
 
 
 

R E G U L A M I N 

DYSCYPLINARNY  PZHL 
 

(zawiera poprawki wniesione przez Zarząd PZHL 9.03.2012 r.) 

                     
ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
       
 

§ 1 
 

1. Niniejszy regulamin stosuje się wobec członków PZHL oraz zawodników, sędziów, trenerów, 
działaczy hokejowych i innych podmiotów podlegających jurysdykcji Związku. 

2. Podmioty wymienione w ust. 1 ponoszą  odpowiedzialność  dyscyplinarną  za popełniane 
przewinienia.  

3. Przewinieniem dyscyplinarnym jest nieprzestrzeganie statutu, uchwał, zarządzeń, regulaminów i 
orzeczeń  organów  jurysdykcyjnych PZHL i innych przepisów nadrzędnych władz  sportowych, a 
także przepisów  gry w hokeja na lodzie i łyżworolkach. 

4. Przewinieniem dyscyplinarnym w rozumieniu niniejszego regulaminu nie jest sposób prowadzenia 
zawodów sportowych przez sędziego, czy też sposób sporządzenia dokumentacji z nim związany. 
Ocena pracy sędziego i delegata PZHL, jak i stosowanie wobec nich sankcji związanych z 
prowadzeniem zawodów, pozostaje w wyłącznej gestii Wydziału Sędziowskiego PZHL. 

5. Odpowiedzialność dyscyplinarna nie wyklucza odpowiedzialności karnej. 
6. Utrata statusu o którym mowa w ustępie 1, po popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego nie stanowi 

przeszkody do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego. 
      

§ 2 
 
1. Za popełnione przewinienia nakłada się  kary dyscyplinarne, które mogą być łączone. 
2. W razie popełnienia kilku przewinień dyscyplinarnych jednocześnie  wymierza  się jedną karę 

łączną stanowiącą karę zasadniczą, która winna uwzględniać wszystkie przewinienia. 
 

§ 3 
 
1. Do orzekania w sprawach przewinień dyscyplinarnych uprawnione są następujące organy: 

a) Zarząd PZHL, 
b) Komisja Odwoławcza, 
c) Wydział Gier i Dyscypliny PZHL, 
d) Zarządy OZHL, 
e) Wydziały Gier i Dyscypliny OZHL w stosunku do swoich klubów oraz biorących udział w 

rozgrywkach, dla których są  okręgami przeprowadzającymi określone rozgrywki zlecone  przez 
WGiD PZHL, 

f) Zarządy Klubów 
2. Pozostałe organy PZHL i OZHL oraz władze klubów mają prawo składania wniosków do organów 

dyscyplinarnych o wszczęcie postępowania w stosunku do naruszających przepisy związkowe. 

 
 

ROZDZIAŁ II 
 

RODZAJE KAR DYSCYPLINARNYCH 
 



§ 4 
 

1. Kary dyscyplinarne dzielą  się na : 
        a) zasadnicze, 
        b) dodatkowe. 

2. Kary dyscyplinarne orzekane w stosunku do klubów: 
a) kary zasadnicze: 

 kara pieniężna, zawieszenie lub pozbawienie klubu licencji, 
 zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczbie zawodów z udziałem  

publiczności na obiekcie sportowym w miejscowości będącej siedzibą klubu, 
 zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej liczbie zawodów na obiektach  

sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu, 
 weryfikacja zawodów jako walkower (5:0), 
 zakaz dokonywania transferów zagranicznych i krajowych (definitywnych i czasowych) dla    

klubów, 
 przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, 
 wykluczenie z PZHL. 

 
b) kary dodatkowe: 
 zakaz reprezentowania hokeja na lodzie i łyżworolkach w rozgrywkach międzynarodowych  

(pucharowych i towarzyskich), 
 pozbawienie drużyny tytułu mistrza, wicemistrza Polski oraz zdobytego miejsca lub zdobywcy 

Pucharu Polski. 
 

  3. Kary dyscyplinarne orzekane w stosunku do pozostałych podmiotów: 
      a) kary zasadnicze: 

 upomnienie 
 nagana 
kara pieniężna - w stosunku do zawodników biorących udział w rozgrywkach PLH i I Ligi  
 dyskwalifikacja na określoną liczbę zawodów, na określony czas lub dożywotnio 
 zawieszenie w pełnieniu funkcji na określony czas lub dożywotnio 
 zawieszenie lub pozbawienie licencji zawodnika, trenera, sędziego 
 skreślenie z listy sędziów 

 
b)  kary dodatkowe: 
 wykluczenie na czas określony lub stały z uczestnictwa w zawodach określonego szczebla lub 

wykluczenie z kadry narodowej, 
 zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w PZHL oraz w sekcjach hokeja na 

lodzie i łyżworolkach klubów będących członkiem PZHL. 
 odsunięcie sędziego od prowadzenia zawodów lub obserwacji, 
 obniżenie klasy uprawnień sędziowskich 

 
(Dwa ostatnie podpunkty odnoszą się tylko do sędziów i obserwatorów ). 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ZASADY KARANIA 
 

§ 5 
 
1. Karę dyskwalifikacji wymierza się w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo (zakaz 
uczestnictwa w  
    określonej liczbie zawodów). 
2. Do czasu kary dyskwalifikacji w wymiarze do 6 miesięcy nie wlicza się okresu przerwy między 
sezonami  
    trwającej od dnia zakończenia rozgrywek do dnia rozpoczęcia następnych rozgrywek. 



