
7 opóźnia wznowienie gry, Artykuł 12 str.34

2

Jeżeli zawodnik,w czasie trwania gry, zmienia się funkcją z 

bramkarzem bez zgody sędziego- to: sędzia nie przerywa gry;  

obydwu zawodnikom udziela napomnienia podczas najbliższej 

przerwy w grze.

Artykuł 3 str.17

Niezadowowolone jest wykonywanie na polu gry dodatkowych 

znaków. Zawodnik, który dokona takiego wyznaczenia winien 

zostać napomniany za niesportowe zachowanie podczas 

najbliższej przerwy w grze.

12 Artykuł 1 str.56

10 rozmyślnie pole gry bez zgody sędziego. Artykuł 12 str.34

11

Jeżeli zawodnik drużyny przeciwnej nieprzepisowo rozprasza 

uwagę lub przeszkadza wrzucającemu: winien być napomniany 

za niesportowe zachowanie.

Artykuł 15 str.45

8
nie zachowuje wymaganej odległości od piłki podczas  

wykonywania rzutu z rogu, rzutu wolnego lub wrzutu,
Artykuł 12 str.34

9 wchodzi lub powraca na pole gry bez zgody sędziego, Artykuł 12 str.34

NAPOMNIENIA

1

Jeżeli zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony 

wchodzi na pole gry bez otrzymania zgody sędziego: sędzia 

przerywa grę (chyba, że zawodnik rezerwowy lub zawodnik 

wymieniony bezpośrednio nie przeszkadza i nie ingeruje w 

grę); sędzia udziela napomnienia winnemu za niesportowe 

zachowanie i nakazuje mu opuszczenie pola gry; jeżeli sędzia 

przerwał grę, to wznowi ją rzutem wolnym pośrednim w 

miejscu, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania 

gry.

Artykuł 3 str.17

6 uporczywie narusza przepisy gry, Artykuł 12 str.34

Zawodnik, któremu sędzia nakazał opuszczenie pola gry z 

powodu naruszenia przepisów Artykułu IV i który wchodzi lub 

powraca na pole gry bez zgody sędziego, musi być ukarany 

napomnieniem.

3 Artykuł 4 str.19

4

Zawodnik musi być napomniany poprzez pokazanie mu żółtej 

kartki, jeżeli popełnia jakiekolwiek z siedmiu następujących 

przewinień: jest winny niesportowego zachowania,

Artykuł 12 str.34

5 słownie lub czynnie okazuje niezadowolonie, Artykuł 12 str.34



14 Artykuł 3 str.61

Jeżeli zawodnik rezerwowy lub wymieniony wejdą na pole gry 

bez zezwolenia sędziego: stosuje się poniższe rozstrzygnięcia: 

sędzia przerywa grę- jednak nie natychmiast jeżeli zawodnik 

nie ma wpływu na przebieg gry, względnie jeżeli istnieje 

możliwość zastosowania korzyści; sędzia udziela napomnienia 

za niesportowe zachowanie; zawodnik ten musi opuścić pole 

gry.

Jeżeli zawodnik za zgodą sędziego opuścił pole gry w celu; 

porawy swojego ubioru, wymiany zakrwawionego ubioru, 

zatamowania krwawiącej rany, otrzymania pomocy po 

odniesieniu kontuzji, względnie innego istotnego powodu i 

powrócił na pole gry bez jego zgody, to sędzia musi: przerwać 

grę- jednak nie natychmiast jeżeli zawodnik ten nie ma wpływu 

na przebieg gry, względnie jeżeli istnieje możliwość 

zastosowania korzyści; udzielić napomnienia zawodnikowi z 

powodu jego nieuprawnionego powrotu na pole gry; nakazać 

zawodnikowi opuszczenie pola gry, celem dokonania 

prawidłowej procedury powrotu na pole gry, zwłaszcza gdy 

zachodzi potrzeba sprawdzenia czy zawodnik ten nie narusza 

postanowień Artykułu 4.

13 Artykuł 3 str.61

15

Jeżeli zostanie stwierdzone, że zawodnik w trakcie gry posiada 

na sobie niewłaściwy ubiór lub biżuterię, to sędzia musi podjąć 

następujące działania: informuje zawodnika o konieczności 

usunięcia, względnie poprawy niedozwolonego wyposażenia; 

nakazuje zawodnikowi opuszczenie pola gry w najbliższej 

przerwie w grze, jeżeli zawodnik nie jest w stanie wykonać 

polecenia lub nie wykazuje chęci do jego wykonania; udziela 

zawodnikowi napomnienia jeżeli odmawia on wykonania 

polecenia, względnie gdy ponownie nosić będzie nosić 

niedozwolony przedmiot.

