
 

 

 
UCHWAŁA NR 153/IV/2019 

ZARZĄDU DOLNOŚLĄSKIEGO ZPN 
z dn. 28.06.2019r. 

 
w sprawie ustalenia jednolitych wymiarów kar pieniężnych  

stosowanych przez organa dyscyplinarne Dol. ZPN w sezonie 2019/2020 

 
 

Na podst. § 30 ust. e Statutu Dol. ZPN postanawia się, co następuje: 
 

§ 1. 
Niniejsza Uchwała normuje i ujednolica wymiary kar pieniężnych, orzekanych przez organy 

dyscyplinarne Dolnośląskiego ZPN oraz podokręgów w Jeleniej Górze, Legnicy i Wałbrzychu (w tym 

Podokręgi), za przewinienia popełniane przez uczestników rozgrywek piłkarskich na szczeblu Dol. ZPN. 
 

§ 2. 
Kary pieniężne nakładane na kluby (drużyny) za przewinienia mające bezpośredni związek z 

organizacją rozgrywek i meczów piłkarskich: 

 
1. Na drużynę zgłoszoną do rozgrywek - za rezygnację z uczestnictwa w rozgrywkach przed ich 

rozpoczęciem, lecz po ogłoszeniu terminarza rozgrywek danej klasy lub zrezygnowanie z dalszego 
uczestnictwa w rozgrywkach w czasie ich trwania: 

 
 

kategoria Seniorzy Juniorzy i kobiety Zespoły młodzieżowe 
klasa IV „O” „A” „B” LDJ i M pozostałe wszystkie 

kara zł. 
 

2 000,- 1000,- 800,- 500,- 2 000,- 400,- 400,- 

 

2. Za spowodowanie opóźnienia rozpoczęcia zawodów przez drużynę: 

 

kategoria Seniorzy Juniorzy i kobiety Zespoły młodzieżowe 
klasa IV „O” „A” „B” LDJ i M pozostałe wszystkie 

kara zł. 
 

200,- 100,- 80,- 60,- 100,- 20,- 20,- 

 

3. Za niedokończenie zawodów przez drużynę na skutek jej zdekompletowania, przy czym drużyna ta 

rozpoczęła i kontynuowała zawodny w niekompletnym składzie (mniej niż 11 zawodników): 
 

kategoria Seniorzy Juniorzy i kobiety Zespoły młodzieżowe 
klasa IV „O” „A” „B” LDJ i M pozostałe wszystkie 

kara 
zł. 

 
400,- 300,- 200,- 100,- 400,- 100,- 100,- 

 

4. Za samowolne zejście drużyny z boiska przed zakończeniem meczu:  
 

kategoria Seniorzy Juniorzy i kobiety Zespoły młodzieżowe 
klasa IV „O” „A” „B” LDJ i M pozostałe wszystkie 

kara zł. 
 

1 000,- 800,- 600,- 500,- 
 

1 000,- 
 

400,- 400,- 

 



5. Za nieusprawiedliwione niestawienie się drużyny na zawody: 

 

kategoria Seniorzy Juniorzy i kobiety Zespoły młodzieżowe 
klasa IV „O” „A” „B” LDJ i M pozostałe wszystkie 

kara zł. 
 

1 000,- 500,- 400,- 300,- 1 000,- 200,- 200,- 

 

6. Za dokonanie zmiany daty lub godziny rozpoczęcia zawodów bez powiadomienia właściwego 
Komisji ds. Rozgrywek i Kolegium Sędziowskiego: 

 

kategoria Seniorzy Juniorzy i kobiety Zespoły młodzieżowe 
klasa IV „O” „A” „B” LDJ i M pozostałe wszystkie 

kara zł. 
 

300,- 200,- 100,- 100,- 300,- 100,- 100,- 

 
7. Za ujawnienie uczestnictwa w grze nieuprawnionego zawodnika (grającego pod innym imieniem i 

nazwiskiem oraz który nie stawił się na sprawdzenie tożsamości) lub usiłowanie wprowadzenia do gry 
nieuprawnionego zawodnika – 1000 zł.  

 

8. Za ukaranie drużyny walkowerem z przyczyn innych niż określonych w ust. 3, 4, 5 i 7 tego 
paragrafu:  

 

kategoria Seniorzy Juniorzy i kobiety Zespoły młodzieżowe 
klasa IV „O” „A” „B” LDJ i M pozostałe wszystkie 

kara zł. 
 

