
TARYFIKATOR KAR FINANSOWYCH NA STADIONACH WMZPN 

 

1. Wtargnięcie kibiców na obiekt, boisko – jego strefę trybuny, sektorów lub 

innych pomieszczeń stadionu – kara nagany oraz pieniężna do 1000 zł. 

 

2. Bójki kibiców ze służbami porządkowymi, pomiędzy sobą oraz 

interweniująca policji, konieczność użycia środków przymusu 

bezpośredniego na terenie stadionu – kara od 300 zł. 

 

3. Wniesienie na obiekt środków pirotechnicznych, narzędzi walki oraz 

innych przedmiotów zabronionych ustawą i regulaminem stadionu oraz 

ich użycie – kara od 100 zł. 

 

4. Rzucanie w kierunku sędziów, zawodników, osób funkcyjnych, służb 

porządkowych oraz policji przedmiotami jako pociski – kara od 100 zł. 

 

5. Wniesienie oraz spożywanie alkoholu, środków odurzających na 

stadionie, obecność pijanych lub odurzonych osób – kara od 100 zł. 

 

6. Wzniecanie ognia, palenie serpentyn, flag, szalików, siedzisk oraz innych 

przedmiotów, tworzenie zagrożeń pożarowych – kara od 100 zł. 

 

7. Pogróżki, zastraszanie, wyzwiska wobec siebie, zawodników, trenerów, 

osób funkcyjnych, działaczy, sędziów, używanie słów wulgarnych – kara 

pieniężna od 100 zł. 

 

8. Naruszanie nietykalności osobistej, obrażenia ciała sędziów, zawodników, 

trenerów, osób funkcyjnych, służb porządkowych wobec siebie lub przez 

widzów na terenie obiektu – kara od 100 zł. 

 

9. Uszkodzenie autokarów gości, pojazdów osób lub instytucji, 

delegowanych na zawody podlegające ochronie przez organizatora – kara 

pieniężna od 100 zł. 

 

10. Przerwanie zawodów, przerwa w grze spowodowana chuligańskimi 

wybrykami, zakłóceniami porządku i bezpieczeństwa na trybunach, w 

polu gry i jego strefie – kara od 100 zł. 

 

11. Dopuszczenie do pracy spikera osóby bez uprawnień, niewłaściwa 

praca spikera, brak reakcji na agresywne zachowanie kibiców oraz 

negatywne zjawiska jak też niewłaściwy komentarz – kara od 100 zł. 

 



12. Celowe opóźnianie rozpoczęcia wznowienia gry, niestawienie się 

zespołu na boisku w określonym czasie – kara pieniężna od 100 zł. 

 

13. Usunięcie z ławki rezerwowych trenerów, zawodników, osób 

funkcyjnych za prowokacyjne, podburzające zachowania wobec sędziów, 

publiczności, wobec siebie, opuszczanie strefy technicznej oraz 

przebywanie osób nieuprawnionych na ławce rezerwowych – kara od 100 

zł. 

 

14. Wtargnięcie trenerów, osób funkcyjnych lub zawodników 

rezerwowych na płytę boiska – kara pieniężna od 200 zł. 

 

15. Nie sportowe zachowania zawodników w trakcie i po zawodach 

związane z bezpieczeństwem i porządkiem, opuszczanie pola gry, 

podbieganie do sektorów, wykonywanie gestów, poklepywanie z kibicami 

przy pożegnaniach – kara od 100 zł. 

 

16. Inne niewłaściwe zachowania zawodników, trenerów, osób 

funkcyjnych, działaczy, widzów, służb porządkowych naruszających 

porządek i bezpieczeństwo ustawy, przepisów, regulaminów oraz 

wytycznych PZPN i WMZPN mających związek z zawodami – kara 

pieniężna od 100 zł. 

 

17. Zachowania pogardliwe lub dyskryminacyjne zgodnie z art.67 Reg. 

Dyscypl. PZPN a/klubom kara nie mniejsza niż 300 zł, b/osobom 

fizycznym dyskwalifikacji od 2 meczów, kara pieniężna od 200 zł. 

 

18. Podważanie decyzji sędziowskich zgodnie z art.70 Reg. Dyscyp. 

PZPN kara pieniężna w wysokości od 100 zł. 

 

19. Samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowa 

dalszego rozgrywania meczu zgodnie z art. 71 Reg. Dyscyp. PZPN 

a/klubom kara nie mniejsza niż 500 zł; b/ osobom fizycznym kara 

pieniężna od 100 zł, dyskwalifikacja nie niższa niż 2 tygodnie. 

 

20. Podżeganie do nienawiści zgodnie z art. 75 Reg. Dyscyp. PZPN 

kara dyskwalifikacji od 1 miesiąca. 

 

21. Niesportowy tryb życia zgodnie z art. 74 Reg. Dyscyp. PZPN kara 

dyskwalifikacji od 2 tygodni. 

 

 



22. Prowokowanie kibiców zgodnie z art. 76 Reg. Dyscypl. PZPN kara 

pieniężna nie niższa niż 200 zł. 

 

23. Wypowiedzi poniżające zgodnie z art. 77 Reg. Dyscypl. PZPN w 

tym kara pieniężna od 100 zł. 

 

24. Nieterminowe przesłanie sprawozdania zgodnie z art. 82 Reg. 

Dyscyp. PZPN w tym kara pieniężna od 100 zł. 

 

25. Niewykonanie zobowiązań zgodnie z art. 105 Reg. Dyscyp. PZPN 

w tym zawodnikom i osobom fizycznym dyskwalifikacja od 1 miesiąca. 

 

26. Naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych 

zgodnie z art. 109 Reg. Dyscyp. PZPN a/ klubom kara od 200 zł; b/ 

zawodnikom i działaczom kara pieniężna od 100 zł, dyskwalifikacja w 

wymiarze nie niższym niż 1 miesiąc. 

27. Inne rażące naruszenie przepisów prawa związkowego lub norm 

etyczno – moralnych obowiązujących w piłce nożnej zgodnie z art. 110 

Reg. Dyscyp. PZPN a/ klubom kara pieniężna nie niższa niż 200 zł; b/ 

zawodnikom, trenerom, instruktorom, menadżerom piłkarskim, członkom 

sztabu medycznego, licencjonowanym organizatorom imprez piłkarskich, 

sędziom, delegatom, obserwatorom oraz działaczom piłkarskim kara 

pieniężna nie niższa niż 100 zł. 