Artykuł 4 str.64

16

Zatrzymanie przeciwnika polega na uniemożliwieniu mu 

poruszania się za pomocą dłoni, ramion, względnie bądź całego 

ciała. Sędziowie powinni postępować stanowczo i 

interweniować już przy pierwszych przypadkach 

zatrzymywania przeciwnika, zwłaszcza gdy ma to miejsce w 

polu karnym podczas wykonywania rzutu wolnego lub rzutu z 

rogu. Postępowanie w powyższych sytuacjach: Zanim piłka jest 

w grze, sędzia ostrzega każdego zawodnika zatrzymującego 

przeciwnika; udziela napomnienia zawodnikowi, który w 

dalszym ciągu trzyma przeciwnika zanim piłka jest w grze; 

dyktuje rzut wolny bezpośredni względnie rzut karny oraz 

napomina zawodnika, jeżeli zatrzymanie miało miejsce gdy 

piłka była już w grze.

Artykuł 12 str.110



30
zagrywa piłkę ręką w celu uniemożliwienia przeciwnikowi 

przejęcia piłki albo rozwinięcia ataku,
Artykuł 12 str.115

28
popełni przewinienie w taktycznym celu przeszkodzenia w 

prowadzeniu korzystnej akcji albo jej przerwania,
Artykuł 12 str.115

29

zatrzyma rękoma zawodnika drużyny przeciwnej w celach 

taktycznych, odciągając go od piłki lub przeszkadzając mu w 

dojściu do niej,

Artykuł 12 str.115

23 skacze na przeciwnika w sposób nierozważny, Artykuł 12 str.115

26 popycha przeciwnika w sposób nierozważny, Artykuł 12 str.115

27 atakuje przeciwnika nogami w sposób nierozważny, Artykuł 12 str.115

24 atakuje przeciwnika ciałem w sposób nierozważny, Artykuł 12 str.115

25 uderza przeciwnika w sposób nierozważny, Artykuł 12 str.115

17

Jeżeli zawodnik trzyma przeciwnika w celu uniemożliwienia 

mu wejścia w posiadanie piłki lub zajęcia korzystniejszej 

pozycji, to zawodnik ten musi otrzymać napomnienie za 

niesportowe zachowanie.

Artykuł 12 str.110

21

Niesportowe zachowanie karane napomnieniem. Zawodnik 

musi być ukarany za niesportowe zachowanie jeżeli: kopie 

przeciwnika w sposób nierozważny,

Artykuł 12 str.115

22 podstawia nogę przeciwnikowi w sposób nierozważny, Artykuł 12 str.115

18

W niektórych okolicznościach zawodnik zagrywając piłkę ręką 

zachowuje się niesportowo i musi zostać ukarany 

napomnieniem. Ma to miejsce jeżeli zawodnik: swoim 

rozmyślnym zagraniem piłki ręką przerywa zawodnikowi 

drużyny przeciwnej możliwość kontynuowania korzystnej 

akcji,

Artykuł 12 str.111

Artykuł 12 str.111usiłuje zdobyć bramkę poprzez rozmyślne zagranie piłki ręką.19

20

Zawodnik grający niebezpiecznie generalnie nie ponosi 

żadnych konsekwencji dyscyplinarnych. Jeżeli jednak jego 

niebezpieczne zagranie w sposób oczywisty powoduje ryzyko 

odniesienia kontuzji, sędzia winien udzielić napomnienia.

