
 

Uchwała nr 45/2020 
Zarządu Lubuskiego ZPN z 28.07.2020 roku 

w sprawie wysokości kar finansowych i opłat związanych z uczestnictwem w rozgrywkach 
kobiet prowadzonych przez Lubuski ZPN. 

(tekst jednolity) 

Art 1 

Na podst. § 32 lit. f. Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, 
oraz Regulaminów Rozgrywek PZPN i LZPN ustala się następujące kary finansowe dla Klubów, 
trenerów, działaczy i sędziów obowiązujące na terenie działalności Lubuskiego Związku Piłki Nożnej: 
 

a) Kary pieniężne z tytułu napomnieo (żółte kartki). 
b) Kary pieniężne regulaminowe – dla klubów, sędziów zawodników i osób funkcyjnych 

związanych z rozgrywkami. 

KARY PIENIĘŻNE NAKŁADANE NA KLUBY (DRUŻYNY) ZA PRZEWINIENIA MAJĄCE 
BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK Z ORGANIZACJĄ ROZGRYWEK I MECZÓW PIŁKARSKICH 

§ 1 
Niniejsza Uchwała normuje wyłącznie wysokośd kar pieniężnych orzekanych samodzielnie bądź obok 
innych kar (dyskwalifikacje) przewidzianych w przepisach Regulaminu Dyscyplinarnego i Uchwał 
Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN. Kary orzekają organy jurysdykcyjne Lubuskiego ZPN. 

1/ Kary pieniężne z tytułu napomnieo zawodniczek (żółte kartki) w meczach mistrzowskich: 
 

Nr kartki III liga kobiet IV liga kobiet 

trzecia 50 zł 30 zł 

szósta 60 zł 40 zł 

dziewiąta 70 zł 50 zł 

 
2/ Za samoistną czerwona kartkę kara w wysokości:  

 III/IV liga kobiet- nie mniej niż 100 zł. 

3/ Kary pieniężne z tytułu napomnieo zawodniczek (żółte kartki) w meczach pucharowych: 

 po każdej 6, 8, 10 itd. – 50 zł. 
4/ Kara pieniężna za naruszenie nietykalności sędziego, bądź jego znieważenie lub zniesławienie – 
kara od 150 do 500 zł. 
5/ Kara pieniężna za rażące naruszenie nietykalności sędziego od 500 do 1000 zł. 

 
§ 2 

Na drużynę zgłoszoną do rozgrywek - za rezygnację z uczestnictwa w rozgrywkach mistrzowskich 
przed ich rozpoczęciem, lecz po ogłoszeniu terminarza danych rozgrywek lub zrezygnowanie z 

dalszego uczestnictwa w rozgrywkach w czasie ich trwania: 
 

Klasa/ 
liga 

III liga kobiet IV liga kobiet 

Kwota 
zł 500 250 

 
 
 



 
§ 3 

Na drużynę zgłoszoną do rozgrywek - za rezygnację z dalszego uczestnictwa w rozgrywkach 
pucharowych przed ich rozpoczęciem, lecz po ogłoszeniu terminarza danych rozgrywek lub 

zrezygnowanie z dalszego uczestnictwa w rozgrywkach w czasie ich trwania: 
 

Za niezgłoszenie się drużyny (nie przystąpienie) do rozgrywek bez usprawiedliwienia, 
samowolnego zejścia z boiska lub odmowę dalszego rozgrywania meczu, wycofanie drużyny z 

rozgrywek. 

Drużyna Klasa/liga III liga/IV liga kobiet 

Kwota (zł) 200 

 

§ 4 
                   Za spowodowanie opóźnienia rozpoczęcia zawodów przez drużynę: 
 

kategoria Seniorzy 

klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

150,- 100,- 

 

§ 5 

Za niedokooczenie zawodów przez drużynę na skutek jej zdekompletowania, przy czym drużyna ta 
rozpoczęła i kontynuowała zawodny w niekompletnym składzie (mniej niż 11 zawodniczek): 

 
klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

200,- 150,- 

 

§ 6 

Za samowolne zejście drużyny z boiska przed zakooczeniem meczu lub odmowa dalszej gry 
niezależnie od przyznanego walkoweru, zespół zostanie ukarany karą finansową w wysokości: 

 
klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

500,- 300,- 

 

§ 7 

Za niestawienie się drużyny na zawody niezależnie od przyznanego walkoweru, zespól zostanie 
ukarany karą finansową w wysokości: 

 
klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

300,- 200,- 

 
 

 
 
 
 
 



 
§ 8 

Za samowolne dokonanie zmiany daty lub godziny rozpoczęcia meczu bez powiadomienia 
Wydziału Gier oraz Kolegium Sędziów, bądź bez uzyskania zgody Wydziału Gier prowadzącego 

dane rozgrywki 
 

klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

150,- 100,- 

 

§ 9 

Za nieprzygotowanie boiska przez klub, z winy którego mecz nie został rozegrany 

 

klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

 
kara zł. 