3. Kara dyskwalifikacji zawodnika wymierzona liczbą zawodów lub czasowo,  musi być wykonana w tej  
    Klasie rozgrywek, w której została wymierzona. Do wykonania kary wliczane są tylko zawody o  
    mistrzostwo tej klasy oraz pucharowe. Do czasu wykonania kary zawodnik nie może uczestniczyć w  
    rozgrywkach innych klas. 
4. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą zawodów, nie wykonana w danym sezonie, zostaje 
przeniesiona  
    do nowej edycji rozgrywek. W przypadku gdy zawodnik przechodzi do innej klasy rozgrywkowej lub  
    klubu, karę odbywa wówczas w nowej klasie lub w nowym klubie. 
5. Wykonanie kary dyskwalifikacji wymierzonej czasowo można zawiesić po upływie połowy kary, gdy  
    przemawiają za tym istotne okoliczności łagodzące. Okres zawieszenia wynosi od 6 miesięcy do 1  
    roku. 
6. Zawieszona kara podlega wykonaniu gdy w okresie zawieszenia: 

a) popełnione zostanie nowe, podobne do poprzedniego przewinienie, za które wymierzono karę 
dyskwalifikacji, 

b) zachowanie ukaranego sprzeczne jest z etyką sportową. 
1. Wykonanie kary dyskwalifikacji wobec pozostałych osób (poza zawodnikiem) polega na zakazie 

pełnienia jakichkolwiek funkcji w czasie rozgrywek, w tym przebywania na lodowisku w miejscu 
wydzielonym dla kierownictwa drużyny i zawodników oraz w szatni. 

2. Kara dyskwalifikacji wymierzona do 8 spotkań nie może być zmniejszona. 
3. Kary wymierzone czasowo, mogą być częściowo darowane, obniżone, względnie zawieszone 

tylko przez organ dyscyplinarny, który wydał prawomocne orzeczenie lub przez organ nadrzędny 
w przypadku odbycia co najmniej połowy kary i zdecydowanej poprawy w zachowaniu i postawie 
ukaranego. 

4. Częściowe darowanie, zmniejszenie lub zawieszenie kary może nastąpić tylko na wniosek 
ukaranego, zaopiniowany przez klub. 

5. Kara zakazu rozgrywania zawodów w miejscowości będącej siedzibą klubu polega na 
konieczności rozegrania tych zawodów w miejscowości wyznaczonej przez organ prowadzący 
rozgrywki w odległości co najmniej 30 km. 

6. Karę pieniężną  nakłada się w wysokości od 200 zł. do 50.000 zł. na kluby lub stowarzyszenia 
oraz od 100 zł. do 10.000 zł. na osoby fizyczne. 

7. Karę pieniężną można orzec obok innych kar dyscyplinarnych. 
8. Po złożeniu przez zawodnika wniosku o zmianę barw klubowych, nie może być on ukarany przez 

klub. W przypadku dopuszczenia się przez  niego przewinienia dyscyplinarnego o ukaraniu 
decyduje organ drugiej instancji. 

9. Karę zakazu dokonywania transferów zagranicznych i krajowych do klubu wymierza się na okres 
od 6 miesięcy do 3 lat. Nie dotyczy to zakazu dokonywania transferów orzekanych na podstawie § 
9 Postanowień Wspólnych. 

10. Rozgrywanie meczów z klubem wykluczonym z PZHL podlega karze pieniężnej (w wysokości od 
5 do 20.000 zł.) 
 
 

ROZDZIAŁ IV 

 
RODZAJE PRZEWINIEŃ DYSCYPLINARNYCH I WYMIAR KAR 

 

§ 6 
 
1. Zawodnik, który otrzyma karę meczu lub karę meczu za niesportowe zachowanie się jest 

automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i nie może brać udziału w żadnym spotkaniu. 



W przypadku nałożenia kary większej (5 min.) plus kary meczu za niesportowe zachowanie 
wynikającej  
     z następujących przepisów IIHF dot. gry w hokeja na lodzie: 520 a, 520 b, 521 b, 522a, 522 b, 523 
a,  
     524a, 524 b, 525 a, 525 b, 526 a, 526 b, 528 e,  528 h, 528 i, 530a, 530 b, 533 a, 533 b, 536 a, 536 
b,  
     537 a, 537 b, 537 c, 538 b, 539 a, 539 b, 540a, 541 - pierwsze tego typu przewinienie w sezonie 
nie  
     powoduje odsunięcia zawodnika od udziału w następnym meczu.   
     Każde następne przewinienie wynikające z w/w artykułów wyklucza automatycznie gracza z 
     udziału w następnym meczu i tak : drugie – 1 mecz, trzecie – 2 mecze,   czwarte i więcej – 3  
     mecze.  

 
 

   Zawodnik ukarany karą meczu wynikającą z następujących przepisów IIHF dot. gry w  hokeja na 
lodzie:  
   520 a,b – rzucenie na bandę, 522 a,b – natarcie,    524 a,b - podcięcie, 525 a,b – atak  
   kijem trzymanym oburącz, 526 a,b – atak łokciem,  528 b,e,f,g,j  - bójka na pięśc lub ostrość, 530 a,b 
–  
   atak wysoko uniesionym kijem, 533 a,b –    zahaczanie, 536 a,b - atak kolanem, 537 a,b,c – 
uderzanie  
   kijem, 539 a,b –  spowodowanie upadku przeciwnika, jest automatycznie zdyskwalifikowany na dwa  
   kolejne mecze mistrzowskie. 
 
   Zawodnik ukarany karą meczu wynikającą z następujących przepisów IIHF dot. gry w   hokeja na 
lodzie:    
   521 b,c – atak trzonkiem kija, 523 a,b – atak z tyłu, 529 – uderzenie głową, 538 b,c – kłucie końcem 
kija,  
   540 a,b – atak w okolice głowy lub szyi, jest automatycznie zdyskwalifikowany na trzy kolejne mecze   
   mistrzowskie. 
     
  Zawodnik lub funkcjonariusz drużyny ukarany karą meczu wynikającą z następujących przepisów 
IIHF dot.  
  gry w hokeja na lodzie: 535 – kopnięcie przeciwnika,  527 – nadmierna ostrość w grze, 550 f; 551 d 
jest   
  automatycznie zdyskwalifikowany na cztery kolejne mecze mistrzowskie. 
 
