
Uchwała nr XII/183 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie zasad uzupełniania klas rozgrywkowych 

 

I. Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 10) i 24) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 

 

§ 1 

1. W sytuacji, gdy klub/kluby występujący w danym sezonie, w danej klasie rozgrywkowej 

nie otrzyma licencji uprawniającej do udziału w tych rozgrywkach w następnym sezonie 

lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach 

bieżącego sezonu, zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostanie przesunięty do 

niższej klasy rozgrywkowej. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, miejsce w tej klasie rozgrywkowej zachowa 

odpowiednia liczba klubów sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych miejscach 

spadkowych tabeli rozgrywek, które otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej klasy. 

3. W sytuacji, gdy klub/kluby spadający z danej klasy rozgrywkowej do klasy niższej nie 

otrzyma licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach klasy niższej lub zrezygnuje 

z udziału w tych rozgrywkach, klub ten zostanie przesunięty do kolejnej niższej klasy 

rozgrywkowej. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, miejsce w niższej klasie rozgrywkowej zachowa 

odpowiednia liczba klubów sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych miejscach 

spadkowych tabeli rozgrywek, które otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej klasy. 

 

§ 2 

W przypadku rozgrywek, których zasady awansu i spadku nie przewidują rozgrywania meczów 

barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej: 

 

1. W sytuacji gdy klub/kluby uprawniony, w wyniku rywalizacji sportowej, do 

bezpośredniego awansu do wyższej klasy rozgrywkowej nie otrzyma licencji uprawniającej 

do udziału w tych rozgrywkach w następnym sezonie lub zrezygnuje z udziału 

w rozgrywkach lub awans do rozgrywek klasy wyższej oznaczałby sprzeczność z zasadami, 

o których mowa w § 2 ust. 7 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu 

Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, klub ten 

zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach bieżącego sezonu zgodnie z liczbą zdobytych 

punktów, jednakże nie uzyska awansu do klasy wyższej. 



2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, awans do wyższej klasy rozgrywkowej uzyska 

klub/kluby zajmujący kolejne najwyższe miejsce w tabeli rozgrywek, o ile otrzyma licencję 

uprawniającą do udziału w rozgrywkach klasy wyższej. 

3. W sytuacji, gdy żaden z klubów, o których mowa w ust. 2 nie otrzyma licencji 

uprawniającej do udziału w rozgrywkach klasy wyższej lub zrezygnuje z udziału w 

rozgrywkach, miejsce w tych rozgrywkach zachowa odpowiednia liczba klubów 

sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych miejscach spadkowych tabeli rozgrywek, 

które otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej klasy. 

 

§ 3 

W przypadku rozgrywek, których zasady awansu i spadku przewidują rozegranie meczów 

barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej pomiędzy uczestnikami rozgrywek klasy 

niższej: 

1. W sytuacji gdy klub/kluby uprawniony, w wyniku rywalizacji sportowej, 

do bezpośredniego awansu do wyższej klasy rozgrywkowej lub uprawniony do udziału 

w meczach barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej nie otrzyma licencji 

uprawniającej do udziału w tych rozgrywkach w następnym sezonie lub zrezygnuje 

z udziału w rozgrywkach lub awans do rozgrywek klasy wyższej oznaczałby sprzeczność 

z zasadami, o których mowa w § 2 ust. 7 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, 

klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach bieżącego sezonu zgodnie z liczbą 

zdobytych punktów, jednakże nie uzyska awansu do klasy wyższej lub nie zostanie 

dopuszczony do udziału w meczach barażowych. 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, awans do wyższej klasy rozgrywkowej uzyska 

klub/kluby zajmujący kolejne najwyższe miejsce w tabeli rozgrywek, jednak nie niższe niż 

najniżej sklasyfikowany uczestnik meczów barażowych, o ile otrzyma licencję 

uprawniającą do udziału w rozgrywkach klasy wyższej. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, w przypadku wcześniejszego wyłonienia klubu/klubów 

uprawnionych do udziału w kolejnym etapie meczów barażowych lub rozgrywkach klasy 

wyższej i braku konieczności rozegrania danego etapu meczów barażowych lub meczów 

barażowych w ogóle, mecze te mogą być odwołane lub rozegrane wg. innego niż wcześniej 

przewidzianego schematu, uwzględniającego kolejność miejsc zajętych przez uczestników 

meczów barażowych w tabeli rozgrywek. 



