
ANEKS NR 2 

DO REGULAMINU ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH WMZPN W SEZONIE 2018/19 

ZATWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD WMZPN W DNIU 18 MARCA 2019 ROKU 
 

 

§ 18 ust. 4 

Zamieniono całą treść ustępu:  

„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).”  

 

na:  

„Kwestie konieczności uzyskania przez zawodników orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym 
bezpieczny udział we współzawodnictwie uregulowane są następująco: 

a. Zawodnicy którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie 
zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie 
może być wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w dziedzinie 
medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do 
specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej. 

b. Zawodnicy profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza 
specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we 
współzawodnictwie sportowym. 

c. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w 
nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających 
bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym. 

d. Niezależnie od powyższych postanowień klub może zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia 
lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we 
współzawodnictwie sportowym. 

e. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz przeprowadzania badań 
określają: rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy 
uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i 
częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późn. zm.) oraz 
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do 
uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników 
pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.). 

f. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa powyżej jest ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy 
od daty wydania. Termin ważności orzeczenia 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 orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do 15 marca następnego 
roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego 
roku do godz. 23:59,59).” 

 

§ 18 ust. 5 

Zamieniono całą treść ustępu:  

„Fakt posiadania przez zawodników badań lekarskich potwierdza w sprawozdaniu z zawodów kierownik, a w 

przypadku jego braku trener drużyny.”  

na:  

„Fakt posiadania przez zawodnika orzeczenia o którym mowa w § 18 ust. 4 lit. a. i b. lub oświadczenia o którym 

mowa w § 18 ust. 4 lit. c. potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik, a w przypadku jego braku trener 

drużyny.” 



Rozdział 25 § 38 

Zmieniono numer rozdziału z 25 na 26, a numer paragrafu z 38 na 39. Tytuł rozdziału oraz treść poszczególnych 

ustępów bez zmian. 

 

W miejsce dotychczasowego rozdziału 25 i § 38 dodano nowy rozdział 25 pod tytułem „Sprawy marketingowe” i 

§38 w następującym brzmieniu: 

 

1. WMZPN, jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu i nadzorującemu rozgrywki seniorów IV ligi i 
niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywki młodzieżowe i dziecięce, przysługują wszelkie prawa 
niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów, w tym w 
szczególności prawa komercyjne, prawa reklamowe, prawa marketingowe i prawa telewizyjne (medialne), 
realizowane za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, Internetu i 
wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych. 

2. WMZPN w szczególności przysługuje prawo do: 
a. użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz 

przedstawicieli klubów w strojach klubowych, jak też i nazw klubów, emblematów oraz koszulek 
meczowych dla komercyjnych  celów w ramach rozgrywek. Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej 
jest upoważniony do sporządzenia fotograficznych i audio-wizualnych materiałów, które mogą być 
udostępniane mediom, sponsorom i partnerom celem publikacji,   

b. wykorzystywania w celach promocyjnych, w tym również na użytek sponsorów fotografii i nagrań 
video obejmujących wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań 
video drużyny w strojach klubowych, 

c. wykorzystania wszystkich herbów drużyn uczestniczących w danej rozgrywce razem, jako Klubów 
grających w tej rozgrywce, na wszelkich produktach oraz podczas działań sprzedażowych, 
marketingowych, reklamowych, promocyjnych i informacyjnych w Polsce lub za granicą na rzecz 
danych rozgrywek, WMZPN oraz Sponsorów i Partnerów rozgrywek; 

d. łącznego wykorzystania wizerunku, obrazu i podobieństwa, imienia i nazwiska oraz pseudonimu, 
biografii i statystyk zawodników i trenerów wszystkich Klubów danej rozgrywki; 

e. organizacji aktywności eventowych np. na uzgodnionym obszarze stadionu, na którym odbywają się 
danej rozgrywki. 

3. W związku z identyfikacją wizualną, kluby uczestniczące w danych rozgrywkach zobowiązane są do: 
a. umieszczenia tablicy centralnej danych rozgrywek o wymiarach 6m x 1m w pierwszym rzędzie reklam 

na wysokości linii środkowej boiska; dostarczane przez WMZPN; 
b. wykorzystania ścianki konferencyjnej danych rozgrywek podczas konferencji prasowych; dostarczane 

przez WMZPN; 
c. umieszczenia i ekspozycji w trakcie zawodów nośników reklamowych Partnerów i Sponsorów danych 

rozgrywek w sposób i w miejscach wskazanych przez WMZPN (bandy reklamowe, jamniki, koło 
środkowe oraz inne); dostarczane przez WMZPN; 

d. emisji spotów audio oraz wideo Sponsorów i Partnerów danych rozgrywek (jeśli na obiekcie klubu 
gospodarza istnieje odpowiednia infrastruktura) zgodnie ze specyfikacją wskazaną przez WMZPN. 


