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Rozdział 1  
Postanowienia ogólne 

 
 § 1.  

Regulamin Dyscyplinarny Polskiej Federacji Petanque - Związku Sportowego w Polsce, 
zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności:  
1) zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej; 
2) organy dyscyplinarne PFP i ich kompetencje; 
3) katalog kar dyscyplinarnych; 
4) przewinienia dyscyplinarne i wymiar kar za ich popełnienie; 
5) tryb postępowania dyscyplinarnego; 
6) zasady karania, zawieszania kar dyscyplinarnych oraz zacierania skazania.  

 
§ 2.  

1. Przepisy Regulaminu stosuje się do osób prawnych będących członkami PFP oraz do 
osób fizycznych, które działając w ramach określonych w statucie, regulaminach i innych 
aktach prawa wewnętrznego PFP, popełniły wykroczenie dyscyplinarne.  

2. Odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie przepisów gry w petanque oraz 
postanowień statutu, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego PFP podlegają:  
1) kluby sportowe będące członkami PFP; 
2) osoby fizyczne działające w imieniu lub w ramach klubu członka PFP,                       w  

szczególności: 
a) zawodnicy, 
b) trenerzy,  
c) sędziowie,  
d) działacze sportowi. 

 
Rozdział 2 

Organy dyscyplinarne i ich kompetencje 
 

§ 3.  

1. Postępowanie dyscyplinarne w PFP jest dwuinstancyjne.  
2. Organami dyscyplinarnymi PFP w pierwszej instancji są:  

1) Kolegium Sędziów PFP; 
2) Komisja Dyscyplinarna. 

3. Organem dyscyplinarnym w drugiej instancji jest Komisja Odwoławcza. 
 

§ 4. 

1. Sędzia PFP sprawuje funkcję organu dyscyplinarnego w sprawach wykroczeń 
popełnionych w czasie lub w związku z zawodami organizowanymi pod patronatem PFP,  
z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Sędzia PFP nie orzeka w sprawach wykroczeń, o których mowa w ust. 1, które:  
1) są w niniejszym Regulaminie zagrożone karą dyskwalifikacji w zawodach, 

zawieszenia licencji lub zawieszenia w prawach członka PFP; 
2) dotyczą braku porządku na obiekcie sportowym. 
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§ 5.  

1. Kolegium Sędziów PFP jest organem dyscyplinarnym I instancji w sprawach   
wykroczeń popełnionych przez sędziów PFP.  

2. Kolegium Sędziów PFP składa się z sędziów PFP. W skład Kolegium Sędziów 
wyznaczonego do rozstrzygnięcia konkretnej sprawy wchodzi 3 sędziów, których tryb 
wyboru określa Regulamin Kolegium Sędziów. 

3. Decyzje Kolegium Sędziów zapadają większością głosów. 
4. Decyzje Kolegium Sędziów podejmowane są w formie uchwały przedstawionej do 

zatwierdzenia Zarządowi PFP.  
   

§ 6.  

1. Komisja Dyscyplinarna PFP pełni funkcję organu dyscyplinarnego I instancji w sprawach 
klubów sportowych i zawodników będących członkami PFP, oraz w sprawach 
dotyczących przestrzegania porządku i zasad bezpieczeństwa, za które odpowiedzialny 
jest organizator zawodów sportowych. 

2. Komisja Dyscyplinarna składa się z 3 osób wybranych przez Zarząd PFP. 
3. Decyzje Komisji Dyscyplinarnej zapadają większością głosów. 
4. Decyzje Komisji Dyscyplinarnej są podejmowane w formie uchwały przedstawionej do 

zatwierdzenia Zarządowi PFP. 
 

§ 7. 

1. Komisja Odwoławcza PFP pełni funkcję organu dyscyplinarnego II instancji od 
rozstrzygnięć Kolegium Sędziów i Komisji Dyscyplinarnej. 