4. W sytuacji, gdy żaden z klubów, o których mowa w ust. 2, nie otrzyma licencji 

uprawniającej do udziału w rozgrywkach klasy wyższej lub zrezygnuje z udziału 

w rozgrywkach, miejsce w tych rozgrywkach zachowa odpowiednia liczba klubów 

sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych miejscach spadkowych tabeli rozgrywek, 

które otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej klasy. 

5. W sytuacji, gdy klub/kluby uprawniony, w wyniku meczów barażowych, do udziału 

w rozgrywkach klasy wyższej zrezygnuje z udziału w tych rozgrywkach, awans do tych 

rozgrywek uzyska klub –przeciwnik w ostatnim etapie meczów barażowych.  

W sytuacji, gdy klub/kluby –przeciwnik w ostatnim etapie meczów barażowych zrezygnuje 

z udziału w rozgrywkach klasy wyższej, awans do tych rozgrywek uzyska klub –uczestnik 

poprzedniego etapu meczów barażowych, sklasyfikowany na najwyższym miejscu tabeli 

rozgrywek. Jeśli wszystkie kluby –uczestnicy poprzedniego etapu meczów barażowych 

zrezygnują z udziału w rozgrywkach klasy wyższej, miejsce w tej klasie rozgrywkowej 

zachowa odpowiednia liczba klubów sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych 

miejscach spadkowych tabeli rozgrywek, które otrzymały licencję na udział 

w rozgrywkach tej klasy. 

 

§ 4 

W przypadku rozgrywek, których zasady awansu i spadku przewidują rozegranie meczów 

barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej pomiędzy uczestnikami rozgrywek klasy 

wyższej i klasy niższej: 

1. W sytuacji gdy klub/kluby klasy wyższej uprawniony, w wyniku rywalizacji sportowej, 

do udziału w tych rozgrywkach w kolejnym sezonie lub uprawniony do udziału w meczach 

barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej nie otrzyma licencji uprawniającej do 

udziału w tych rozgrywkach w następnym sezonie lub zrezygnuje z udziału w rozgrywkach, 

klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach bieżącego sezonu zgodnie z liczbą 

zdobytych punktów, jednakże zostanie przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej. 

2. W sytuacji gdy klub/kluby klasy niższej uprawniony, w wyniku rywalizacji sportowej, 

do bezpośredniego awansu do wyższej klasy rozgrywkowej lub uprawniony do udziału 

w meczach barażowych o udział w rozgrywkach klasy wyższej nie otrzyma licencji 

uprawniającej do udziału w tych rozgrywkach w następnym sezonie lub zrezygnuje 

z udziału w rozgrywkach lub awans do rozgrywek klasy wyższej oznaczałby sprzeczność 

z zasadami o których mowa w § 2 ust. 7 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku 

Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, 



klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach bieżącego sezonu zgodnie z liczbą 

zdobytych punktów, jednakże nie uzyska awansu do klasy wyższej lub nie zostanie 

dopuszczony do udziału w meczach barażowych. 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lub 2, w przypadku wcześniejszego wyłonienia 

klubu/klubów uprawnionych do udziału w kolejnym etapie meczów barażowych lub 

rozgrywkach klasy wyższej i braku konieczności rozegrania danego etapu meczów 

barażowych lub meczów barażowych w ogóle, mecze te mogą być odwołane lub rozegrane 

wg. innego niż wcześniej przewidzianego schematu, uwzględniającego kolejność miejsc 

zajętych przez uczestników meczów barażowych w tabeli rozgrywek. 

