości do 15 000 zł,
b) dyskwaliﬁkacja od 3 miesięcy.
Art. 106
Popełnienie czynów mających na celu bezprawne osiągnięcie korzyści
Za czynienie przygotowań, usiłowanie lub dokonanie czynów mających na celu bezprawne
osiągnięcie korzyści materialnych lub osobistych w związku z działalnością sportową wymierza się kary:
1) klubom:
a) kara pieniężna w wysokości od 10 000 zł,
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b) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
c) wykluczenie z PZPN;
2) osobom ﬁzycznym:
a) kara pieniężna,
b) dyskwaliﬁkacja powyżej jednego roku,
c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
d) wykluczenie z PZPN.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

Art. 108
Przewinienia związane z grą w reprezentacji Polski
Za uniemożliwienie zawodnikowi uczestnictwa w zajęciach kadry powołanej do reprezentowania barw Polski w zawodach sportowych rozgrywanych w oﬁcjalnych terminach FIFA wymierza się kary:
1) klubowi – karę pieniężną od 20 000 zł,
2) działaczom – karę pieniężną od 2 000 zł,
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§ 1.

Art. 107
Match-Fixing i niedozwolone zakłady bukmacherskie
Kto czyni przygotowania, usiłuje lub dopuszcza się nieuczciwego zachowania, mogącego mieć wpływ na przebieg zawodów piłkarskich lub zdarzenia będące przedmiotem zakładów bukmacherskich, podlega:
a) karze pieniężnej nie niższej niż 10 000 zł,
b) karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną
w wymiarze nie niższym niż 6 miesięcy,
c) wykluczeniu z PZPN.
Za opisane w § 1 postępowania osoby ﬁzycznej kluby podlegają:
a) karze pieniężnej,
b) weryﬁkacji zawodów jako walkower,
c) anulowaniu wyniku meczu,
d) zawieszeniu lub pozbawieniu licencji,
e) przeniesieniu zespołu do niższej klasy rozgrywkowej,
f) pozbawieniu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub Superpucharu,
g) wykluczeniu z PZPN.
Za uczestnictwo osób podlegających niniejszemu regulaminowi dyscyplinarnemu
w zakładach bukmacherskich, zawieranych w kraju lub za granicą, odnoszących się
do wszystkich meczów piłkarskich rozgrywanych z udziałem drużyn krajowych w kraju i za granicą, wymierza się kary:
a) kara pieniężna od 1 000 zł,
b) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
c) skreślenie z listy sędziów, delegatów lub obserwatorów,
d) karze czasowego zakazu udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną
e) wykluczenie z PZPN.

§ 2.

§ 3.

3) trenerom – karę pieniężną od 5 000 zł.
Za nieusprawiedliwione niestawienie się na zgrupowanie kadry narodowej wymierza
się zawodnikowi karę pieniężną w wysokości nie niższej niż 5 000 lub karę dyskwaliﬁkacji, chyba że zostało ono usprawiedliwione przez trenera kadry lub dyrektora
sportowego PZPN.
Za zachowanie niegodne reprezentanta Polski, popełnione w kraju lub za granicą wymierza się zawodnikowi karę:
a) upomnienia,
b) naganę,
c) karę pieniężną, nie niższą niż 5 000 zł,
d) dyskwaliﬁkację do lat 2,
e) skreślenie z kadry.

Art. 109
Naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych
Za naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych, w szczególności za podpisanie w sposób sprzeczny z prawem umów transferowych pomiędzy klubami, wymierza się
następujące kary:
1) klubom:
a) kara pieniężna od 3 000 zł,
b) zakaz dokonywania transferów do klubu,
c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
d) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,
e) wykluczenie z PZPN;
2) zawodnikom:
a) upomnienie,
b) nagana,
c) kara pieniężna od 1 000 zł do 15 000 zł, a w przypadku zawodników Ekstraklasy
do 50 000 zł,
d) dyskwaliﬁkacja w wymiarze nie niższym niż 3 miesiące,
e) anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia do gry;
3) działaczom:
a) kara pieniężna w wysokości od 1 000 zł do 15 000 zł,
b) dyskwaliﬁkacja od 3 miesięcy,
c) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną.

§ 1.
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Art. 110
Inne rażące naruszenie przepisów prawa związkowego lub norm
etyczno – moralnych obowiązujących w piłce nożnej
Za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub innych podmiotów pozostających w strukturach Polskiego Związku Piłki Nożnej, naruszenie norm

§ 2.

moralno-etycznych obowiązujących w piłce nożnej, a także niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej dotyczących sportu piłki nożnej wymierza się kary:
1) klubom:
a) karę pieniężną nie niższą niż 5 000 zł,
b) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
c) wykluczenie z PZPN;
2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, pośrednikom transakcyjnym, członkom
sztabu medycznego, licencjonowanym organizatorom imprez piłkarskich, sędziom, delegatom i obserwatorom oraz działaczom piłkarskim:
a) karę pieniężną nie niższą niż 1 000 zł,
b) dyskwaliﬁkacji,
c) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
d) wykluczenie z PZPN.
Karom za przewinienie wskazane w § 1. podlegają podmioty tylko wtedy, gdy naruszenie jest rażące i nie jest możliwe przypisanie odpowiedzialności na podstawie
innego przepisu opisującego naruszenie zabronione pod groźbą kary dyscyplinarnej.
DZIAŁ TRZECI. POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE
ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE ZASADY POSTĘPOWANIA

§ 1.
§ 2.

§ 3.
§ 4.

§ 5.

§ 2.

Art. 112
Strona
Stroną postępowania dyscyplinarnego jest obwiniony, zainteresowany oraz Rzecznik
Ochrony Prawa Związkowego i Rzecznik Dyscyplinarny, jeżeli biorą udział w postępowaniu.
Zainteresowanym jest ten, kogo w sposób bezpośredni dotyczy wynik postępowania
a nie jest obwinionym w sprawie.
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§ 1.

Art. 111
Niezależność. Tajemnica i szybkość postępowania
Organy dyscyplinarne są niezależne.
Członkowie organów dyscyplinarnych nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej w związku z uczestnictwem i działalnością w tych organach, z wyjątkiem naruszeń obowiązków będących wynikiem umyślnego działania lub rażącego
zaniedbania.
Członek organu dyscyplinarnego winien wyłączyć się od rozpoznania sprawy, jeżeli
istnieją uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
Członek organu dyscyplinarnego zobowiązany jest zachować w tajemnicy przebieg
posiedzenia a w szczególności narady i głosowania. Nie dotyczy to sentencji rozstrzygnięcia, jego motywów oraz uzasadnienia treści rozstrzygnięcia.
Postępowanie winno być prowadzone bez nieuzasadnionej zwłoki, w sposób zapewniający należytą koncentrację materiału dowodowego i zapobiegający przewlekaniu
postępowania.