  Zawodnik lub funkcjonariusz drużyny ukarany karą meczu wynikającą z następujących przepisów gry  
  IIHF dot. gry w hokeja na lodzie: 550 f, 551 d – atak na  osobę rzędową, opluwanie kogokolwiek, jest  
  automatycznie zdyskwalifikowany  na  sześć kolejnych meczów mistrzowskich. 
 
  Zawodnik lub funkcjonariusz drużyny ukarany karą meczu za niesportowe zachowanie się 
wynikającą z  
  następujących przepisów IIHF dot. gry w hokeja na lodzie: 528 d,f,g; 550 b,d,e; 551 b,c,e ; 562 c,d ;  
565 ;  
  568  jest automatycznie zdyskwalifikowany w  następnym meczu mistrzowskim. 
 
  Zawodnik ukarany dwukrotnie w jednym spotkaniu karą za niesportowe zachowanie się ( 10 minut ) 
co  
  spowodowało automatycznie nałożenie kary meczu za niesportowe zachowanie  jest automatycznie  
  zdyskwalifikowany w następnym meczu mistrzowskim. 
 
  W wyjątkowych przypadkach, po złożeniu dodatkowego raportu przez sędziego głównego popartego  
  zapisem video, WGiD może zwiększyć karę dyskwalifikacji do ośmiu spotkań mistrzowskich lub  
  wymierzyć dyskwalifikację czasową. 
 
  W przypadku kolejnej kary meczu lub kary meczu za niesportowe zachowanie się w danym sezonie   
  rozgrywkowym kara dyskwalifikacji automatycznie wzrasta: 
    - za drugim razem o dwa mecze mistrzowskie, 
    - za trzecim razem o trzy mecze mistrzowskie, 



    - za czwartym i kolejnym razem o cztery mecze mistrzowskie. 
 
Obowiązek kontroli czasu dyskwalifikacji ukaranych graczy spoczywa na klubach. 

 
W sprawach innych kar z wyłączeniem w/w, Wydział Gier i Dyscypliny zobowiązany jest do podjęcia 
decyzji w ciągu 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia. W przypadku nie podjęcia decyzji, zawodnik po 
dwóch nierozegranych meczach powraca do gry oczekując na decyzję WGiD PZHL lub  okręgu 
prowadzącego  rozgrywki.  
 

Zawodnicy drużyn młodzieżowych  za popełnione wykroczenia określone w tym punkcie są 

automatycznie wykluczeni od jednego spotkania już w przypadku nałożenia pierwszej kary. 

Przy drugiej – odsuwa się ich od 2 spotkań, przy 3 i następnej – od 4 spotkań. 

 
2. Zawodnik  drużyn  młodzieżowych,  który  otrzyma  karę  10 minut po raz drugi, jest automatycznie  
    odsunięty  od  udziału  w  jednym  spotkaniu.      Każda  kolejna  kara  10-minutowa w danym cyklu  
    rozgrywkowym powoduje automatycznie odsunięcie od  udziału w dwóch kolejnych spotkaniach. Do  
    czasu  wykonania  kary w  kategorii  wiekowej,  w  której  został  zawodnik  ukarany  nie  może   on  
    uczestniczyć w rozgrywkach innych klas.      
    Jeżeli rozgrywki w danej kategorii wiekowej, w której zawodnik jest odsunięty w spotkaniach 
zakończyły  
    się, wówczas zawodnik może odbyć karę w innej kategorii do której został zgłoszony do rozgrywek 
w  
    danym sezonie rozgrywkowym. Jeżeli zawodnik nie był zgłoszony w innej kategorii wiekowej, 
wówczas  
    kara przechodzi na następny sezon. 
 
3. Osoba  funkcyjna,  która  otrzyma  karę  meczu  za  niesportowe  zachowanie  powinna być 
ukarana  
    dyskwalifikacją. Do czasu orzekania kary przez kompetentny organ dyscyplinarny obowiązuje zakaz  
    według § 5 pkt. 7. 
 
4. Liczba otrzymanych kar wg pkt. 1, 2 i 3 jest ewidencjonowana przez WGiD PZHL, WGiD OZHL oraz  
    kluby.  
 
5. Za każdą następną z ww. kar w danym sezonie powinna być wymierzona kara wyższa od nałożonej  
    poprzednio. 
 
6. Na  zawodnika  ukaranego karami wymienionymi w pkt.1, 2 zostaje automatycznie nałożona kara  

finansowa wg Taryfikatora opłat. Zasada ta dotyczy również zawodników-uczniów Szkoły 
Mistrzostwa  Sportowego w Sosnowcu grających w I lidze zwalniając ich od opłat. 

 
7.  Kara nałożona na zawodnika podczas meczu piątek/sobota/niedziela przez sędziego w wymiarze 
10  
     minut jak i kara większa (5min.) + kara meczu za niesportowe zachowanie – kara finansowa 
zgodnie z  
     Taryfikatorem opłat musi być uregulowana w pierwszy dzień roboczy po święcie lub niedzieli. 
Kwota ta  
     musi być wpłacona na konto PZHL a kopia dowodu wpłaty przesłana faksem do Związku. 
     Decyduje data wpłaty w urzędzie pocztowym lub banku. Do czasu nieuregulowania należności  
     zawodnik nie może występować w meczach. 
     W przypadku stwierdzenia, iż zawodnik brał udział w meczach a kwota nie została uregulowana w  
     terminie, klub zostanie ukarany walkowerem. Obowiązek kontroli spoczywa na klubie. 