Artykuł 12 str.113



44
Zawodnik, który protestuje(okrzykiem lub gestem)przeciw 

decyzji sędziego musi zostać ukarany napomnieniem.
Artykuł 12 str.116

45

Sędzia musi udzielić napomnienia zawodnikom, którzy 

taktycznie opóźniają wznowienie gry poprzez: wykonanie rzutu 

wolnego z niewłaściwego miejsca z intencją aby sędzia nakazał 

powtórzenie wykonania tego rzutu,

Artykuł 12 str.117

32

usiłuje wprowadzić w błąd sędziego poprzez sugerowanie 

odniesienia kontuzji względnie stwarzania pozorów że jest 

faulowany(symulacja),

Artykuł 12 str.115

31
zagrywa piłkę ręką usiłując w ten sposób zdobyć bramkę (nie 

jest istotne czy bramka została zdobyta, czy nie),
Artykuł 12 str.115

35
zagrywa piłkę w trakcie schodzenia z pola gry, po tym jak 

otrzymał zgodę na jego opuszczenie,
Artykuł 12 str.115

36
słownie rozprasza uwagę zawodnika drużyny przeciwnej, 

zarówno podaczs gry jak i przed jej wznowieniem,
Artykuł 12 str.115

33
zamienia się funkcją z bramkarzm w trakcie gry bez zgody 

sędziego,
Artykuł 12 str.115

34
swoją postawą wykazuje brak należytego szacunku dla 

zawodów,
Artykuł 12 str.115

39

wykonując rzut wolny do własnego bramkarza używa takich 

sztuczek aby ominąć Przepisy Gry, umożliwiające 

bramkarzowi złapanie piłki w ręce.

Artykuł 12 str.115

37 wykonuje niedozwolone oznaczenia na polu gry, Artykuł 12 str.115

38

podając piłkę do własnego bramkarza, rozmyślnie używa takich 

sztuczek aby ominąć Przepisy Gry, umożliwiające 

bramkarzowi złapanie piłki w ręce po podaniu mu jej głową, 

klatką piersiową czy kolanem,

Artykuł 12 str.115

40

Zawodnik musi zostać ukarany napomnieniem jeżeli: w opinii 

sędziego wykonuje prowokacyjne, szydercze względnie 

podburzające gesty,

Artykuł 12 str.116

41 wspina się na ogrodzenie w celu fetowania zdobytej bramki, Artykuł 12 str.116

42 zdejmuje swoją koszulkę względnie zakłada ją na głowę, Artykuł 12 str.116

43
zakrywa głowę lub twarz maską, względnie innym podobnym 

przedmiotem.
Artykuł 12 str.116



53

Jeżeli po pozbawieniu drużyny przeciwnej realnej szansy na 

zdobycie bramki sędzia zastosuje korzyść i bramka zostanie 

zdobyta bezpośrednio, to pomimo że przeciwnik zagrał piłkę 

ręką lub faulował-nie będzie on wykluczony z gry, lecz jedynie 

napomniany.

Artykuł 12 str.122

54

Zwody taktyczne w celu dezorientowania zawodnika drużyny 

przeciwnej w trakcie wykonywania rzutu wolnego, są 

dozwolonym elementem gry w piłkę nożną. Jeżeli jednak w 

opinii sędziego zwody te mają charakter niesportowego 

zachowania, to winny zawodnik musi zostać napomniany.

Artykuł 13 str.123

50
prowokowanie konfrontacji poprzez celowe dotykanie piłki po 

przerwaniu gry przez sędziego.
Artykuł 12 str.117

51

Sędziowie winni zwracać uwagę na zawodników, którzy 

uporczywie naruszają Przepisy Gry. W szczególności powinni 

mieć śwaidomość, że zawodnik dokonujący szeregu 

różnorakich przewinień, w konsekwencji swojego 

postępowania musi zostać ukarany napomnieniem z tytułu 

uporczywego naruszenia Przepisów Gry.

Artykuł 12 str.117

52

Jeżeli w trakcie gdy piłka jest w grze, zawodnik, zawodnik 

rezerwowy względnie zawodnik wymieniony rzuca 

przedmiotem w zawodnika drużyny przeciwnej lub inną osobę, 

czyniąc to w sposób nierozważny-sędzia przerywa grę i 

winnemu zawodnikowi udziela napomnienia.

Artykuł 12 str.121

47
odkopywanie lub odnoszenie piłki po przerwaniu gry przez 

sędziego,
Artykuł 12 str.117

48 przesadne zwlekanie z wykonaniem rzutu wolnego lub wrzutu, Artykuł 12 str.117

49
opóźnianie swojego zejścia z boiska przed wejściem 

zawodnika rezerwowego,
Artykuł 12 str.117

46
dokonywanie przygotowań do wykonania wrzutu, by po chwili 

bez uzasadnienia pozostawić piłkę współpartnerowi,
Artykuł 12 str.117

55

Jeżeli wykonawca rzutu wolnego chce go wykonać w sposób 

szybki, a zawodnik drużyny przeciwnej stojący blisko piłki z 

premedytacją mu w tym przeszkadza, to sędzia musi ukarać 

winnego napomnieniem za opóźnienie wznowienia gry.