Art. 113
Zasada jawności
Postępowanie jest jawne dla stron, z wyłączeniem narady i głosowania nad orzeczeniem.
Zasada jawności nie dotyczy to postępowań w sprawach: zastosowania środka zapobiegawczego, darowania kary, zatarcia ukarania, a także postępowania przed organem II instancji
w przedmiocie zawieszenia rygoru natychmiastowej wykonalności oraz w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od zarządzeń Przewodniczącego Najwyższej Komisji Odwoławczej.

§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.

§ 1.
§ 2.

§ 3.

§ 1.

§ 2.

§ 3.
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Art. 114
Prawo czynnego udziału w postępowaniu
W toku postępowania każda ze stron ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu, w tym składać wyjaśnienia, żądania i wnioski.
Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony
przeciwnej dotyczących okoliczności sprawy.
Strony postępowania obowiązane są współdziałać w celu wyjaśnienia sprawy.
Na żądanie organu dyscyplinarnego strony obowiązane są przedstawiać dowody
i udzielać pisemnych odpowiedzi organom dyscyplinarnym. W przypadku niewykonywania lub opieszałego wykonywania tych obowiązków organ dyscyplinarny może
nałożyć karę porządkową w wysokości do 1 000 zł. Kary te mogą być uchylane, stosownie do okoliczności.
Art. 115
Pełnomocnik
Strona postępowania może w czasie jego trwania ustanowić pełnomocnika.
Pełnomocnikiem osoby ﬁzycznej może być adwokat, radca prawny, zstępni, małżonek, rodzice, rodzeństwo, a także działacz lub pracownik klubu, którego jest członkiem.
Pełnomocnikiem osoby prawnej może być adwokat, radca prawny, a ponadto
działacz lub jej pracownik.
Art. 116
Dowody
Dowodem w sprawie może być wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem i może
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy. W szczególności dowodem mogą być zeznania
świadków i stron, dokumenty, w tym protokoły zeznań lub wyjaśnień sporządzone
w toku innych postępowań prowadzonych przez organy jurysdykcyjne Polskiego
Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej, FIFA, UEFA oraz organy władzy publicznej.
Fakty zawarte w sprawozdaniach osób delegowanych do wzięcia udziału w meczu
objęte są domniemaniem prawdziwości. Nie wyłącza to możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwnego.
W przypadku rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami (raportami), których nie można usunąć, sprawozdanie sędziego uznaje się za przedstawiające prawdziwy stan faktyczny odnośnie przebiegu zdarzeń na boisku, a raport delegata, odnośnie przebiegu
zdarzeń poza boiskiem.

§ 4.

§ 1.
§ 2.

Fakty oraz wnioski zawarte w raportach wyspecjalizowanych instytucji dotyczące
możliwości umyślnego dopuszczenia się przewinienia match-ﬁxingu, w braku dowodu przeciwnego, objęte są domniemaniem prawdziwości.
Art. 117
Ciężar dowodu
Ciężar dowodu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego spoczywa na organie dyscyplinarnym, z zastrzeżeniem przewinień związanych z dopingiem lub match-ﬁxingiem.
Zasady postępowania dowodowego w przewinieniach związanych z dopingiem określają Polskie Przepisy Antydopingowe przyjęte przez Komisję ds. Zwalczania Dopingu
w Sporcie, z wyłączeniem zastosowania ich Artykułu 8.1, stanowiące załącznik nr 2
do niniejszego regulaminu.

Art. 118
Zasada swobodnej oceny dowodów
Organy dyscyplinarne w toku rozpoznania sprawy kierują się zasadą swobodnej oceny dowodów. Zasady tej nie stosuje się w postępowaniu uproszczonym w sprawach chuligaństwa,
rasizmu i ksenofobii.

§ 1.
§ 2.

Art. 119
Sędzia piłkarski
Sankcje sportowe związane z przebiegiem meczu nakłada sędzia piłkarski.
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, decyzje sędziego piłkarskiego są ostateczne.

Art. 120
Zasada dwuinstancyjności
W postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi obowiązuje zasada dwuinstancyjności,
o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.
ROZDZIAŁ II
WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW DYSCYPLINARNYCH

§ 1.
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Art. 121
Organy I instancji
Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych
w I instancji są:
1) zarząd klubu lub inny organ dyscyplinarny klubu – w stosunku do własnych zawodników i działaczy piłkarskich w zakresie określonym dopuszczalnymi regulacjami regulaminu kar i nagród klubu oraz w stosunku do kibiców za przewinienia
dyscyplinarne popełnione w związku z meczem.
2) właściwa miejscowo komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu
medycznego, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich w zakresie
przewinień dyscyplinarnych, popełnionych na szczeblu rozgrywek wojewódzkiego
związku piłki nożnej,

3) komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej prowadzącego w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej rozgrywki III ligi – w stosunku do klubów,
zawodników, sędziów, trenerów, obserwatorów, delegatów, członków sztabu
medycznego oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych popełnionych na szczeblu rozgrywek III ligi,
4) właściwy organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich w zakresie przewinień dyscyplinarnych popełnionych na szczeblu rozgrywek
prowadzonych przez spółkę Ekstraklasa S.A., z zastrzeżeniem treści art. 124,
5) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – we wszystkich sprawach
niezastrzeżonych na rzecz organów, wskazanych w pkt 1-4, a w szczególności:
a) przewinień dyscyplinarnych określonych w: art. 104 Regulaminu (niewykonywanie orzeczeń), art. 78 Regulaminu (zwalczanie dopingu), art. 79 Regulaminu (korupcja czynna i bierna), art. 80 Regulaminu (zaniechanie zawiadomienia
o korupcji lub match-ﬁxingu w piłce nożnej), art. 107 Regulaminu (match-ﬁxing
i niedozwolone zakłady bukmacherskie),
b) przewinień dyscyplinarnych kibiców, o których mowa w: art. 148 § 1 pkt 2 Regulaminu w związku z rozgrywkami organizowanymi przez Polski Związek Piłki Nożnej.
§ 2.

Na zasadach określonych w Statucie wojewódzki związek piłki nożnej może przekazać część swoich uprawnień dyscyplinarnych podległym mu okręgowym związkom
piłki nożnej.

§ 3.

Na zasadach określonych w Statucie zarząd klubu może przekazać część swoich
uprawnień dyscyplinarnych powołanemu lub wskazanemu przez klub wewnętrznemu organowi dyscyplinarnemu. Orzeczenia takiego organu muszą być zatwierdzone
przez klub.
Art. 122
Organy II instancji

§ 1.