2. Komisja Odwoławcza składa się z 3 do 5 członków. 
3. Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołania w składzie minimum 3-osobowym. 
4. Decyzje Komisji Odwoławczej zapadają większością głosów. 
5. Decyzje Komisji Odwoławczej podejmowane są w formie uchwał i obowiązują z chwilą 

ich podjęcia. 
6. Decyzje Komisji Odwoławczej są ostateczne.  
  

Rozdział 3  
Rodzaje kar dyscyplinarnych i zasady karania 

 
§ 8.  

Kary  dyscyplinarne dla klubów i innych podmiotów będących członkami PFP są 
następujące:  
1) ostrzeżenie; 
2) nagana; 
3) walkower;  
4) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej; 
5) zakaz organizacji turniejów pod patronatem PFP na okres od 1 roku do lat 2; 
6) podwyższenie na okres od 1 roku do 2 lat składki członkowskiej do jej potrójnej 

wysokości w danym roku; 
7) zawieszenie w prawach członkowskich; 
8) wykluczenie z PFP.  

 
§ 9. 

Kary dyscyplinarne dla zawodników posiadających licencję PFP, w tym dla członków kadry 
narodowej, są następujące:  
1) upomnienie; 
2) nagana; 
3) odsunięcie od udziału w określonej liczbie zawodów odbywających się pod patronatem 
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PFP od 1 do 12 zawodów; 
4) wykluczenie z kadry narodowej na okres od 1 roku do lat 2; 
5) podwyższenie na okres od 1 roku do lat 2 opłaty licencyjnej do jej potrójnej wysokości w 

danym roku; 
6) dyskwalifikacja czasowa połączona z zawieszeniem licencji od 1 miesiąca do 2 lat; 
7) dyskwalifikacja dożywotnia połączona z dożywotnym zawieszeniem licencji; 
8) kary określonej w pkt 7 nie orzeka się wobec juniora i młodzieżowca. 

 
§ 10.  

1. Kary dyscyplinarne dla zawodników nie posiadających licencji PFP są nakładane na 
zawodnika przez klub macierzysty. 

2. Zawodnik nie licencjonowany od nałożonej kary przez klub może odwołać się  do 
Zarządu PFP, który następnie kieruje sprawę do rozpatrzenia przez Komisję 
Dyscyplinarną, a ta może nałożoną przez klub karę utrzymać w mocy lub ją anulować. 

3. W przypadku utrzymania przez Komisję Dyscyplinarną nałożonej przez klub kary w 
mocy, zawodnik ukarany może odwołać się do Komisji Odwoławczej. 

4. Decyzja Komisji Odwoławczej jest ostateczna.   
 

§ 11.  

Kary dyscyplinarne dla trenerów, instruktorów i innych osób działających w ramach PFP są 
następujące:  
1) upomnienie; 
2) nagana; 
3) odsunięcie od udziału w określonej liczbie zawodów odbywających się  pod patronatem 

PFP od 1 do 12 zawodów; 
4) zakaz pełnienia funkcji społecznych i sportowych w ramach PFP od 1 miesiąca do 2 lat; 
5) podwyższenie na okres od 1 roku do lat 2 opłaty licencyjnej do jej potrójnej wysokości w 

danym roku; 
6) dyskwalifikacja okresowa od 1 miesiąca do 2 lat; 
7) dyskwalifikacja dożywotnia w pełnieniu funkcji społecznych i sportowych w PFP.   
 

§ 12.  

Kary dyscyplinarne dla sędziów PFP, sędziów głównych i delegatów – obserwatorów 
zawodów są następujące:  
1) upomnienie; 
2) czasowy zakaz wykonywania funkcji sędziego PFP na okres od 1 miesiąca do 2 lat; 
3) czasowy zakaz wykonywania określonych funkcji organizacyjnych w PFP na okres od 1 

miesiąca do 2 lat; 
4) dożywotni zakaz wykonywania funkcji sędziego PFP.  

 
§ 13.   