200,- 

 

§ 10 

Za wstawienie do gry zawodniczki pod obcym nazwiskiem bądź zdyskwalifikowanej, zawieszonej, 
nieuprawnionej: 

 
klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

300,- 150,- 

Osoby funkcyjne klubu – kierownik itp. – od 300 do 1000 zł 

 

§ 11 

Za wpisanie do składu i dopuszczenie do gry zawodniczki uprawnionej ale nieposiadającej karty 
zawodniczki (licencji zawodniczki) lub innego dokumentu tożsamości: 

 
klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

 
kara zł. 

100,- 

 

§ 12 

Za brak na zawodach opieki medycznej, noszy z obsługą, środków doraźnej pomocy - 
niedopełnienie obowiązku wymaganego Regulaminem Rozgrywek 

 
klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

 
kara zł. 

150,- 

 

§ 13 

Klubom, za niestaranne wypełnienie załączników do sprawozdania sędziowskiego lub 
nieusprawiedliwione niewypełnienie załączników w systemie EXTRANET 

klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

 
kara zł. 

100,- 

 

 



 

§ 14 

Za brak służb porządkowych w ilości określonej Regulaminem Rozgrywek w danej klasie 
rozgrywkowej: 

 
klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

150,- 100,- 

 

§ 15 

Za nieuregulowanie bezpośrednio po meczu należności delegowanym sędziom i obserwatorom: 

 

klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

 
kara zł. 

100,- 

 

§ 16 

Za brak należytego zabezpieczenia porządku na stadionie (boisku) bądź odpalenie rac, 

petard i świec dymnych w czasie meczu i po meczu. 

 

klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

Pierwszy przypadek 
Kara zł. 

200,- 150,- 

Drugi i następne 
Kara zł. 

od 300,- 
do 800 

od 200,- 
do 500 

 

§ 17 

Za podważenie decyzji sędziego, bądź jego kompetencji, używanie słów wulgarnych, bądź 
obelżywych przez zawodników, trenerów, działaczy lub osoby funkcyjne będące na ławce 

rezerwowej. 
 

Wszystkie klasy/ligi Od 150 zł do 500 zł 

 

§ 18 

W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera lub instruktora 
nieposiadającego ważną licencję trenera, będą stosowane następujące kary: 

(Uchwała IV/63 z dnia 20.04.17r Zarządu PZPN Art. 28 i Art. 29) z późniejszymi zmianami; 
 

klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

1-wszy mecz 
Kara zł. 

100,- 

2-gi mecz 
Kara zł. 

200,- 

 

 

 

 

 



 

§ 19 

Za utrudnianie bądź uniemożliwianie stawienia się zawodniczki powołanej do kadry na zajęcia lub 
zawody reprezentacji Lubuskiego ZPN lub PZPN: 

 

Wszystkie klasy/ligi Od 250 zł do 500 zł 

 
§ 20 

W sytuacji jeżeli co najmniej 5 zawodniczek jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub 
wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu danego sezonu rozgrywkowego, klub ukaranych 
zawodniczek podlega karze: 
 

klasa III liga kobiet/ IV liga kobiet Puchar Polski 

Pierwszy przypadek 
Kara zł. 

upomnienie 100,- 

Drugi i następne 
Kara zł. 

100,- 100,- 

 

§ 21 
Za naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych, w szczególności za podpisanie w 
sposób sprzeczny z prawem umów transferowych pomiędzy klubami, za podpisanie deklaracji gry 
amatora przez inne osoby niż zawodniczka lub rodzice/opiekunowie prawni, wymierza się kary: 

 
Klubom 1000 – 3000 zł 

zawodniczkom 500 – 1500 zł 

działaczom 500 – 1500 zł 

 
§ 22 

Za wpisanie do protokołu, jako jedną z osób funkcyjnych (trenera, asystenta trenera, kierownika 
drużyny, masażystę) mającego aktywną karę dyskwalifikacji jako zawodnik lub zawodniczka, ustala 

się następujące kary: 

klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

300,- 200,- 

 

§ 23 

Za wpisanie do protokołu zawodniczki, która ma aktywną karę dyskwalifikacji, jako zawodniczka 
rezerwowa, która nie wystąpi w meczu, lub jako osoba funkcyjna: trener, asystent trenera, 

kierownik drużyny, masażysta, ustala się następujące kary: 

klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

300,- 200,- 

 

 

 

 

 



KARY PIENIĘŻNE DLA SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW 

§ 24 

Sędzia prowadzący zawody, niezależnie od sankcji dyscyplinarnych nakładanych przez Wydział 
Dyscypliny Lubuskiego ZPN, za nieterminowe lub niestaranne sporządzenie sprawozdania zostaje 

ukarany dodatkową karą pieniężną w wysokości:  
 

klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

1-wszy mecz 
Kara zł. 

upomnienie 

2-gi mecz 
Kara zł. 