Organami dyscyplinarnymi właściwymi do orzekania w II instancji w sprawach odwołań od orzeczeń organów I instancji są:
1) komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń klubów
uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkiego związku piłki nożnej,
2) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej – od orzeczeń klubów
uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu I i II ligi,
3) Organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A. – od orzeczeń klubów uczestniczących
w rozgrywkach prowadzonych przez tę spółkę,
4) komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej – od orzeczeń komisji
dyscyplinarnej wojewódzkiego związku piłki nożnej, o których mowa w art. 121 §
1 pkt 2 regulaminu oraz od orzeczeń organów dyscyplinarnych podległych okręgowych związków piłki nożnej,
5) Najwyższa Komisja Odwoławcza – od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej, orzeczeń organu dyscyplinarnego wojewódzkiego
związku piłki nożnej, o którym mowa w Art. 121 § 1 pkt 3 Regulaminu, organu
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§ 2.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

dyscyplinarnego spółki Ekstraklasa, Komisji ds. Licencji Klubowych, Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w zakresie określonym odrębnymi przepisami.
Z uwzględnieniem przepisów odrębnych Najwyższa Komisja Odwoławcza rozpatruje
ponadto odwołania od orzeczeń innych jednostek organizacyjnych Polskiego Związku
Piłki Nożnej uprawnionych do orzekania na podstawie odrębnych przepisów, a także
skargi kasacyjne od orzeczeń dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej.
Art. 123
Z zastrzeżeniem wyjątków określonych poniżej organ dyscyplinarny uprawniony jest
do wymierzenia kary dyscyplinarnej do górnej wysokości zagrożenia przewidzianej za
dany typ przewinienia dyscyplinarnego.
Górna granica kary pieniężnej nie może przekraczać:
1) kwoty określonej w regulaminie nagród i kar klubu – jeżeli karę wymierza klub,
2) kwoty 20 000 zł – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego
związku piłki nożnej lub komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej.
Górna granica kary dyskwaliﬁkacji czasowej nie może przekraczać:
1) 6 miesięcy – jeżeli karę wymierza zarząd klubu,
2) 5 lat – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki
nożnej oraz komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej,
Górna granica kary zakazu udziału w zawodach określonego szczebla, jeżeli dotyczy
zawodów piłkarskich organizowanych i podlegających innym związkom piłki nożnej
nie może przekraczać:
1) 1 rok – jeżeli karę wymierza zarząd klubu,
2) 4 lata – jeżeli karę wymierza komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki
nożnej lub komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej.

Art. 125
Zarząd lub inny organ klubu jest uprawniony do wymierzenia kary upomnienia, nagany, kary
pieniężnej, kary dyskwaliﬁkacji oraz zakazu udziału w zawodach określonego szczebla w granicach określonych w regulaminie nagród i kar klubu.
287

Przepisy dyscyplinarne

Art. 124
Do wymierzania kar określonych w niniejszym artykule uprawnione są jedynie następujące
organy dyscyplinarne:
1) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną, skreślenie z listy
sędziów, zawieszenie lub pozbawienie licencji, przeniesienie zespołu do niższej
klasy rozgrywkowej – Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej, Najwyższa Komisja Odwoławcza, komisja dyscyplinarna wojewódzkiego związku piłki
nożnej, komisja odwoławcza wojewódzkiego związku piłki nożnej,
2) skreślenie z listy sędziów, skreślenie z kadry narodowej, wykluczenie z PZPN, pozbawienie tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski, lub Zdobywcy Pucharu Polski,
Pucharu Ligi lub Superpucharu - Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki
Nożnej, Najwyższa Komisja Odwoławcza.

§ 1.

Art. 126
Jeżeli organ dyscyplinarny I instancji przewiduje orzeczenie kary wyższej niż przyznane mu uprawnienia, przekazuje całość sprawy organowi uprawnionemu do wymie-

§ 2.

rzenia kary wyższej.
Organ wyższej instancji, któremu sprawa została przekazana, może przyjąć sprawę
do rozpoznania bądź zwrócić ją w celu dalszego prowadzenia.
ROZDZIAŁ III
RZECZNIK DYSCYPLINARNY

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.
§ 6.

Art. 127
Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach odrębnych
Rzecznik Dyscyplinarny Polskiego Związku Piłki Nożnej prowadzi czynności postępowania wyjaśniającego w sprawach korupcji, nieuczciwych zakładów bukmacherskich, dopingu oraz w rażących przypadkach rasizmu, ksenofobii i chuligaństwa,
związanych z meczami piłki nożnej.
W sprawach korupcji, nieuczciwych zakładów bukmacherskich oraz dopingu wyłącznie uprawnionym do wszczynania i prowadzenia postępowania wyjaśniającego jest
Rzecznik Dyscyplinarny.
W rażących przypadkach rasizmu, ksenofobii i chuligaństwa, związanych z meczami
piłki nożnej, Rzecznik Dyscyplinarny, po zapoznaniu się z treścią raportu delegata
lub obserwatora, uprawniony jest do przejęcia sprawy w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub przekazania właściwemu organowi dyscyplinarne do
własnego prowadzenia.
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rzecznik Dyscyplinarny przedstawia właściwemu organowi dyscyplinarnemu akta sprawy wraz z wnioskiem
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o odmowę jego wszczęcia.
Rzecznik Dyscyplinarny ma prawo udziału w postępowaniach dyscyplinarnych w charakterze strony oraz prawo zaskarżania orzeczeń organów dyscyplinarnych.
Rzecznik Dyscyplinarny ponadto podejmuje inne czynności określone w Regulaminie
Dyscyplinarnym i przepisach szczególnych.
ROZDZIAŁ IV
ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Art. 128
Zasada ogólna
Środek zapobiegawczy stosuje się w toku postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego
wobec osób ﬁzycznych oraz klubów.
Art. 129
Rodzaje środków zapobiegawczych
Wobec niżej wymienionych osób można stosować następujące środki zapobiegawcze:
a) zawodnika – zakaz uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich,
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b) klubu – zakaz uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich, zakaz
dokonywania transferów lub zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu,
c) trenera – zakaz prowadzenia drużyny w czasie meczów pucharowych i mistrzowskich,
d) działacza klubowego – zakaz reprezentowania klubu,
e) działacza związkowego – zakaz sprawowania funkcji w PZPN i związku piłki nożnej,
f) sędziego – zakaz prowadzenia zawodów piłkarskich,
g) obserwatora i delegata – zakaz prowadzenia obserwacji i innej działalności obserwacyjnej i kwaliﬁkacyjnej.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.
§ 5.

§ 1.

Art. 131
Czas trwania środka zapobiegawczego
Organ dyscyplinarny, stosując środek zapobiegawczy, zmieniając lub przedłużając go,
określa każdorazowo czas jego trwania.
Środek zapobiegawczy zastosowany przez Rzecznika Dyscyplinarnego trwa do czasu
pierwszego posiedzenia organu dyscyplinarnego poświęconego rozpatrzeniu sprawy. Na posiedzeniu tym organ dyscyplinarny może przedłużyć stosowanie środka zapobiegawczego. W przypadku niepodjęcia przez organ dyscyplinarny decyzji w sprawie stosowania środka zapobiegawczego środek ten wygasa z dniem następującym
po dniu odbycia pierwszego posiedzenia w sprawie.
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§ 2.