Artykuł 13 str.123



58

Jeżeli zawodnik wykonujący rzut od bramki po prawidłowym 

wykonaniu tego rzutu, rozmyślnie zagrywa piłkę poza polem 

karnym, zanim zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika, 

to sędzia podyktuje rzut wolny pośredni. Jeżeli w powyższej 

sytuacji wykonawca rzutu od bramki dotknie piłkę ręką, to 

sędzia musi podyktować rzut wolny bezpośredni. Dodatkowo 

sędzia - o ile uzna to za konieczne - może ukarać zawodnika 

karą indywidualną.

Artykuł 16 str.127

56

Zwody taktyczne w celu dezorientowania zawodnika drużyny 

przeciwnej w trakcie dobiegania do piłki przy wykonywaniu 

rzutu karnego, są dozwolonym elementem gry w piłkę nożną. 

Jeżeli jednak zawodnik wykona zwody taktyczne przy 

kopnięciu piłki po dobiegnięciu do niej, będą one traktowane 

zarówno jako naruszenie Artykułu 14, jak i niesportowe 

zachowanie, za które zawodnik musi być napomniany.

Artykuł 14 str.124

57

Sędziowie powinni pamiętać, że zawodnicy drużyny 

przeciwnej mogą znajdować się nie bliżej niż 2 metry od 

miejsca wykonania wrzutu. W razie konieczności zawodnik, 

który nie przestrzega tego wymogu winien być ostrzeżony 

przed wykonaniem wrzutu. Jeżeli w dalszym ciągu zawodnik 

ten nie będzie przestrzegał prawidłowej odległości, musi 

otrzymać napomnienie.

Artykuł 15 str.126

60

Zawodnik od momentu otrzymania od sędziego zgody na 

opuszczenie pola gry, do czasu jego opuszczenia, nie może 

brać udziału w grze. Jeżeli zawodnik, zanim opuści pole gry, 

bierze czynny udział w grze, to zostanie napomniany za 

niesportowe zachowanie.

Artykuł 3 str.138

59

Sędziowie powinni pamiętać, że zawodnicy drużyny 

przeciwnej muszą znajdować się w odległości co najmniej 9.15 

m od łuku pola rożnego, aż do momentu prawidłowego 

wprowadzenia piłki do gry. Dodatkowe oznaczenia na zewnątrz 

pola gry, pozwalają dopilnować tego wymogu. Zawodnik, który 

nie przestrzega tego warunku winien być przez sędziego 

ostrzeżony przed wykonaniem rzutu z rogu. Jeżeli w dalszym 

ciągu zawodnik ten nie będzie przestrzegał prawidłowej 

odległości od łuku pola rożnego, musi otrzymać napomnienie.

Artykuł 17 str.128



65
Zawodnik, który rozmyślnie opóźnia wykonanie wrzutu winien 

zostać napomniany.Wrzut wykonuje ta sama drużyna.
Artykuł 15 str.167

66

Po zarządzeniu rzutu od bramki, zawodnicy drużyny 

przeciwnej powinni niezwłocznie opuścić pole karne, aby rzut 

mógł być wykonany bez straty czasu. Celowe ociąganie się z 

opuszczeniem pola karnego należy traktować jako niesportowe 

zachowanie.

Artykuł 16 str.168

64

Jeżeli wykonawca rzutu karnego wykonuje zwody taktyczne w 

celu zmylenia bramkarza, poruszając się do przodu w sposób 

ciągły, to zatrzymanie się tuż przed kopnięciem piłki stanowić 

będzie naruszenie postanowień Art. XIV, a zawodnik jako 

zachowujący się niesportowo zostanie napomniany.

Artykuł 14 str.166

62

Jeżeli sędzia zarządzi, że rzut wolny wykonywany będzie na 

sygnał gwizdkiem- a wykonawca nie czekając na sygnał, 

wykona ten rzut- to bez względu na okoliczności sędzia musi 

ukarać napomnieniem winnego zawodnika a rzut wolny musi 

być powtórzony.

Artykuł 13 str.164

61

Zawodnik który uderza, kopie lub usiłuje uderzyć, konąć 

przecienika, współpartnera bądź każdą inną osobę, czyniąc to w 

sposób, który jest poważnym rażącym faulem lub gwałtownym 

agresywnym zachowaniem, musi być wykluczony z gry. Jeżeli 

natomiast kopnięcie lub uderzenie zostało dokonane w walce o 

piłkę nierozważnie bądź poza grą w sposób uznany za 

niesportowy, to winny zawodnik powinien zostać ukarany 

napomnieniem.