 
§ 7 

 
Osoby podlegające odpowiedzialności dyscyplinarnej wg przepisów niniejszego regulaminu, które w 
czasie zawodów (na płycie lodowiska, boiska do gry na łyżworolkach, widowni lub bezpośrednio w 
obrębie lodowiska czy boiska) popełnią następujące przewinienia podlegają karom dyscyplinarnym w 
wymiarze: 



1. Za rozmyślne zranienie przeciwnika  - kara dyskwalifikacji od 3 miesięcy do 1 roku. 
2. Za zachowanie niegodne sportowca, ordynarne zachowanie w czasie spotkania wobec 

przeciwnika, innych osób lub publiczności (używanie wulgarnych słów i gestów, pogróżek, 
agresywne zachowanie się wobec osób urzędowych itp.) - kara dyskwalifikacji w wymiarze do 6 
miesięcy. 

3. Za naruszenie nietykalności cielesnej przeciwnika poza grą lub innych osób w czasie lub poza grą 
(kopnięcie, uderzenie ręką, kijem, krążkiem lub innym przedmiotem, oplucie itp.) - kara 
dyskwalifikacji od 3 miesięcy wzwyż. 

4. Za opuszczenie w czasie gry ławki kar lub ławki graczy i udział w sprzeczce lub bójce - kara 
dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 8 spotkań. 

5. Za prowokowanie słowem lub czynem przeciwnika, innych osób lub publiczności do wysoce 
niewłaściwej, gwałtownej reakcji lub zachowania względnie udział w ekscesach - kara 
dyskwalifikacji w wymiarze do 6 miesięcy. 

6. Na każdego zawodnika – seniora ukaranego karą 10 minut nakłada się karę finansową wg 
Taryfikatora Opłat. Każda następna kara 10 minut w danym sezonie –powoduje podwojenie kary 
finansowej. 

7. W przypadku ewidentnego naruszenia przepisów gry w hokeja na lodzie przez       zawodnika lub 
funkcjonariusza drużyny, które nawet zostało ukarane przez sędziego głównego   przed,  w   
czasie  trwania  lub  po  zakończeniu  zawodów,    WGiD na   podstawie  dostępnych  materiałów 
(raport delegata PZHL,  zapis video,  zapis TV) może nałożyć na winnego karę czasowej 
dyskwalifikacji. 
Postępowanie wszczyna się na wniosek strony zainteresowanej. 

 
 

§ 8 
 
Klubom, zawodnikom, trenerom, działaczom i sędziom, którzy popełnią niżej wymienione przewinienia 
dyscyplinarne wymierza się następujące kary: 
1. Za przebywanie na terenie obiektu sportowego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu i 

niewłaściwe zachowanie lub zakłócenie porządku - dyskwalifikacja od 1 miesiąca do 6 miesięcy 
lub kara pieniężna. 

2. Za nie przygotowanie obiektu do zawodów kara pieniężna do 10.000 zł. 
3. Za brak zabezpieczenia porządku na obiekcie (przed, w czasie lub po zawodach) kara pieniężna 

do 10.000 zł. 
a) za rzucenie pojedynczych przedmiotów na taflę 1.000 zł. 
b) za rzucenie większej ilości przedmiotów na taflę 5.000 zł. 
c) w przypadku powtórzenia się incydentów w tym samym spotkaniu kara  ulega podwojeniu. 

4. Za powtarzające się przypadki braku zabezpieczenia porządku poważne zakłócenie porządku na 
obiekcie (przed, w czasie lub po zawodach) - kara pieniężna do 50.000 zł. albo zakaz rozgrywania  
zawodów z udziałem publiczności, albo zakaz rozgrywania zawodów na własnym obiekcie 
sportowym w wymiarze od 1 do 5 meczów, a także zawieszenie lub pozbawienie klubu licencji. 

5. Za brak odpowiedniego zabezpieczenia porządku na obiekcie, w wyniku czego doszło do 
ekscesów przed, w czasie lub po zawodach (bójki, chuligańskie wybryki, czynne znieważenie lub 
naruszenie nietykalności osobistej zawodników drużyny przeciwnej lub innych osób): 
a) wobec klubów - kara pieniężna w wysokości do 50.000 zł., lecz nie mniej niż 10.000 zł lub 

zakaz rozgrywania zawodów z udziałem publiczności, albo zakaz rozgrywania zawodów na 
własnym obiekcie sportowym w wymiarze do 1 roku, a także zawieszenie lub pozbawienie 
licencji 

b) wobec innych osób - kara pieniężna w wysokości do 10.000 zł lub dyskwalifikacja od 3 
miesięcy do 2 lat, a także zawieszenia lub pozbawienie licencji. 

6. Za brak książeczek zdrowia lub aktualnych adnotacji o stanie zdrowia zawodników, brak lekarza 
na zawodach, udział w meczu zawodnika nie wpisanego do protokołu zawodów, niestaranne i 
niewłaściwe wypełnienie załączników do protokołu zawodów oraz niedopełnienie innych 
obowiązków określonych przepisami o rozgrywkach: 
a)  wobec klubów karę pieniężną w wysokości do 10.000 zł. 
b)  wobec innych osób - od kary upomnienia do 1 miesiąca  dyskwalifikacji. 

7. Za wystawienie do gry zawodnika niewpisanego do protokołu; nieuprawnionego, 
zdyskwalifikowanego lub zawodnika pod obcym nazwiskiem: 
wobec klubów - walkower, a w szczególnie rażących przypadkach również karę pieniężną do 

10.000 zł. (lecz nie mniej niż 2.000 zł), a także zawieszenie lub pozbawienie licencji, 



wobec zawodników - kara pieniężna od 100 zł, dyskwalifikacja od 2 do 6 miesięcy, lub 
zawieszenie albo pozbawienie licencji, 

wobec innych osób funkcyjnych - kara pieniężna od 100 zł., dyskwalifikacja od 3 miesięcy do 1 
roku lub pozbawienie licencji. 