Art. 130
Przesłanki stosowania, zmiany i uchylenia środka zapobiegawczego
Z zastrzeżeniem § 2 i 3 środki zapobiegawcze stosuje właściwy organ dyscyplinarny
lub Rzecznik Dyscyplinarny, gdy wymaga tego dobro sportu, a zwłaszcza porządek
i dyscyplina związkowa.
Środek zapobiegawczy wobec klubu polegający na zakazie uczestniczenia w rozgrywkach pucharowych i mistrzowskich oraz zakazie rozgrywania w określonym czasie
lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności na części lub na całym obiekcie
sportowym, w miejscowości, będącej siedzibą klubu stosuje Komisja Dyscyplinarna
Polskiego Związku Piłki Nożnej, właściwy organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A.
oraz Najwyższa Komisja Odwoławcza.
Środek zapobiegawczy wobec klubu polegający na zakazie dokonywania transferów
krajowych do klubu stosuje Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej,
właściwy organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasa S.A., Najwyższa Komisja Odwoławcza, komisje dyscyplinarne wojewódzkich związków piłki nożnej oraz komisje odwoławcze wojewódzkich związków piłki nożnej.
Organ, który zastosował środek zapobiegawczy ,niezwłocznie go uchyla lub zmienia,
gdy ustała przyczyna jego zastosowania lub ujawniła się przyczyna jego zmiany.
Osoba, wobec której zastosowano środek zapobiegawczy, może wnosić o jego uchylenie, jednakże nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Wniosek niedopuszczalny pozostawia się w aktach sprawy bez rozpoznania.

§ 3.

Środek zapobiegawczy ustaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o: odmowie
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, odstąpieniu od wymierzenia kary, wymierzeniu kary dyscyplinarnej, uwzględnieniu wniosku o dobrowolnym poddaniu się odpowiedzialności.

§ 1.

§ 2.

Art. 132
Zażalenie na zastosowanie środka zapobiegawczego
Podmiotowi, wobec którego zastosowano środek zapobiegawczy, przysługuje prawo
złożenia zażalenia na tę decyzję, w terminie 3 dni od jego zastosowania do organu
dyscyplinarnego II instancji za pośrednictwem organu I instancji.
Zażalenie od decyzji Rzecznika Dyscyplinarnego składa się do Komisji Dyscyplinarnej
PZPN za pośrednictwem Rzecznika Dyscyplinarnego.
ROZDZIAŁ V
WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA I DALSZE CZYNNOŚCI

§ 1.
§ 2.

§ 3.
§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 1.
§ 2.
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Art. 133
Wszczęcie i odmowa wszczęcia postępowania
Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego
przez oznaczoną osobę ﬁzyczną lub prawną, wszczyna się postępowanie dyscyplinarne.
Postępowanie dyscyplinarne może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym
w celu ustalenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego oraz w celu ustalenia osób obwinionych.
Wszczęcie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego następuje z urzędu lub na
wniosek uprawnionego podmiotu.
Uprawnionym do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania jest zainteresowany, Rzecznik Dyscyplinarny, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, Rzecznik Etyki,
Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej, organy wykonawcze wojewódzkich i okręgowych związków piłki nożnej.
W przypadku jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego został złożony przez nieuprawnioną osobę, organ dyscyplinarny winien
rozważyć zasadność wszczęcia postępowania z urzędu. W przypadku gdy organ dyscyplinarny uznaje, że wszczęcie postępowania jest bezzasadne, okoliczność ta winna zostać stwierdzona notatką załączaną do zawiadomienia i składaną do akt sprawy.
W przypadku, jeżeli wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego jest oczywiście bezzasadny lub po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustalono,
że nie zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego,
organ dyscyplinarny odmawia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
Art. 134
Zawiadomienia. Posiedzenia.
Osoba przewodnicząca posiedzeniu organu dyscyplinarnego wyznacza termin rozpoznania sprawy, zarządza wezwanie strony i świadków.
Zawodników, trenerów, członków sztabu medycznego i działaczy wzywa się za pośrednictwem macierzystego klubu.

§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.
§ 7.

§ 8.

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

Art. 135
Pominięcie wniosku dowodowego
Organ dyscyplinarny pomija wniosek dowodowy, jeżeli przeprowadzenie dowodu napotyka na
trudne do przezwyciężenia przeszkody bądź też nie ma on znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

§ 1.
§ 2.

§ 3.

Art. 137
Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej
Do chwili zakończenia postępowania dyscyplinarnego obwiniony może złożyć organowi dyscyplinarnemu wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej zawierający skonkretyzowaną propozycję wymiaru kary.
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§ 1.

Art. 136
Forma przeprowadzenia dowodu z wyjaśnień stron i zeznań świadków
Każda ze stron postępowania oraz świadkowie uprawnieni są do złożenia wyjaśnień
lub zeznań w formie pisemnej lub ustnej.
Organ dyscyplinarny może zaniechać czynności, o których mowa w § 1. oraz wydać
orzeczenie bez uprzedniego wzywania strony:
1) jeżeli podstawą orzeczenia jest raport sędziego głównego, sędziego asystenta, obserwatora lub delegata,
2) w postępowaniu uproszczonym w sprawach chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii,
3) w sprawach dotyczących braku porządku lub bezpieczeństwa w trakcie wyjazdu
zorganizowanej grupy kibiców na mecz piłkarski,
4) jeżeli obwiniony składał już wyjaśnienia w formie pisemnej lub ustnej w toku
postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego, a zawiadomienie o terminie
posiedzenia i/lub wezwanie do złożenia wyjaśnień organ dyscyplinarny uzna za
niecelowe.
Organ dyscyplinarny może uznać za niewystarczające złożenie wyjaśnień lub zeznań
w formie pisemnej i nakazać osobiste stawiennictwo uczestnika bądź świadka.

§ 2.

Organ dyscyplinarny może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przewinienia nie budzą wątpliwości, cele postępowania zostaną osiągnięte, a wysokość
kary będzie adekwatna do wagi przewinienia dyscyplinarnego.

§ 3.

Organ dyscyplinarny może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim
wskazanej przez siebie zmiany.

§ 4.

Od orzeczenia uwzględniającego wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionemu nie przysługuje odwołanie.
Art. 138

Zawieszenie postępowania wyjaśniającego lub dyscyplinarnego
Organ dyscyplinarny zawiesza postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne w razie zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej dalsze prowadzenie postępowania.
Art. 139
Narada i głosowanie
§ 1.

Jeżeli przewodniczący uznaje sprawę za wyjaśnioną, zarządza naradę i głosowanie
nad orzeczeniem.

§ 2.

Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. Żaden z członków organu dyscyplinarnego nie może odmówić udziału w głosowaniu, jak również wstrzymać się od głosu,
chyba że wyłączył się od rozpoznania tej sprawy (art. 111§ 3 regulaminu).
Art. 140
Rodzaje rozstrzygnięć

§ 1.

W przypadku jeżeli organ dyscyplinarny przyjmuje odpowiedzialność dyscyplinarną
obwinionego, wymierza mu karę dyscyplinarną.

§ 2.

Jeżeli organ dyscyplinarny uwzględnia wniosek obwinionego o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, wymierza uzgodnioną z obwinionym karę dyscyplinarną.

§ 3.