100,- 

 

§ 25 

Za uniemożliwienie zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów bezpośrednio po 
meczu zastrzeżeo kierownika bądź kapitana drużyny odnośnie udzielonych napomnieo lub 

zastosowania wykluczenia zawodniczki. 
 

Wszystkie klasy/ligi Od 100 zł do 250 zł 

 

§ 26 

Sędzia za nieusprawiedliwione nie stawienie się do prowadzenia zawodów, zostaje ukarany przez 
Wydział Dyscypliny Lubuskiego ZPN karą finansową w wysokości: 

 
klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

 
kara zł. 

100,- 

 

§ 27 

Sędzia, który na wniosek Wydziału Gier lub Wydziału Dyscypliny Lubuskiego ZPN nie dostarczy w 
ciągu 48 godzin oryginalnego protokołu w celu wyjaśnienia nieścisłości formalnych: 

 
klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

 
kara zł. 

100,- 

 

§ 28 

Za samowolne prowadzenie zawodów bez asystentów, lub zawinione niedokooczenie zawodów 

 

Wszystkie klasy/ligi  
kara nagany lub kara pieniężna w kwocie od 100 – 250 zł 

 

§ 29 

Za świadome pobranie (usiłowanie) zawyżonych należności z tytułu delegacji lub przyjęcie 
świadczeo rzeczowych. 

 
Wszystkie klasy/ligi Od 200 zł do 500 zł 

 

 



§ 30 

Za nieusprawiedliwioną nieobecnośd na szkoleniu, nie poddanie się badaniom lekarskim lub 
egzaminom 

 
Wszystkie klasy/ligi Od 100 zł do 200 zł 

 

§ 31 

Za zmianę daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub 

wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 100 zł na konto organu 

prowadzącego rozgrywki. 

 

§ 32 

Opłaty za przyznanie licencji klubowej: 

Klasa drużyny Wydanie licencji Ilość sezonów 

III liga kobiet 200,00 zł Dwa sezony 

IV liga kobiet 200,00 zł Dwa sezony 

 

§ 33 

Kaucje uiszczane przy wnoszeniu protestów i odwołao: 

 

Klasa drużyny 
Do pierwszej instancji 

Wydział Gier, 
Wydział Dyscypliny 

Do drugiej instancji 
Komisja Odwoławcza 

przy Lubuskim ZPN 

Do drugiej instancji 
Komisja ds. Rozgrywek i 

Piłkarstwa 
Profesjonalnego PZPN 

III liga kobiet  100 zł - 200 zł 

IV liga kobiet  100 zł 150 zł - 

Osoby fizyczne  100 zł 150 zł 400 zł 

Puchar Polski  100 zł 200 zł - 

 
1. Protesty dotyczące organizacji i przebiegu zawodów muszą byd dostarczone w ciągu 48 

godzin po zawodach lub wpisane do protokołu sędziowskiego. W przypadku oddalenia 
protestu kaucja nie podlega zwrotowi.  

 

2. Odwołania powinny byd wnoszone w ciągu 3 dni od daty dostarczenia decyzji lub uzyskania 
informacji od Wydziału Gier LZPN i 7 dni od daty otrzymania decyzji Wydziału Dyscypliny 
LZPN.  

 

3. Wpłata kaucji następuje wraz z wniesieniem odwołania.  

 

§ 34 

 
1. Kaucja odwoławcza w przypadku uwzględnienia środka odwoławczego podlega zwrotowi.  

2. Kluby opłatę o którym stanowi § 33 pkt 3, wpłacają na rachunek bankowy Lubuskiego ZPN w 
Zielonej Górze ( Nr. konta: 74 1090 1535 0000 0000 5301 9188)  

 

 



 

 

 

§ 35 

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

§ 36 

Zawodniczki, trenerzy, sędziowie, obserwatorzy, delegaci, działacze, wzywani w charakterze świadka 
na posiedzenia Wydziału Dyscypliny lub Wydziału Gier, będą otrzymywali zwroty kosztów podróży 
publicznym środkiem transportu zgodnie z Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w 
sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w paostwowej lub samorządowej 
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 poz. 167). 

 
 

                                                                                                                              

 Prezes Lubuskiego ZPN 

                                                                                                                                               Robert Skowron 

 