1. Kara dyskwalifikacji okresowej jest wymierzana w pełnych miesiącach.  
2. Przy wymierzaniu kary dyskwalifikacji okresowej za niektóre wykroczenia orzekana jest 

również minimalna liczba zawodów, od udziału w których odsunięty jest zawodnik lub 
osoba funkcyjna.   

  
§ 14.  

1. Zawodnicy ukarani dyskwalifikacją nie mogą brać udziału w jakichkolwiek zawodach 
petanque pod patronatem PFP, ani być powołani do reprezentacji kraju przed upływem 
okresu dyskwalifikacji.  

2. Dyskwalifikacja przedstawicieli klubów w charakterze oficjalnym lub osób funkcyjnych 
oznacza odsunięcie ich od pełnienia wszelkich funkcji we wszystkich zawodach i 
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organach PFP.  
 
 

§ 15.  

1. Poniesienie odpowiedzialności za wykroczenie dyscyplinarne nie wyklucza 
odpowiedzialności wobec podmiotów, które poniosły szkodę w wyniku czynu 
stanowiącego wykroczenie dyscyplinarne.  

2. Jeśli wykroczenie dyscyplinarne stanowi jednocześnie podstawę odpowiedzialności 
karnej lub w sprawach o wykroczenie, oba postępowania toczą się niezależnie od siebie. 
Dopuszcza się zawieszenie postępowania dyscyplinarnego do czasu zakończenia 
postępowania karnego.  

3. Zawieszenie w prawach zawodnika i osób funkcyjnych następuje automatycznie w 
przypadku:  
1) skazania wyrokiem sądu powszechnego na karę bezwzględnego pozbawienia 

wolności – na okres odbywania tej kary; 
2) pozbawienia praw publicznych – na okres pozbawienia tych praw.  

 
§ 16.  

1. Jeśli wykroczenie osoby fizycznej jest jednocześnie wykroczeniem osoby prawnej, w 
ramach której działa ta osoba fizyczna, odpowiedzialności obu osób są niezależne.  

2. Jeśli określone zachowanie sprawcy ma znamiona więcej niż jednego wykroczenia 
dyscyplinarnego, dopuszczalne jest wymierzenie kary łącznej.  

3. W przypadku powtarzania się wykroczenia dyscyplinarnego przez tego samego 
sprawcę, w stosunku do tego sprawcy może być zastosowana wyższa kara niż 
przewidziana przy pierwszym wykroczeniu. Recydywa jest okolicznością obciążającą.  

4. Karę surowszą można nałożyć na ukaranego, który nie wykonuje nałożonej na niego 
kary.  

5. Jeżeli dana osoba została ukarana jako zawodnik, a pełni ona również inne funkcje w 
PFP, to kara rozciąga się również na pozostałe funkcje. 

6. Podobnie, jeżeli dana osoba została ukarana jako działacz lub instruktor, to kara dotyczy 
go również jako zawodnika.  

 
Rozdział 4  

Wykroczenia dyscyplinarne i tryb ich wymierzania 
 

§ 17. 

1. Za wykroczenia dyscyplinarne wymierza się kary określone w niniejszym Regulaminie w 
Rozdziale 3. 

2. Postępowania nie wszczyna się jeśli od popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego 
upłynęło: 
1) w wypadku zawodnika, trenera, sędziego albo działacza sportowego – 3 miesiące 

od daty powzięcia wiedzy o osobie sprawcy; 
2) w wypadku klubu zrzeszonego w PFP – 6 miesięcy od popełnienia wykroczenia 

dyscyplinarnego. 
 

§ 18. 

1. Sędzia ma prawo wymierzyć kary upomnienia i nagany osobom opisanym w § 9, 10, 11 i 
12 niniejszego regulaminu. 

2. Karę wymierzoną przez sędziego PFP zapisuje się do protokołu zawodów, a w 
przypadku udzielenia kary nagany informuje się o tym pisemnie ukaranego. 