Przyjmując odpowiedzialność dyscyplinarną obwinionego, organ dyscyplinarny odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli wymierzenie nawet najłagodniejszej kary byłoby
niecelowe, a w szczególności niewspółmierne do wagi popełnionego przewinienia
dyscyplinarnego.

§ 4.

Jeżeli organ dyscyplinarny nie przyjmuje odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionego, wydaje orzeczenie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego.
Art. 141
Rygor natychmiastowej wykonalności

§ 1.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających niezwłocznej realizacji
orzeczenia organ dyscyplinarny może nadać rygor natychmiastowej wykonalności.

§ 2.

Wszystkie kary dotyczące przewinień związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa
i porządku na obiekcie piłkarskim są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem kary weryﬁkacji zawodów jako walkower i kary pieniężnej, chyba że organ dyscyplinarny postanowi inaczej.
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§ 1.

§ 2.

§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.
§ 5.

Art. 142
Zaliczenie środka zapobiegawczego na poczet kary
Na poczet orzeczonej kary dyscyplinarnej zalicza się tożsame lub zbliżone do orzeczonej kary dyscyplinarnej środki zapobiegawcze zastosowane przez Rzecznika Dyscyplinarnego lub organy dyscyplinarne.
Na poczet orzeczonej kary dyscyplinarnej nie zalicza się środków zapobiegawczych
oraz kar zastosowanych w stosunku do obwinionego przez państwowe organy ścigania lub sądy powszechne w toku prowadzonych postępowań karnych pozostających
w bezpośrednim związku z prowadzonym postępowaniem dyscyplinarnym. Organ
dyscyplinarny może jednak uwzględnić w całości lub części tę okoliczność przy wymiarze kary dyscyplinarnej.
Art. 143
Publikacja i uzasadnienie
Po zakończonej naradzie organu osoba przewodnicząca posiedzeniu niezwłocznie
ogłasza orzeczenie i przedstawia krótkie uzasadnienie rozstrzygnięcia. Nieobecność
stron nie wstrzymuje ogłoszenia.
Orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem, sporządzonym w terminie 7 dni od
ogłoszenia, doręcza się obwinionemu lub ustanowionemu przez niego pełnomocnikowi, pouczając go o sposobie i terminie odwołania. Orzeczenie powinno zawierać
oznaczenie organu dyscyplinarnego i składu zespołu orzekającego w sprawie, datę
wydania orzeczenia, sygnaturę akt sprawy, kwaliﬁkację prawną przypisanego przewinienia dyscyplinarnego oraz rodzaj i wysokość wymierzonej kary. Uzasadnienie
powinno zawierać zwięzły opis przewinienia dyscyplinarnego i wskazanie dowodów,
na podstawie których przypisano obwinionemu to przewinienie.
Orzeczeń dotyczących przewinień dyscyplinarnych związanych z grą (automat) oraz
orzeczeń uwzględniających wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
dyscyplinarnej nie uzasadnia się.
Orzeczenia doręcza się ponadto Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, jeżeli brał udział
w sprawie, oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.
Z uwagi na zawiłość sprawy organ dyscyplinarny może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas do 14 dni.
ROZDZIAŁ VI
ODWOŁANIA

§ 2.
§ 3.
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§ 1.

Art. 144
Podmioty uprawnione i termin wniesienia odwołania
Od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje odwołanie do organu II instancji.
Odwołanie przysługuje stronom, w tym Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, jeżeli brał
udział w postępowaniu, oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.
Strona wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz
z uzasadnieniem. W przypadku niemożności doręczenia orzeczenia na adres strony

§ 4.

§ 5.
§ 6.

§ 1.

§ 2.
§ 3.
§ 4.

§ 1.
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zawarty w aktach sprawy doręczenie uznaje się za skuteczne w dacie dokonania adnotacji doręczyciela o niemożności doręczenia.
Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego wnosi odwołanie w terminie 7 dni od dnia
powzięcia wiadomości o wydaniu orzeczenia dyscyplinarnego przez organ dyscyplinarny I instancji.
Odwołanie wnosi się bezpośrednio do organu II instancji.
Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary, chyba że orzeczenie objęte jest
rygorem natychmiastowej wykonalności.
Art. 145
Kaucja
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.
Od wniesienia kaucji zwolniony jest Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz
Rzecznik Dyscyplinarny.
Zwrot kaucji następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania w całości.
Odwołanie złożone po upływie terminu na jego wniesienie lub w tym czasie nieopłacone nie podlega rozpoznaniu.
Art. 146
Rodzaje orzeczeń organu dyscyplinarnego II instancji
Organ dyscyplinarny II instancji po rozpoznaniu odwołania może:
1) oddalić odwołanie w całości lub w części jako bezzasadne lub złożone przez osobę
nieuprawnioną,
2) zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy,
3) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ,
4) uchylić zaskarżone orzeczenie w całości i postępowanie umorzyć albo uchylić zaskarżone orzeczenie w części i w tym zakresie postępowanie umorzyć, a w pozostałej części przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ
bądź orzec co do istoty sprawy,

§ 2.

§ 3.

5) umorzyć postępowanie odwoławcze.
Organ dyscyplinarny II instancji może w sposób odmienny opisać przewinienie dyscyplinarne, zmienić lub uzupełnić kwaliﬁkację prawą przypisanego przewinienia dyscyplinarnego bez względu na kierunek zaskarżenia orzeczenia. Organ dyscyplinarny
II instancji nie może zaostrzyć kary dyscyplinarnej, chyba że odwołanie wniesiono na
niekorzyść obwinionego.
Uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części i przekazanie sprawy do
ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ może nastąpić w wyjątkowych sytuacjach, w których konieczne jest przeprowadzenie postępowania co do istoty sprawy
lub przeprowadzenie wielu dowodów.

Art. 147
Doręczenie orzeczenia organu II instancji
Najwyższa Komisja Odwoławcza sporządza z urzędu uzasadnienie wydanego orzeczenia
w następstwie rozpoznania odwołania w ciągu 30 dni od ogłoszenia orzeczenia, doręczając
orzeczenie wraz z uzasadnieniem stronom oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.
Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie, z jakich powodów orzeczenie organu dyscyplinarnego I instancji zostało zmienione lub uchylone oraz dlaczego zarzuty zawarte w odwołaniu nie zostały uwzględnione.
ROZDZIAŁ VII
POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZAKAZÓW STADIONOWYCH ORZEKANYCH
W STOSUNKU DO KIBICÓW PIŁKARSKICH

§ 1.

§ 2.

§ 1.

Art. 149
Środki zaskarżenia zakazu stadionowego
Od zakazu stadionowego orzeczonego przez uprawniony organ dyscyplinarny klubu
przysługuje obwinionemu kibicowi odwołanie do Komisji Dyscyplinarnej Polskiego
Związku Piłki Nożnej lub do organu dyscyplinarnego Spółki Ekstraklasa S.A. w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem, za pośrednictwem
organu, który orzekł zakaz stadionowy.
Jeżeli zakaz stadionowy orzekła Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej lub uprawniony organ dyscyplinarny innego podmiotu prowadzącego rozgrywki,
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§ 2.