8. Za niestawienie się drużyny na spotkanie, odmowę jego rozpoczęcia oraz za zejście  drużyny z 
lodowiska w czasie gry - wymierza się kary: 
a) klubowi - walkower i karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł., (lecz nie mniejszą niż 5.000 

zł), zawieszenie lub pozbawienie licencji, 
b) winnym osobom funkcyjnym (kierownik drużyny, trenerzy itp.) - kara od upomnienia do 3 

miesięcy dyskwalifikacji, zawieszenie albo pozbawienie licencji. 
Za usiłowanie lub dokonanie wypaczenia wyniku sportowego w zawodach hokeja na lodzie lub 

łyżworolkach w zamian za korzyści materialne lub z innych pobudek sprzecznych z zasadami 
sportowymi, wymierza się kary: 
a) wobec klubów - pieniężną w wysokości od 25.000 zł do 50.000 zł. lub karę  przeniesienia do 

niższej klasy rozgrywkowej, a w zależności od okoliczności również karę walkoweru (w tym 
obustronnego). Dopuszczalne jest zawieszenie lub pozbawienie licencji. W szczególnie 
rażących przypadkach wymierza się karę wykluczenia ze Związku. 

b) wobec zawodników karę pieniężną do 10.000 zł, karę dyskwalifikacji od 3 miesięcy oraz kary 
dodatkowe. W szczególnie rażących przypadkach wymierza się karę zawieszenia lub 
pozbawienia licencji. 

c) wobec działaczy - dyskwalifikacja od 3 miesięcy do 5 lat. W szczególnie rażących 
przypadkach wymierza się karę zawieszenia lub pozbawienia licencji. 

9.  Za niedopełnienie, niedbałe wykonanie lub niewykonanie obowiązków  określonych w 
regulaminach i wytycznych organów związkowych (PZHL, OZHL, klub) jeśli inne szczegółowe 
przepisy nie stanowią inaczej: 
a) wobec klubów - karę pieniężną do 50.000 zł. Można wymierzyć także karę zawieszenia lub 

pozbawienia licencji, 
b) wobec zawodników, działaczy - upomnienie lub dyskwalifikacja w wymiarze do 3 miesięcy. 

Możliwe jest wymierzenie kary zawieszenia lub pozbawienia licencji. 
10.  Za rażące naruszenie podstawowych obowiązków statutowych (PZHL, klubu), 

niepodporządkowanie się uchwałom, zarządzeniom władz sportowych oraz Zarządu PZHL, OZHL 
i klubów: 
a) wobec klubów - karę pieniężną od 200 zł., zawieszenie lub pozbawienie licencji, wykluczenie z 

PZHL, 
b) wobec zawodników i działaczy - karę pieniężną w wysokości od 100 zł., dyskwalifikacja 

powyżej 6 miesięcy do wykluczenia z PZHL, zawieszenie lub pozbawienie licencji. 
11.  Za niesportowy tryb życia, nadużywanie alkoholu - dyskwalifikacja od 1 miesiąca do  3 lat oraz 

kary dodatkowe. 
12.  Za wysoce niesportowy tryb życia, rażące naruszenie porządku publicznego -   dyskwalifikacja od 

3 miesięcy do kary dożywotniej dyskwalifikacji  oraz kary  dodatkowe. 
13.  Za niewłaściwe zachowanie się w czasie pobytu za granicą, naruszenie  przepisów  celno - 

dewizowych - od nagany do dyskwalifikacji do 1 roku  oraz kary dodatkowe. 
14.  Za czyny niegodne reprezentanta polskiego hokeja na  lodzie lub  łyżworolkach, popełnione za 

granicą, za rażące naruszenie przepisów celno - dewizowych - od  dyskwalifikacji powyżej 6 
miesięcy do dożywotniej dyskwalifikacji oraz kary  dodatkowe. 

15.  Za usiłowanie lub dokonanie czynów mających na celu nieprawne osiągnięcie   korzyści 
materialnych w związku z działalnością sportową: 
a) wobec klubów - karę pieniężną w wysokości do 50.000zł., zawieszenie,  pozbawienie licencji 

lub wykluczenie z PZHL, 
b) wobec zawodników i działaczy hokeja na lodzie i łyżworolkach kara pieniężna od 100 zł., 

dyskwalifikacja powyżej 6 miesięcy, zawieszenie lub pozbawienie licencji. 
16.  Za naruszenie przepisów i norm etyczno - moralnych w związku ze zmianą barw  klubowych 

wymierza się kary: 
a) wobec klubów - pieniężne do 50.000 zł., zakaz dokonywania transferów  zagranicznych i 

krajowych do klubu, zawieszenie lub pozbawienie licencji, przeniesienie drużyny do niższej 
klasy rozgrywkowej,   wykluczenie z PZHL, 

b) wobec zawodników - kara pieniężna w wysokości do 10.000 zł., dyskwalifikacja  od 3 miesięcy 
wzwyż, zawieszenie lub pozbawienie licencji. 

17. Za spóźnienie się lub niestawienie bez wiarygodnego usprawiedliwienia zawodnika kadry na 
badania  lekarskie i diagnostyczne, oficjalne zawody, zgrupowania i  treningi - wymierza się kary: 



a) wobec klubów - karę pieniężną  w wysokości do 10.000 zł., 
b) wobec zawodników - karę dyskwalifikacji od 1 do 6 miesięcy oraz kary dodatkowe 

18.  Za wycofanie zgłoszonej drużyny z rozgrywek po ogłoszeniu terminarza - kara   pieniężna na klub 
zgodnie z Taryfikatorem Opłat. 

19.  Na klub mogą być nałożone kary dyscyplinarne za niewłaściwe zachowanie  się drużyny mimo 
ukarania zawodników przez sędziego w czasie meczu a  także za nieodpowiednie zachowanie 
działaczy lub członków klubu określone w § 4.  