Artykuł 12 str.161

63

Bramkarz, który odmawia obrony rzutu karnego zachowuje się 

niesportowo i zostanie ukarany napomnieniem, a w przypadku 

ponownej odmowy - wykluczeniem z gry, po uprzednim 

udzieleniu mu drugiego napomnienia.

Artykuł 14 str.165



2 zachowuje się gwałtownie, agresywnie, Artykuł 12 str.35

3 pluje na przeciwnika lub inną osobę, Artykuł 12 str.35

4

pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy 

zdobycia bramki, zagrywając rozmyślnie piłkę ręką(nie dotyczy 

bramkarza we własnym polu karnym),

Artykuł 12 str.35

WYKLUCZENIA

1

Zawodnik, zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony 

musi być wykluczony z gry, jeżeli popełnia jakiekolwiek z 

siedmiu następujących przewinień: popełnia poważny rażący 

faul,

Artykuł 12 str.35

Artykuł 12 str.35

6
używa ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka i (lub) 

gestów,
Artykuł 12 str.35

7 otrzymuje drugie napomnienie w tych samych zawodach. Artykuł 12 str.35

8

Jeżeli zawodnik poprzez zatrzymanie przeciwnika pozbawia 

jego drużynę realnej szansy na zdobycie bramki, musi zostać 

wykluczony z gry.

Artykuł 12 str.110

5

pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika 

poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, 

popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem 

karnym,

9

Zawodnik musi zostać wykluczony z gry, jeżeli poprzez 

rozmyślne zagranie piłki ręką pozbawia drużynę przeciwną 

zdobycia bramki lub realnej szansy zdobycia bramki. Kara ta 

nie wynika z rozmyślnego zagrania ręką, a jedynie z 

nieprzepisowej interwencji, w wyniku której bramka nie 

została zdobyta.

Artykuł 12 str.111

10

Jeżeli zawodnik grając niebezpiecznie, jednocześnie w sposób 

oczywisty pozbawia drużynę przeciwną szansy na zdobycie 

bramki, to winien zostać wykluczony z gry.

Artykuł 12 str.112

11

Jeżeli w trakcie gdy piłka jest w grze, zawodnik, zawodnik 

rezrwowy względnie zawodnik wymieniony rzuca 

przedmiotem w zawodnika drużyny przeciwnej lub inną osobę, 

używając do tego nadmiernej siły- sędzia przerywa grę i 

winnego wyklucza z gry za gwałtowne, agresywne zachowanie.

Artykuł 12 str.121



14

Ataki przy użyciu łokci względnie ramion, wykonane z 

nieproporcjonalną siłą i gwałtownością, muszą być 

bezwzględnie karane wykluczeniem winnego zawodnika z gry.

Artykuł 12 str.162

12

Wszelkie przejawy wyrażenia posądzeń o charakterze 

korupcyjnym w stosunku do uczestników zawodów będą 

surowo karane przez PZPN. Zobowiązuje się sędziów do 

kwalifikowania takich sytuacji i stosowania odpowiednich kar 

zgodnie z postanowieniami Artykułu 12 Przepisów Gry. W 

przypadku niewłaściwego zachowania w tym zakresie przez 

zawodników i zawodników rezerwowych - sędziowie 

zobowiązani są zastosować karę wykluczenia(czerwona 

kartka), natomiast w przypadku pozostałych osób 

przebywających w strefie technicznej do usunięcia ich na 

trybuny. Wyżej wymienione okoliczności, jak również inne 

zdarzenia- sędziowie, obserwatorzy i delegaci zobowiązani są 

do szczegółowego opisania w swoim sprawozdaniu z 

zawodów.

Artykuł 12 str.151

13

Zawodnik który uderza, kopie lub usiłuje uderzyć, konąć 

przecienika, współpartnera bądź każdą inną osobę, czyniąc to w 

sposób, który jest poważnym rażącym faulem lub gwałtownym 

agresywnym zachowaniem, musi być wykluczony z gry. Jeżeli 

natomiast kopnięcie lub uderzenie zostało dokonane w walce o 

piłkę nierozważnie bądź poza grą w sposób uznany za 

niesportowy, to winny zawodnik powinien zostać ukarany 

napomnieniem.

Artykuł 12 str.161