Art. 148
Organ właściwy do orzeczenia zakazu stadionowego
Karę zakazu wstępu na stadion (zakazu stadionowego) w stosunku do kibica piłkarskiego może orzec:
1) uprawniony organ dyscyplinarny klubu będącego organizatorem meczu,
2) Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej lub organ dyscyplinarny
innego podmiotu prowadzącego rozgrywki, jeżeli jest organizatorem meczu piłki
nożnej.
Zakaz stadionowy musi zawierać pouczenie o trybie, terminie oraz sposobie wniesienia środka zaskarżenia oraz organie właściwym do jego rozpoznania.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 1.

§ 2.

obwinionemu kibicowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
Rozpoznanie odwołania jak również wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, uzależnione jest od uiszczenia w terminie 7 dni od otrzymania zakazu stadionowego
kaucji w wysokości 200 zł na rachunek bankowy organu rozpatrującego odwołanie.
Organ uprawniony do rozpoznania odwołania oraz wniosku o ponowne rozpoznanie
sprawy pozostawia je bez rozpoznania, jeżeli zostało wniesione po upływie terminu
lub nienależycie opłacone.
Wniesienie należycie opłaconego odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy wstrzymuje wykonanie zakazu klubowego.
Art. 150
Termin posiedzenia
Posiedzenie w przedmiocie rozpoznania środka zaskarżenia od zakazu stadionowego
odbywa się nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia uprawnionemu
organowi dyscyplinarnemu, chyba że rozpoznanie odwołania nie jest możliwe z przyczyn trudnych do przezwyciężenia.
O posiedzeniu w przedmiocie rozpoznania środka zaskarżenia zawiadamia się klub
oraz obwinionego telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Art. 151
Treść środka zaskarżenia
Wnoszący odwołanie oraz składający wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zobowiązany jest do przedstawienia w złożonym środku zaskarżenia zakazu stadionowego wszystkich
twierdzeń i dowodów na ich poparcie, pod rygorem utraty prawa ich powoływania w dalszym postępowaniu, jak również numer telefonu i adres poczty elektronicznej, pod który organ uprawniony do rozpoznania środka zaskarżenia będzie zawiadamiał obwinionego kibica
o terminie posiedzenia w sprawie. Brak wskazania tych danych lub wskazanie niewłaściwych
danych nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

§ 1.

§ 2.
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Art. 152
Przepisy szczegółowe w sprawie odwołania od zakazu stadionowego
Klub niezwłocznie przekazuje Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Piłki Nożnej
odwołanie od zakazu stadionowego wraz z aktami sprawy oraz regulaminem obiektu
sportowego, na którym klub rozgrywał mecz. Do akt sprawy klub załącza swoje pisemne stanowisko w przedmiocie odwołania oraz przekazuje potwierdzenie wpłaty
kaucji od odwołania, jeżeli ją uiszczono. Ponadto klub obowiązany jest wskazać numer telefonu i adres poczty elektronicznej, pod który organ uprawniony do rozpoznania środka zaskarżenia będzie zawiadamiał klub o terminie posiedzenia w sprawie, przy czym brak wskazania tych danych nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
Po przeprowadzeniu postępowania Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki
Nożnej wydaje orzeczenie, w którym:
1) utrzymuje zakaz stadionowy w mocy,

2) zmienia zakaz stadionowy, orzekając co do istoty sprawy,
3) uchyla zakaz stadionowy i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy było przedwczesne i wymaga zebrania dodatkowych dowodów.
Art. 153
Przepisy szczegółowe w sprawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy
Po ponownym rozpoznaniu sprawy organ dyscyplinarny wydaje orzeczenie, w którym:
1) utrzymuje zakaz stadionowy w mocy,
2) zmienia zakaz stadionowy, orzekając co do istoty sprawy.
ROZDZIAŁ VIII
SKARGA KASACYJNA

§ 1.

§ 2.
§ 3.

Art. 154
Przepis ogólny
Skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia wnoszonym od decyzji
organów dyscyplinarnych wojewódzkich związków piłki nożnej w zakresie przewidzianym przez odrębne przepisy.
Skargę kasacyjną może wnieść strona postępowania oraz Rzecznik Ochrony Prawa
Związkowego w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
Najwyższa Komisja Odwoławcza może wstrzymać wykonanie zaskarżonego skargą
kasacyjną orzeczenia do czasu jego rozstrzygnięcia.

Art. 155
Tryb wnoszenia
Skargę kasacyjną wnosi się za pośrednictwem właściwego organu dyscyplinarnego wojewódzkiego związku piłki 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.

§ 1.

Art. 157
Uzasadnienie
Najwyższa Komisja Odwoławcza sporządza z urzędu uzasadnienie wydanego orzeczenia w następstwie rozpoznania skargi kasacyjnej w ciągu 30 dni od ogłoszenia orzeczenia, doręczając
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§ 2.
§ 3.
§ 4.

Art. 156
Kaucja pieniężna
Rozpatrzenie skargi kasacyjnej uzależnione jest od wpłacenia w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej kaucji pieniężnej w wysokości:
1) 3 500 zł – gdy skarżącym jest klub,
2) 1 500 zł – gdy skarżącym jest osoba ﬁzyczna.
W razie uwzględnienia skargi kasacyjnej kaucja podlega zwrotowi.
Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego nie wnosi kaucji pieniężnej.
Skarga kasacyjna złożona po terminie lub w tym czasie nie opłacona nie podlega
rozpoznaniu.

orzeczenie wraz z uzasadnieniem stronom oraz Rzecznikowi Ochrony Prawa Związkowego.
Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie, z jakich powodów orzeczenie organu dyscyplinarnego wojewódzkiego związku piłki nożnej zostało zmienione lub uchylone oraz dlaczego
zarzuty zawarte w skardze kasacyjnej nie zostały uwzględnione.
Art. 158
Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących odwołań
Przy rozpoznaniu skargi kasacyjnej mają odpowiednio zastosowanie przepisy niniejszego regulaminu dotyczące odwołań, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie regulują odmiennie
postępowania w sprawie.
ROZDZIAŁ IX
POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE W SPRAWACH CHULIGAŃSTWA, RASIZMU I KSENOFOBII
Art. 159
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do postępowania w sprawach rażących przypadków chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii, w którym wniosek o wszczęcie postępowania złożył
Rzecznik Dyscyplinarny.
Art. 160
Jeżeli okoliczności zdarzenia w sprawach rażących przypadków chuligaństwa, rasizmu i ksenofobii nie budzą wątpliwości i nie wymagają zbierania dodatkowych dowodów, Rzecznik
Dyscyplinarny niezwłocznie zwraca się do obwinionego z pisemną propozycją wymierzenia
oznaczonej kary dyscyplinarnej (zasadniczej i dodatkowej), zakreślając 24-godzinny termin
na złożenie pisemnej odmowy. Brak negatywnej pisemnej odpowiedzi w terminie uznaje się
za zgodę obwinionego na dobrowolne poddanie się tej karze bez przeprowadzenia dalszego
postępowania.
Art. 161
Rzecznik Dyscyplinarny, w terminie 24 godzin po uzyskaniu zgody obwinionego na zaproponowaną karę lub upływie terminu na złożenie pisemnej odmowy, przedstawia właściwemu
do wydania orzeczenia organowi dyscyplinarnemu wniosek o wymierzenie uzgodnionej kary
bez przeprowadzenia dalszego postępowania.
Art. 162
Organ dyscyplinarny jest związany treścią wniosku o ukaranie uzgodnionym przez Rzecznika
Dyscyplinarnego z obwinionym, chyba że orzeczenie zaproponowanej kary byłoby niedopuszczalne z mocy prawa.
Art. 163
Od orzeczenia uwzględniającego uzgodniony wniosek o ukaranie odwołanie nie przysługuje.
Art. 164
W przypadku nieuzgodnienia z obwinionym wniosku o ukaranie bez przeprowadzenia dalszego postępowania Rzecznik Dyscyplinarny przekazuje sprawę właściwemu organowi
dyscyplinarnemu.
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ROZDZIAŁ X.
INNE POSTĘPOWANIA PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA
Art. 165
Zawieszenie i darowanie prawomocnej kary dyscyplinarnej
§ 1.

