
Uchwała nr X/169 z dnia 12 października 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmiany Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN dot. organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną 
 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) i 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. W Uchwale nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN (z późn. zm.) w sprawie 
organizacji rozgrywek w piłkę nożną wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. § 3 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

3. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia.  
W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej 
może uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15 rok życia, po 
spełnieniu wszystkich poniższych warunków: 
a)Uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 
b)Uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo - lekarskiej; 
 
2. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w kilku  
klasach rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo 
poszczególnych klas zgodnie z następującymi zasadami:  
 
1. Jeżeli zawodnik, 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);  
 

2. 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);  
 
3. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze  
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego  
klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy 
zawodników występujących na pozycji bramkarza); 
 
4. Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych 
spotkań mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (przepis ten nie dotyczy 
zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych); 
 
5. Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach klasy  



niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych 
oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy 
zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych). 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia  
2016 roku. 
 
                                                                                                                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 