3. Sędzia PFP wymierza karę upomnienia między innymi za: naruszenie w czasie gry 
zakazu palenia papierosów (w tym elektronicznych) i używania telefonów komórkowych, 
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słuchawek,spożywania alkoholu (w tym piwa) oraz stosowania środków odurzających i 
substancji psychotropowych podczas całych zawodów, brak jednakowych strojów w 
drużynie w trakcie zawodów o randze mistrzowskiej, Pucharów Polski i rozgrywek 
klubowych oraz za rażące naruszenie przepisów i inne przewinienia wymienione w art. 

16, 31, 32, 37 i 38 Regulaminu Gry w Petanque i § 7 Zasad Ogólnych Regulaminu 

Turniejów i rozgrywek.. 
4. Wymierzenie drugiej kary upomnienia za to samo przewinienie w trakcie jednych 

zawodów powoduje automatyczne ukaranie karą nagany. Karą nagany ukarana zostaje 
również każda osoba opisana w § 9, 10, 11 i 12, która używa słów powszechnie 
uznanych za obelżywe w stosunku do innych uczestników zawodów. 

5. Zawodnik ukarany w jednym sezonie 2 karami nagany przy kolejnym jakimkolwiek 
wykroczeniu może zostać ukarany karą odsunięcia od udziału w określonej liczbie 
zawodów pod patronatem PFP – od 1 do 12 zawodów. W takim przypadku karę w I 
instancji wymierza Komisja Dyscyplinarna PFP. 

 
§ 19. 

1. Każdy klub lub osoba ukarana przez Komisję Dyscyplinarną lub Kolegium Sędziów ma 
prawo w terminie 14 dni od doręczenia mu pisemnej informacji o karze oraz jej 
przyczynie, złożyć pisemne odwołanie od takiego rozstrzygnięcia do organu II instancji. 

2. Odwołanie może być wniesione osobiście albo przez umocowanego pisemnie 
pełnomocnika, którym może być osoba określona w § 2 pkt 2 lit. a, b, d, albo przez 
adwokata lub radcę prawnego. 

3. W przypadku juniora odwołanie wnosi się wraz z pisemną zgodą na jego wniesienie 
wyrażoną przez przedstawiciela ustawowego. 

 
§ 20. 

Kolegium Sędziów w składzie 3 sędziów jest organem odwoławczym od decyzji Sędziego 
PFP, gdy w czasie zawodów została nadłożona kara wyższa od upomnienia  oraz organem I 
instancji we wszystkich pozostałych sprawach dyscyplinarnych nie zastrzeżonych dla Komisji 
Dyscyplinarnej PFP, a wynikających z zasad gry i Regulaminu Rozgrywek PFP. 
 

§ 21. 

1. Wszystkie kary określone w Regulaminie poza upomnieniem i naganą  mogą zostać 
zawieszone na okres próby wynoszący od 6 miesięcy do 3 lat, w szczególności w 
przypadku popełnienia wykroczenia po raz pierwszy.  

2. Zawieszona kara podlega natychmiastowemu wykonaniu w przypadku popełnienia w 
okresie próby jakiegokolwiek wykroczenia przez ukaraną wcześniej osobę lub klub. 

3. Zatarcie skazania wszystkich kar wymienionych w Regulaminie następuje po 2 latach od 
ich wymierzenia. 

 
§ 22. 

1. W przypadku podejrzenia popełnienia wykroczenia, dla którego właściwe w 
rozstrzyganiu są Komisja Dyscyplinarna lub Kolegium Sędziów PFP, organizator bądź 
sędzia zawodów jest zobowiązany wskazać w protokole zawodów wniosek o wszczęcie 
sprawy wraz z opisem zaistniałej sytuacji oraz wskazaniem wszystkich dających ustalić 
się na miejscu osób bezpośrednio zaangażowanych, który to wniosek organizator 
zobowiązany jest niezwłocznie przekazać właściwemu organowi. 