20. Za podważanie decyzji sędziowskich i kompetencji sędziów przez zawodników, trenerów, 
działaczy – kara pieniężna w wysokości od 500,- zł., a w rozgrywkach PLH od 2.000 zł. 

21.  Za używanie na lodowisku lub w związku z zawodami hokejowymi słów niecenzuralnych lub 
uznawanych powszechnie za obraźliwe – kara pieniężna w wysokości od 200,- zł. 

22.  Za wypowiedzi lub działania, mogące poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania 
potrzebnego dla wykonania powierzonej funkcji lub działalności względnie mogące znieważyć 
członków władz PZHL i okręgowych związków hokeja na lodzie, klubów zrzeszonych w PZHL oraz 
zawodników, trenerów, sędziów, jak również działaczy sportowych ww. klubów i innych organizacji 
będących w strukturach PZHL: 
a) kara pieniężna od 500zł 
b) kara dyskwalifikacji od 3 miesięcy. 

23. Za niesportowe lub grubiańskie, ordynarne zachowanie trenera, asystenta trenera, instruktora, 
kierownika drużyny, lekarza lub masażysty – upomnienie, nagana, kara pieniężna lub kara 
dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów. Wykonanie tej kary polega w szczególności na 
zakazie: 
a)    reprezentowanie drużyny wobec innych oficjalnych osób funkcyjnych i ekipy przeciwnika, 
b)    przebywanie na lodowisku w miejscach wydzielonych dla kierownictwa drużyny i  zawodników 
oraz w szatni, 
c) kierowania drużyną w czasie meczu. 

24. Podmioty, o których mowa w § 1 odpowiadają dyscyplinarnie również za wszelkie inne  
przewinienia, wynikające z naruszenia postanowień statutu, uchwał,  regulaminów oraz innych 
przewinień nie wyszczególnionych w niniejszym  regulaminie. W tych przypadkach po 
zakończeniu postępowania wyjaśniającego właściwy organ dyscyplinarny, w zależności od 
rodzaju, stopnia i okoliczności przewinienia, wymierza odpowiednie kary wymienione w § 4. 

25. Za doprowadzenie do zadłużenia klubu, sekcji bądź drużyny, prezesi, dyrektorzy lub 
kierownicy sekcji – dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 3 lat. 

 
§ 9 

 
W przypadku udowodnienia po kontroli dokonanej na zawodach, treningu lub zgrupowaniu, użycia 

przez zawodnika środków uznanych za dopingujące, stosuje się następujące sankcje 
przewidziane w Art. 10 Światowego Kodeksu Antydopingowego (WADA z 20.02.2003r.). 

1. Odmowa poddania się badaniom kontrolnym  lub niezgłoszenie się do kontroli dopingu traktowane 
są jako równoznaczne z pozytywnym wynikiem badań. W takich przypadkach zaleca się 
następujące sankcje: 
a) pierwsza odmowa pociąga za sobą karę 2-letniej dyskwalifikacji, 
b) ponowna odmowa (w trakcie kolejnych badań) pociąga za sobą karę nie  mniejszą, niż dwa 

lata dyskwalifikacji. 
Sankcje, nałożone na osoby powiązane  w stosowaniu przez zawodnika dopingu, które dostarczyły lub 

podały leki, stosowały zabronione metody, wywierały presję lub namawiały do takiego 
postępowania -  powinny być nie mniejsze, niż kara nałożona na zawodnika. 

2. W przypadku stwierdzenia stosowania dopingu przez nieletnich zawodników lub w innych 
przypadkach uznanych za szczególnie groźne dla zdrowia, właściwy organ kieruje sprawę na 
drogę postępowania karnego. 

3. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli antydopingowej używania środka odurzającego 
(narkotyku) zawodnik jest automatycznie zawieszony do czasu sprawdzenia próbki B. W razie 
potwierdzenia obecności w organizmie zawodnika środka odurzającego (narkotyku) po badaniu 
próbki B zawodnik podlega karze finansowej nie mniejszej niż 2.000 zł oraz karze dyskwalifikacji 
nie krótszej niż 1 miesiąc. 

 
§ 10 

 



Kary określone w § 8 pkt. 3 i 4 niniejszego regulaminu można wymierzyć klubom przyjezdnych za 
niewłaściwe zachowanie się zorganizowanych grup kibiców na obiekcie przeciwnika przed, w czasie i 
po meczu, w wyniku czego doszło do poważnych zakłóceń porządku. 
 

§ 11 
 

Kolejna kara nałożona w okresie sezonu na klub lub inny podmiot za zabroniony podobny czyn, 
stanowi okoliczność obciążającą, wpływającą na zaostrzenie kary. 
 

§ 12 
 

Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, działaczy i trenerów. 
 

§ 13 
 

Sędziowie i delegaci PZHL, którzy popełnią niżej wyszczególnione przewinienia związane 
bezpośrednio z prowadzeniem zawodów oraz działalnością  organizacyjno-szkoleniową i 
klasyfikacyjną podlegają karom dyscyplinarnym w wymiarze: 
za nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji - kara upomnienia oraz 

dodatkowa - odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji do 1 miesiąca 
za ponowne nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji - kara upomnienia oraz 

dodatkowa - odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji do 2 miesięcy 
za niewłaściwe sporządzenie protokołu z zawodów lub obserwacji - kara upomnienia oraz dodatkowa - 

odsunięcie od zawodów lub obserwacji do 1 miesiąca 
za ponowne niewłaściwe sporządzenie protokołu z zawodów lub obserwacji - kara nagany oraz 

dodatkowa - odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji do 2 miesięcy 
za nieusprawiedliwioną nieobecność na szkoleniu – od kary upomnienia do 2 miesięcy dyskwalifikacji 
za niepoddanie się w wyznaczonym terminie badaniom lekarskim - od kary nagany do skreślenia z 