500,- 200,- 160,- 120,- 300,- 100,- 100,- 

 
9. Za nierozegranie przez drużynę meczu z przyczyn innych niż określonych w ust. 3,4 i 5 po raz drugi 

– kara pieniężna wzrasta o 200 %, a po raz trzeci – o 300 % 
 

10. Za otrzymanie przez przynajmniej 5 zawodników jednej drużyny kartek w czasie trwania jednych 

zawodów zgodnie z art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN wymierza wymierza się karę 
pieniężną w wysokości: 

 IV liga – 200 zł; 

 kl. „O” – 100 zł; 

 kl. ”A” – 50 zł; 

 kl. ”B” – 25 zł; 

 
11. Sędzia za niestaranne wypełnienie sprawozdania meczowego oraz za nieterminowe przesłania 

sprawozdania (lub wiadomości sms z wynikiem do systemu Extranet), zgodnie § 16 ust. 7 Regulaminu 
Rozgrywek Dolnośląskiego ZPN: 

 IV liga – 100 zł; 

 kl. „O” – 80 zł; 

 kl. ”A” – 60 zł; 

 kl. ”B” – 40 zł; 

 Dolnośląska Liga Juniorów (kat. A1/A2 i B1/B2) – 60 zł 

 Pozostałe juniorów i rozgrywki kobiece – 40 zł 

 

12. Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska i z winy którego zawody nie 
odbyły się, ponosi konsekwencje regulaminowe: 

a) w IV lidze – 500 zł; 
b) w klasie okręgowej seniorów – 200 zł; 

c) w pozostałych klasach – 100 zł; 

 



13. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera lub instruktora 

nie posiadającego ważną licencję trenera, będą stosowane następujące kary: 

 
1) W przypadku klubu IV ligi:  

a) pierwszy mecz – 4000 zł; 
b) drugi mecz – 6000 zł; 

c) trzeci i kolejne mecze – weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść tej drużyny; 

 
2) W przypadku klubu klasy okręgowej, makroregionalnej ligi juniorów (B1/B2), ligi 

wojewódzkiej juniorów (kat. A1/A2 oraz B1/B2): 
a) pierwszy mecz – 2000 zł; 

b) drugi mecz – 3500 zł; 
c) trzeci i kolejne mecze – weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść tej drużyny. 

 

3) W przypadku klubu klas „A”, „B”, „C”, zespołów młodzieżowych oraz III ligi kobiet:  
a) pierwszy mecz – 1000 zł; 

b) drugi mecz – 2000 zł; 
c) trzeci i kolejne mecze – weryfikacja zawodów jako walkower (0:3) na niekorzyść tej drużyny. 

 

14. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku posiadania kierownika ds. bezpieczeństwa z 
odpowiednimi uprawnieniami (IV ligi): 

a) pierwszy mecz – 500 zł; 
b) drugi mecz – 1000 zł; 

c) trzeci i kolejne mecze – 1500 zł. 
 

§ 3. 

Kary pieniężne nakładane na zawodników za otrzymane napomnienia (ż.k.): 
a. Kary za otrzymane kolejne napomnienia (ż.k.): 

 
Kolejny numer kartki  IV liga Klasa „O”, „A” i „B” 

Trzecia  40,- 25,- 
Szósta  80,- 50,- 

Dziewiąta  160,- 100,- 
Szesnata i każda co czwarta następna  160,- 100,- 

 

b. Kary za otrzymane kolejne napomnienia (ż.k.) rozgrywkach III ligi kobiet: 
 

Kolejny numer kartki III liga 

Trzecia 25,- 
Szósta 50,- 

Dziewiąta 100,- 
Dwunasta i każda następna  100,- 

 
c. Wykluczenie z gry (tzw. „samoistna” cz.k.) powoduje automatyczne dyskwalifikację na 1 

lub 2 mecze. 

 
d. Za wykluczenie zawodnika z gry (cz.k.) po otrzymaniu przez niego w tym samym meczu 

dwóch napomnień (ż.k.) – kar pieniężnych nie wymierza się. 
 

e. Oprócz dyskwalifikacji na 3 i więcej meczy lub czasowej, orzekanej w wyniku 

przeprowadzonego postępowania dyscyplinarnego – wymierza się karę pieniężną, 
zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 

 
§ 4. 

Nie wypłacenie delegacji sędziowskich oraz obserwatorowi bezpośrednio po zawodach kara finansowa 

wynosi 300 zł. 
 



§ 5. 

Za nienagranie lub nieudostępnienie nagrania sędziom lub obserwatorom po zawodach (dotyczy 

klubów IV ligi) klub podlega karze 400zł.  
§ 6. 

Za niewypełnienie składu drużyny w systemie Extranet klub podlega karze 50zł.  
 

§ 7. 

Za inne przewinienia – nie wymienione w tej uchwale – wymierza się kary pieniężne zgodnie z 
przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

§ 8. 
Wszystkie inne przepisy nie ujęte w tym regulaminie regulują uchwały, zarządzenia, regulaminy, 

wytyczne Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
§ 9. 

Traci moc Uchwała Zarządu Dolnośląskiego ZPN nr 63/VI/2017 z dnia 18.06.2017. 

 
§ 10. 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przez Zarząd.  
 

 

Prezes Dolnośląskiego ZPN 
 
 
 

Andrzej Padewski 
 