2. Właściwy organ po otrzymaniu opisanego w pkt 1 wniosku zobowiązany jest podjąć 
działania wyjaśniające, w szczególności takie jak wysłuchanie (ustnie lub pisemnie) 
wyjaśnień osób zainteresowanych w sprawie oraz osób przez nie wskazanych jako 
świadków zajścia. Następnie, po wyczerpaniu wszelkich środków dowodowych 
wskazanych przez uczestników zajścia oraz osoby lub instytucje zainteresowane, organ 
w terminie 7 dni od daty zakończenia postępowania wydaje rozstrzygnięcie wraz z jego 
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pisemnym uzasadnieniem, które jest zobowiązany doręczyć ukaranym.    
3. Ukarany ma prawo w terminie 14 dni zaskarżyć rozstrzygniecie do organu II instancji, 

podając przyczyny zaskarżenia oraz ich uzasadnienie. 
 

§ 23. 

1. Wymierzenie kary dyskwalifikacji okresowej połączonej z zawieszeniem licencji oraz 
kary dożywotniej dyskwalifikacji, może nastąpić w przypadku wcześniejszego ukarania 
danej osoby lub klubu karą odsunięcia od udziału w określonej liczbie zawodów 
odbywających się pod patronatem PFP. 

2. W przypadku użycia przemocy fizycznej przez osobę która ma zostać ukarana, wobec 
uczestników zawodów sportowych, kibiców, sędziów PFP, trenerów, członków Zarządu 
PFP, właściwy organ ma prawo orzec karę dyskwalifikacji okresowej połączonej z 
zawieszeniem licencji lub karę dożywotniej dyskwalifikacji. 

 
§ 24. 

Organy wymierzające kary dyscyplinarne według swojego uznania, w granicach 
przewidzianych przez Regulamin, baczą, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, 
uwzględniając stopień społecznej szkodliwość czynu oraz biorąc pod uwagę cele 
zapobiegawcze.  

 
Rozdział 5 

Tryb odwoławczy i przyczyny odwoławcze 
 

§ 25. 

1. Prawidłowo zaskarżone rozstrzygnięcie o ukaraniu wstrzymuje wykonanie kary aż do 
prawomocnego rozstrzygnięcia właściwego organu II instancji. 

2. Organ II instancji ma prawo utrzymać zaskarżone rozstrzygnięcie, zmienić je lub 
przekazać sprawę do ponownego rozstrzygnięcia organowi I instancji, w szczególności, 
gdy nie zostało przeprowadzone postępowanie dowodowe w całości. 

3. Przyczynami odwoławczymi są między innymi naruszenie przepisów prawa 
materialnego, proceduralnego, rażąco surowa kara. 

 
§ 26. 

W wypadku pojednania się stron organ prowadzący postępowanie odwoławcze może je 
umorzyć. 
 

§ 27. 

Prawomocne orzeczenie o ukaraniu karami określonymi w § 8 pkt 4, 5, 6 i 7 oraz w § 9 pkt 3, 
4, 5 jest ogłaszane również poprzez opublikowanie jego odpisu na stronie internetowej PFP 
na okres obowiązywania kary. 

 
§ 28. 

1. Wszelkie spory dotyczące interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Komisja  
Odwoławcza PFP w pełnym składzie, uzupełnione o przedstawicieli Zarządu, Komisji 
Dyscyplinarnej oraz Kolegium Sędziów po jednym przedstawicielu z każdych z tych 
organów. 

2. Każdy organ rozstrzygający ma prawo zwrócić się do Komisji Odwoławczej PFP o 
wydanie rozstrzygnięcia w tej sprawie. 

3. Komisja Odwoławcza PFP wydaje uchwałę interpretującą w terminie 14 dni. 
 

 

§ 29. 
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We wszystkich innych sprawach nie ujętych w powyższym Regulaminie, mają zastosowanie 
zapisy ujęte w Regulaminie Gry w Petanque wydanego przez F.I.P.J.P oraz w Regulaminie 
Turniejów i Rozgrywek PFP. 
 
 

§ 30. 

Regulamin przyjęty Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków PFP 28.02.2015 r.. 
 
 

 