listy sędziów oraz kara dodatkowa - odsuniecie od prowadzenia zawodów do czasu przedłożenia 
aktualnych badań lekarskich 

za niepoddanie się w wyznaczonym terminie egzaminowi sprawności fizycznej lub egzaminowi 
teoretycznemu - kara od nagany do skreślenia z listy sędziów oraz kara dodatkowa - odsuniecie 
od prowadzenia zawodów do czasu wypełnienia tych obowiązków 

za dokonanie nieprawidłowego zapisu zdarzeń zaistniałych na lodowisku podczas prowadzenia 
zawodów lub obserwacji, a także za zatajanie faktu zastosowania kar dyscyplinarnych w stosunku 
do zawodników - kara dyskwalifikacji od 1 miesiąca do 2 lat 

za świadome pobranie zawyżonych należności finansowych wynikających z naliczenia kosztów 
ryczałtu, przejazdów i delegacji lub przyjmowanie od klubów innych świadczeń finansowych i 
rzeczowych - kara dyskwalifikacji od 3 miesięcy do skreślenia z listy sędziów i pozbawienia 
licencji. 

za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sędziego lub obserwatora na zawody – odsunięcie od 
pełnienia funkcji na okres min. 1 miesiąca  

 
 
 

 
 
 

ROZDZIAŁ V 
 

ZASADY POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO 
 

§ 14 
 
Postępowanie dyscyplinarne w sprawach należących do właściwych organów dyscyplinarnych toczą 
się według postanowień niniejszego regulaminu. 



 
 

§ 15 
 
1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 
2. Organami właściwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w pierwszej instancji są: 

a) Zarząd Klubu w stosunku do klubowych zawodników i działaczy hokeja na lodzie i 
łyżworolkach. 

b) Wydział Gier i Dyscypliny OZHL w stosunku do zawodników, działaczy hokeja na lodzie i 
łyżworolkach i kierownictw klubów uczestniczących w rozgrywkach  na szczeblu OZHL. 

c) Wydział Gier i Dyscypliny wiodącego OZHL (wyznaczony każdorazowo na dany sezon przez 
WGiD PZHL) dla zawodników, działaczy hokeja na lodzie i łyżworolkach,  klubów 
uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych przez wytypowany OZHL. 

d) Wydział Gier i Dyscypliny PZHL w stosunku do wszystkich zawodników i kierownictw klubów 
uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu centralnym, a także wobec członków organów 
Związku. 

3.  Postępowanie dyscyplinarne wobec członków władz PZHL w pierwszej instancji toczy się przed  
 Zarządem PZHL.  
 

 
§ 16 

 
Organami właściwymi  do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w drugiej instancji są: 
1. Wydział Gier i Dyscypliny OZHL od orzeczeń zarządów klubów uczestniczących w rozgrywkach 

na szczeblu OZHL. 
2. Wydział Gier i Dyscypliny PZHL  od orzeczeń Wydziału Gier i Dyscypliny OZHL. 
3. Wydział Gier i Dyscypliny PZHL od orzeczeń zarządów klubów uczestniczących w rozgrywkach 

na szczeblu centralnym. 
4. Komisja Odwoławcza od orzeczeń Wydziału Gier i Dyscypliny PZHL.  
5. Zarządowi PZHL przysługuje kasacja orzeczeń Komisji Odwoławczej PZHL. 
6. Walne Zgromadzenie od orzeczeń  Zarządu PZHL w sprawach członków władz PZHL.  

 
§ 17 

 
Od orzeczeń wydanych w pierwszej instancji  przysługuje odwołanie do organów drugiej instancji w 

sprawach wymienionych w Statucie PZHL. 
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania kary, z wyjątkiem zakazu rozgrywania zawodów na 

własnym lodowisku z udziałem publiczności lub zakazu rozgrywania zawodów na własnym 
lodowisku. 

Na wniosek ukaranego organ drugiej instancji może wstrzymać wykonanie orzeczonej kary aż do jej 
uprawomocnienia. 

 
§ 18 

1. Sprawy związane  z roszczeniami finansowymi dotyczące kwot transferowych związanych ze zmianą 
barw klubowych przez zawodników, rozpoznaje Związkowy Sąd Polubowny PZHL.  

 
§ 19 

 
Organy dyscyplinarne wymierzają następujące kary: 
1. Kary pieniężne: 

a) Wydział Gier i Dyscypliny OZHL, Zarząd OZHL, dla prowadzonych przez siebie rozgrywek (w 
tym rozgrywek łączonych jako OZHL wiodący) do 10.000 zł. 

b) Wydział Gier i Dyscypliny PZHL , Komisja Odwoławcza oraz Zarząd PZHL do 50.000 zł. 
2. Karę zawieszenia lub pozbawienia licencji orzeka Wydział Gier i Dyscypliny PZHL. 
3. Kary dyskwalifikacji czasowej: 

a) Zarząd Klubu do 6 miesięcy 
b) Wydział Gier i Dyscypliny OZHL (w tym jako organ wiodący) do 1 roku 
c) Zarząd OZHL do 2 lat 
d) Wydział Gier i Dyscypliny PZHL powyżej 2 lat 



4. Kary walkoweru (5:0) orzekają Wydziały Gier i Dyscypliny OZHL i PZHL. 
5. Kary wykluczenia z kadry oraz zakaz piastowania określonych funkcji w PZHL wymierzają 

Wydziały Gier i Dyscypliny w PZHL i OZHL. 
6. Kary zakazu transferów krajowych i zagranicznych (definitywnych lub czasowych) do Klubu: 

a) Wydział Gier i Dyscypliny PZHL 
b) Zarząd PZHL 

Karę przeniesienia drużyny do niższej klasy rozgrywkowej: 
Wydział Gier i Dyscypliny PZHL 
Zarząd PZHL. 