Na wniosek ukaranego podmiotu lub Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, organ dyscyplinarny, który wydał prawomocną decyzję, może zawiesić wykonanie lub darować prawomocnie orzeczoną karę
dyscyplinarną.

§ 2.

Zawieszenie lub darowanie kary orzeczonej w wymiarze czasowym nie może nastąpić wcześniej, niż po odbyciu połowy kary.

§ 3.

Zawieszenie wykonania prawomocnej kary dyscyplinarnej może nastąpić na okres
próby nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 5 lat i może być połączone z nałożeniem na ukaranego obowiązków.

§ 4.

W przypadku niewykonania obowiązków lub popełnienia w okresie próby podobnego przewinienia dyscyplinarnego zawieszona kara podlega wykonaniu.

§ 5.

Jeżeli wniosek został złożony przez ukarany podmiot, a rozstrzygniecie organu dyscyplinarnego było zgodne z tym wnioskiem, uzasadnienia nie sporządza się.
Art. 166
Wznowienie postępowania

§ 1.

Postępowanie dyscyplinarne wznawia się na wniosek Rzecznika Ochrony Prawa
Związkowego w przypadku ujawnienia nowych okoliczności, nieznanych organowi
dyscyplinarnemu w czasie orzekania,, lub rażącego naruszenia przepisów Polskiego
Związku Piłki Nożnej przez organ dyscyplinarny w toku rozpoznania sprawy.

§ 2.

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego, składając wniosek o wznowienie postępowania, działa z urzędu lub na pisemną prośbę strony postępowania.

§ 3.

Prośba strony postępowania podlega opłacie obowiązującej w postępowaniu kasacyjnym i jest uiszczana w przypadku uwzględnienia przez Rzecznika Ochrony Prawa
Związkowego prośby strony. Opłata podlega zwrotowi w przypadku uwzględnienia
wniosku przez właściwy organ dyscyplinarny.

§ 4.

Organem dyscyplinarnym właściwym w sprawie rozpoznania wniosku o wznowienie
postępowania jest organ, który wydał orzeczenie w ostatniej instancji.

§ 5.

Złożenie wniosku o wznowienie postępowania powoduje wstrzymanie wykonania
prawomocnego orzeczenia do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wniosku.
Organ dyscyplinarny utrzymuje dotychczasowe orzeczenie w mocy, jeżeli stwierdzi
brak podstaw do wznowienia, bądź też je uchyla i wydaje nowe orzeczenie, jeżeli
stwierdzi istnienie podstaw do jego uchylenia.

§ 7.

Od orzeczenia organu dyscyplinarnego orzekającego w I instancji przysługuje stronom odwołanie na zasadach ogólnych. Jeżeli wniosek o wznowienie postępowania
rozpoznawał organ odwoławczy, orzeczenie tego organu jest ostateczne.
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§ 6.

Art. 167
Zatarcie ukarania
§ 1.

Zatarcie ukarania następuje na wniosek ukaranego i polega ono na wykreśleniu kary
z ewidencji kar. Z chwilą wykreślenia ukaranie uważa się za niebyłe.

§ 2.

Wniosek o wykreślenie kary z ewidencji może zostać złożony nie wcześniej niż po
upływie 3 lat od dnia odbycia kary albo upływu okresu, na jaki kara została zawieszona.

§ 3.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zatrzeć ukaranie na wniosek ukaranego złożony po upływie 1 roku od dnia odbycia kary albo
upływu okresu, na jaki kara została zawieszona.
ROZDZIAŁ XI
EWIDENCJA KAR
Art. 168

§ 1.
§ 2.

Organy dyscyplinarne prowadzą ewidencję wymierzonych kar.
Zarząd klubu oraz właściwy organ wojewódzkiego (okręgowego) związku piłki nożnej
zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Polskiego Związku Piłki Nożnej
o wszystkich przypadkach nałożenia kar dyscyplinarnych na zawodników kadry narodowej oraz zawodników, sędziów i trenerów biorących udział w rozgrywkach Ekstraklasy, I lub II ligi. Jeżeli kara dyscyplinarna zostaje nałożona na zawodnika biorącego
udział w rozgrywkach Ekstraklasy, o nałożeniu kary zawiadamia się również właściwy
organ dyscyplinarny Spółki Ekstraklasy S.A.
IV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE
Art. 169

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem organy dyscyplinarne orzekają
zgodnie z przyjętymi zwyczajami, uwzględniając poglądy doktryny oraz orzeczenia wydane
przez Trybunały Sportowe i sądy powszechne.
Art. 170
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku.
Art. 171
Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin Dyscyplinarny PZPN
przyjęty Uchwałą nr IV/87 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
Art. 172
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
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III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN
Niniejszy Regulamin Dyscyplinarny uwzględnia zmiany wprowadzone Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN z dnia 23 lutego 2016 roku.
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Regulamin Komisji Ligi Ekstraklasy S.A.
z dnia 1 lipca 2014 roku
rozdział 1
Przepisy ogólne
art. 1.
Komisja Ligi, zwana dalej Komisją, jest organem jurysdykcyjnym spółki Ekstraklasa S.A., działającym niezależnie i niezawiśle.

1.

2.

1.

2.

art. 2.
Komisja działa na podstawie umowy o zarządzanie ligą zawodową i innych dokumentów,
określających podział kompetencji w zakresie prowadzenia rozgrywek pierwszej ligi piłki
nożnej pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej (PZPN) a spółką Ekstraklasa S.A.
Komisja działa zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN oraz aktami normatywnymi uchwalonymi przez organy spółki Ekstraklasa S.A. lub PZPN oraz wspólnymi
dokumentami Ekstraklasy S.A. i PZPN.
art. 3.
Komisja jest organem orzeczniczym w I instancji w sprawach dyscyplinarnych, organizacji rozgrywek oraz statusu zawodników występujących w Ekstraklasie oraz zasad
zmian przynależności klubowej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
Organem odwoławczym od orzeczeń Komisji jest Najwyższa Komisja Odwoławcza
PZPN.
rozdział 2
Skład i funkcjonowanie Komisji

1.
2.
3.

art. 4.
Komisja składa się z od 5 do 7 członków, zwanych dalej Komisarzami.
Na czele Komisji stoi jeden z Komisarzy – Przewodniczący Komisji.
Przewodniczącego Komisji, Wiceprzewodniczącego oraz Komisarzy powołuje na
2-letnią kadencję i odwołuje Rada Nadzorcza spółki Ekstraklasa S.A.

