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Interpretacja nr 1/2019/2020 z dnia 16.10.2019 r. 

do Regulaminu Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej 
na SEZON 2019/2020 

dotycząca dokumentów tożsamości 
 
W związku z zapytaniem Podokręgu Legnica informujemy, zgodnie z zapisami § 5 Uchwały nr 
IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną z późn. zm. oraz § 13 Regulamin Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki 
Nożnej na SEZON 2019/2020 „zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub 
pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny 
dokument z aktualną fotografią”. 

Oznacza to, iż należy akceptować również elektroniczną formę dokumentu w postaci 
mDokumentu mTożsamość w aplikacji mObywatel, bowiem jest to ważny dokument z 
aktualną fotografią.  

UWAGA! Niedopuszczalne są wszelkie formy papierowych i elektronicznych kopii dokumentów, w 
tym kserokopii, zdjęć, zrzutów ekranu itp.  

Dokument mTożsamość w aplikacji m Obywatel posiada zabezpieczenia, które pozwalają łatwo 
zweryfikować jego autentyczność i odróżnić je od zdjęcia lub zrzutu ekranu, tj.  hologram, element 
dynamiczny, znak wodny oraz datę ostatniej aktualizacji (szczegóły w załączniku nr 1do niniejszej 
interpretacji).  

 
Wyciąg z Regulaminu Rozgrywek Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej na SEZON 2019/2020: 
§ 13 
1. Obowiązkiem jest posiadanie dokumentów tożsamości ze zdjęciem, który wraz ze składem drużyn na dane zawody 
stanowi komplet dokumentów integralnie ze sobą związanych przy sprawdzaniu tożsamości. Powyższe dot. seniorów, 
juniorów starszych U-19/U-18, młodszych U-17/U-16, trampkarzy U-15/U-14, młodzików U–13/U–12. Zawodników 
kategorii wiekowej orlików U–11/U-10 i żaków U-9/U- 8 obowiązują listy zgłoszeń potwierdzone przez właściwy ZPN 
osobno dla każdej klasy rozgrywkowej i zespołu I, II itd. wraz dokumentem tożsamości (legitymacją szkolną). Zawodnik 
uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument 
tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią. 
2. Niedopuszczalne są zdjęcia, skany dokumentów itp. 
 
Wyciąg z Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną z późn. zm.: 
§ 5 
1. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego ważny 
dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią. 
2. Brak okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 1, przed rozpoczęciem meczu czyni zawodnika nieuprawnionym do 
gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów. 
3. Okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje sędziego do opisania spornej 
sytuacji w sprawozdaniu, a decyzje, co do ewentualnej weryfikacji spotkania, wiążące się również z brakiem 
jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości podejmuje właściwy organ prowadzący rozgrywki. 
 
       Łukasz Czajkowski        Andrzej Padewski 
 

  Wiceprezes ds. Rozgrywek          Prezes Zarządu 
      Dolnośląskiego ZPN       Dolnośląskiego ZPN 
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          Załącznik nr 1 do interpretacji nr 1/2019/2020 
          z dnia 16.10.2019 r.  
          do Regulaminu Rozgrywek  
          Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej  
          na SEZON 2019/2020 

 

 

OBRAZ DOKUMENTU mTOŻSAMOŚĆ W APLIKACJI mOBYWATEL 

 

Elementy, które potwierdzają, że dane w aplikacji są wiarygodne, bezpieczne i aktualne: 

 

 

 

Źródło: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe//mdokumenty-potwierdzaj-tozsamosc-smartfonem 


