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Uchwała nr XII/184 z dnia 6 grudnia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zmian 

w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN 
 
Działając na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 

I. W Regulaminie Dyscyplinarnym Polskiego Związku Piłki Nożnej wprowadza się następujące zmiany: 
  
1.W Art. 61 par. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

§2. 

1.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.  

2. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki 

polegało na naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu sędziego – po 

przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie 

niższym niż 5 meczów. 

3. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki 

polegało na rażącym naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego – po przeprowadzeniu postępowania 

dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 1 rok. 

2.W art. 62 par. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

§3. 

1. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych nastąpiło w wyniku naruszenia nietykalności cielesnej, 

znieważenia, zniesławienia lub innego, wysoce niesportowego zachowania, osobie tej po 

przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie 

niższym niż 3 mecze albo karę dyskwalifikacji czasowej.  

2. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych, które nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej kartki, polegało 

na naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu sędziego – po przeprowadzeniu 

postępowania dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 5 meczów. 

3. Jeżeli usunięcie z ławki rezerwowych, które nastąpiło w wyniku samoistnej czerwonej kartki, polegało 

na rażącym naruszeniu nietykalności cielesnej sędziego – po przeprowadzeniu postępowania 

dyscyplinarnego wymierza się karę dyskwalifikacji w wymiarze nie niższym niż 1 rok. 

 
3.W Art. 72 par. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

§1. 

1.Kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej osoby w związku  

z meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach 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.  

2. W przypadku, gdy groźba, przemoc lub naruszenie nietykalności cielesnej sędziego, o której mowa  

w par. 1 ust.1, ma charakter rażący – kara dyskwalifikacji nie może być niższa niż 1 rok.  

II. Pozostałe postanowienia Regulaminu Dyscyplinarnego nie ulegają zmianie. 
 

III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         
 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 