1.
2.
3.

art. 5 .
Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi Przewodniczący Komisji.
Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i reprezentuje Komisję na zewnątrz.
W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji zastępuje go Wiceprzewodniczący
lub Komisarz wyznaczony przez Przewodniczącego.

1.
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art. 6.
W trakcie trwania rozgrywek ligowych posiedzenia Komisji odbywają się nie rzadziej
niż raz w tygodniu, zaś w przerwie zimowej i letniej odbywają się w terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego Komisji.

2.
3.

Jeżeli szczególny charakter sprawy tego wymaga, Przewodniczący Komisji może zwołać posiedzenie w każdym czasie.
Na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Prezesa Zarządu lub upoważnionego członka Zarządu spółki Ekstraklasa S.A. przewodniczący Komisji jest zobowiązany
niezwłocznie zwołać posiedzenie Komisji.

art. 7.
Członek Komisji powinien być nieskazitelnego charakteru oraz być zdolny, ze względu
na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków członka Komisji.
2.
Co najmniej połowa członków Komisji, w tym jej Przewodniczący, musi ukończyć
wyższe studia prawnicze w Polsce lub zagraniczne prawnicze uznane w Polsce i uzyskać tytuł magistra.
art. 8.
Komisarz powinien strzec norm i wartości, które niosą ze sobą Regulamin Dyscyplinarny PZPN
oraz inne akty normatywne uchwalone przez organy spółki Ekstraklasa S.A. lub PZPN oraz
zachowywać bezstronność w swoim działaniu.
1.

art. 9.
Ustanie członkostwa w Komisji następuje w razie:
a) śmierci,
b) wygaśnięcia kadencji,
c) rezygnacji z pełnionych obowiązków,
d) odwołania przez Radę Nadzorczą spółki Ekstraklasa S.A. w przypadku rażącego
naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

1.
2.

3.

art. 10.
Organem pomocniczym Komisji jest Sekretarz Komisji, zwany dalej Sekretarzem.
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
a. zebranie materiałów koniecznych do rozpoznania sprawy przez Komisję, w szczególności raportów delegata meczowego i sprawozdań sędziowskich,
b. wstępna formalna kontrola spraw wpływających do Komisji,
c. zawiadamianie zainteresowanych stron w sprawie,
d. przygotowanie projektu agendy na posiedzenie Komisji,
e. oraz referowanie spraw na posiedzeniu Komisji.
Sekretarz powoływany jest i odwoływany przez Radę Nadzorczą spółki Ekstraklasa
S.A. Do funkcji Sekretarza odpowiednio stosuje się przepisy art. 9.

1.
2.

art. 11.
Komisja zobowiązana jest do rozstrzygania spraw w możliwie najkrótszym terminie.
Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny
być rozstrzygane bezzwłocznie.
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rozdział 3
Obowiązki i uprawnienia Komisji

3.

Komisja powinna wyjaśnić podmiotom zainteresowanym zasadność przesłanek, którymi kierowała się przy wydaniu decyzji, oraz pouczyć o możliwości odwołania.

4.

W sprawach, w których jest to możliwe, Komisja zobowiązana jest do przeprowadzenia działań mediacyjnych prowadzących do ugody.
art. 12.

Komisja ma prawo do przygotowywania na potrzeby organów Ekstraklasa S.A. lub PZPN opinii, projektów zmian obowiązujących przepisów Ekstraklasa S.A. lub PZPN.
Postępowanie przed Komisją
art. 13.
1.

Postępowanie przed niezależną i niezawisłą Komisją oparte jest na zasadach swobodnej oceny dowodów oraz szybkości rozpoznawania spraw.

2.

Postępowanie przed Komisją może być wszczęte z urzędu albo na wniosek podmiotu
zainteresowanego.
art. 14.

1.

Komisja orzeka w pełnym składzie osobowym lub w trzyosobowym składzie wyznaczonym przez Przewodniczącego.

2.

W przypadkach, w których Regulamin Dyscyplinarny PZPN pozwala wydać orzeczenie bez uprzedniego wzywania strony i składania przez nią lub świadków wyjaśnień
lub zeznań, jak również wówczas, gdy strona składa odwołanie od kary dyscyplinarnej nałożonej przez sędziego za przewinienie związane z grą, Przewodniczący
Komisji może zarządzić odbycie posiedzenia Komisji i głosowanie nad orzeczeniem
z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość (np. telefonicznie lub pocztą elektroniczną) albo dopuścić do udziału w głosowaniu w tym trybie członków
Komisji, którzy są nieobecni na jej posiedzeniu.
art. 15.

1.

Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.

2.

W razie równego rozłożenia głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji.
art. 16.

1.

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

2.

Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony
przeciwnej, dotyczących okoliczności sprawy.

3.

Strony postępowania obowiązane są współdziałać w celu wyjaśnienia sprawy.

4.

Na żądanie Komisji strony obowiązane są przedstawiać dowody i udzielać pisemnych
odpowiedzi organom dyscyplinarnym lub stawić się na posiedzeniu.
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1.
2.

3.

4.

art. 17.
Postępowanie w I instancji kończy się z momentem wydania decyzji.
Orzeczenie wraz z pisemnym uzasadnieniem, sporządzonym w terminie 7 dni od
ogłoszenia, doręcza się obwinionemu lub ustanowionemu przez niego pełnomocnikowi, pouczając go o sposobie i terminie odwołania.
Odwołania od decyzji Komisji składane bezpośrednio do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN w ciągu 7 dni od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, o ile
przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
Członkowie Komisji oraz Sekretarz zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu
Komunikacji Zewnętrznej Spółki oraz do niewypowiadania się w imieniu Ekstraklasy
S.A., w szczególności na temat prowadzonych postępowań, i powinni powstrzymać
się od wszelkich działań, które mogą naruszyć interes Ekstraklasy S.A . ecyzje Komisji mogą być publikowane w formie komunikatów w sposób ustalony przez Zarząd
spółki Ekstraklasa S.A. Decyzje wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie i terminie odwołania powinny być podpisane przez Przewodniczącego Komisji albo przez
upoważnionego Komisarza i przekazane zainteresowanym podmiotom za pośrednictwem Biura Ekstraklasy S.A.

art. 18.
Obsługę administracyjną działalności Komisji zapewnia Biuro Ekstraklasy S.A.
art. 19.
Traci moc Regulamin Komisji Ligi Ekstraklasy S.A. z dnia 16 sierpnia 2012 roku.
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Wandzel
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