4. W sytuacji, gdy wszystkie kluby uprawnione do udziału w meczach barażowych o udział 

w rozgrywkach klasy wyższej nie otrzymają licencji uprawniającej do udziału w tych 

rozgrywkach w następnym sezonie lub zrezygnują z udziału w rozgrywkach, miejsce w tej 

klasie rozgrywkowej zachowa odpowiednia liczba klubów sklasyfikowanych na kolejnych 

najwyższych miejscach spadkowych tabeli rozgrywek klasy wyższej, które otrzymały 

licencję na udział w rozgrywkach tej klasy. 

5. W sytuacji, gdy klub/kluby uprawniony, w wyniku meczów barażowych, do udziału 

w rozgrywkach klasy wyższej zrezygnuje z udziału w tych rozgrywkach, awans do tych 

rozgrywek uzyska klub –przeciwnik w ostatnim etapie meczów barażowych. W sytuacji, 

gdy klub/kluby –przeciwnik w ostatnim etapie meczów barażowych zrezygnuje z udziału 

w rozgrywkach klasy wyższej, miejsce w tej klasie rozgrywkowej zachowa odpowiednia 

liczba klubów klasy wyższej –uczestników poprzedniego etapu meczów barażowych 

sklasyfikowanych na najwyższych miejscach tabeli rozgrywek klasy wyższej. W sytuacji, 

gdy klub/kluby klasy wyższej –uczestnik poprzedniego etapu meczów barażowych 

zrezygnuje z udziału w rozgrywkach klasy wyższej, awans do tych rozgrywek uzyska 

odpowiednia liczba klubów klasy niższej –uczestników poprzedniego etapu meczów 

barażowych sklasyfikowanych na najwyższych miejscach tabeli rozgrywek klasy niższej. 

Jeśli wszystkie kluby – uczestnicy poprzedniego etapu meczów barażowych zrezygnują 

z udziału w rozgrywkach klasy wyższej, miejsce w tej klasie rozgrywkowej zachowa 

odpowiednia liczba klubów sklasyfikowanych na kolejnych najwyższych miejscach 

spadkowych tabeli rozgrywek, które otrzymały licencję na udział w rozgrywkach tej klasy. 

 

§ 5 

W sytuacji, gdy inna drużyna klubu/klubów uprawnionego do bezpośredniego awansu do klasy 

wyższej lub uprawnionego do udziału w meczach barażowych o udział w rozgrywkach klasy 



wyższej w następnym sezonie, występuje w rozgrywkach klasy wyższej, bezpośredni awans do 

tych rozgrywek lub prawo do udziału w meczach barażowych o udział w tych rozgrywkach 

w następnym sezonie uzyska klub/kluby sklasyfikowany na kolejnym miejscu tabeli rozgrywek 

klasy niższej. 

 

§ 6 

Upoważnia się Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do ustalenia odrębnych zasad uzupełniania 

poszczególnych klas rozgrywkowych w prowadzonych przez siebie rozgrywkach. 

 

II. Traci moc: 

1. Uchwała nr V/70 z dnia 21 kwietnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie szczegółowych zasad uzupełnienia składu Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi 

i niższych klas rozgrywkowych oraz Centralnej Ligi Juniorów w sytuacji braku uzyskania 

licencji lub rezygnacji z udziału w rozgrywkach. 

2. Uchwała nr 13/102 z dnia 7 września 2006 roku Prezydium Zarządu Polskiego Związku 

Piłki Nożnej w sprawie uzupełnienia składu poszczególnych klas rozgrywkowych 

w przypadku wycofania się drużyn lub rezygnacji z wywalczonego w sportowej rywalizacji 

awansu do klasy wyższej. 

 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 