7. Kara pozbawienia tytułu mistrza i wicemistrza Polski oraz zdobywcy Pucharu Polski i zakaz 
reprezentowania hokeja na lodzie i łyżworolkach w pucharach międzynarodowych: 
a) Wydział Gier i Dyscypliny PZHL 
b) Zarząd PZHL. 

8. Kara skreślenia z listy sędziów: 
a) Wydział Gier i Dyscypliny PZHL 
b) Zarząd PZHL. 

9. Kara wykluczenia z PZHL: 
a) Wydział Gier i Dyscypliny PZHL 
b) Zarząd PZHL 

 

 

ROZDZIAŁ VI 
 

ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 
 

§ 20 
 

1. Wobec podmiotów wymienionych w § 1 pkt. 1 niniejszego regulaminu może być stosowany środek 
zapobiegawczy w postaci zawieszenia w prawach zawodnika do uczestniczenia w rozgrywkach 
na danym szczeblu, prawach klubu do uczestnictwa w rozgrywkach danej klasy, w prawach 
trenera do prowadzenia drużyny w czasie meczów hokejowych na lodzie i łyżworolkach, działacza 
do oficjalnego reprezentowania klubu, a także sędziego do prowadzenia zawodów hokeja na 
lodzie i łyżworolkach na każdym szczeblu. 

2. Zawieszenie, o jakim mowa w pkt. 1 stosuje się w przypadkach nie cierpiących zwłoki, gdy 
wymaga tego dobro sportu, a zwłaszcza porządek i dyscyplina związkowa, a tok postępowania 
dyscyplinarnego, dłuższego czasu. 

3. Na decyzję o zawieszeniu przysługuje zażalenie do organu dyscyplinarnego drugiej instancji.  
4. Okres zawieszenia nie może być dłuższy od czasu przewidzianego na wymierzenie kary. 
 
 
 

§ 21 
 
Zawieszenia stosują: 
1. W stosunku do zawodników, trenerów, działaczy i sędziów właściwe organy dyscyplinarne. 
2. W stosunku do klubów - Wydział Gier i Dyscypliny PZHL. 
 

 
 

§ 22 
 

1. Zawieszenie niezwłocznie uchyla się, gdy ustaną przyczyny jego stosowania. 
2. Uchylenie następuje na podstawie decyzji organu, który je stosował  lub organu   
    nadrzędnego. 

 
 

ROZDZIAŁ VII 



PRZEPISY POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO 

 
§ 23 

 
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się niezwłocznie po uzyskaniu materiałów 

uzasadniających uprawdopodobnienie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego. 
2. Przewodniczący organu dyscyplinarnego ustala termin posiedzenia, zawiadamia zainteresowane 

strony o przysługującym im prawie udziału w posiedzeniu i wzywa do ustosunkowania się do 
zarzutu na piśmie. 

 
                  § 24 
 

Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy: 
1. Czyn nie nosi znamion przewinienia dyscyplinarnego 
2. Sprawca w chwili popełnienia czynu nie był podmiotem wymienionym w par.1 ust.1. 

regulaminu 
3. Sprawca zmarł 
4. Nastąpiło przedawnienie 
5. Postępowanie dyscyplinarne co do samego czynu tego samego podmiotu zostało 

prawomocnie zakończone, lub wcześniej rozpoczęte się toczy 
6. Skarga została cofnięta. 

 
                  § 25 
 

1. Postępowania dyscyplinarnego się nie wszczyna, jeżeli od chwili popełnienia przewinienia  
    dyscyplinarnego upłynęły 3 lata. 
2. W przypadku, gdy przewinienie ma związek z rozgrywkami prowadzonymi przez PZHL, 
przedawnienie  
    następuje w 3 miesiące po zakończonym sezonie ligowym. 
3. Postępowanie dyscyplinarne umarza się, jeśli nie zostało zakończone w terminie 3 lat od jego      
    wszczęcia. 
4. Wszczęcie postępowania karnego lub postępowania o wykroczenia w sprawach związanych z  
    działalnością sportową albo na szkodę Związku przerywa bieg okresów o których mowa w ust. 1, 2 i 
3. 
 

§ 26 
 
1. Posiedzenia organów dyscyplinarnych są jawne dla stron. O niejawności  posiedzenia decyduje 
    przewodniczący organu dyscyplinarnego. Przewodniczący może skierować sprawę do rozpoznania 
na  
    posiedzenie niejawne. 
2. Posiedzenie rozpoczyna się od zapoznania stron z treścią zarzutu, ewentualnie pismem 
wyjaśniającym,  
    po czym strony zgłaszają ustnie swoje wyjaśnienie oraz wnioski dowodowe. Nieusprawiedliwione    
    niestawiennictwo stron nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. 
3. Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia co do zarzutów strony przeciwnej  
    dotyczących faktycznych okoliczności. 
4. Orzeczenie może być wydane w oparciu o raport sędziego głównego i delegatów na mecz, jak 
również  
    na postawie innych dokumentów i materiałów. W takim przypadku sprawa może być rozpoznana na  
    posiedzeniu niejawnym 
5. Nie można dokonywać przesłuchania stron poprzez telefon. 
 
 

§ 27 
 
Przewodniczący zamyka posiedzenie, gdy uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną. 
 
 

§ 28 



 
Po zamknięciu posiedzenia organ dyscyplinarny odbywa niejawną naradę, po czym wydaje 

orzeczenie. 
1. Orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów. Żaden z członków nie może wstrzymać się od 

głosu. 
2. Członkowie organu dyscyplinarnego zobowiązani są do zachowania tajemnicy narady. 
3. Jeżeli członek organu dyscyplinarnego jest zainteresowany w sprawie, nie bierze udziału w 

postępowaniu dyscyplinarnym. 
5.   Organ dyscyplinarny podaje pisemne uzasadnienie orzeczenia. 
 

§ 29 
 
1. Niezwłocznie po naradzie następuje ogłoszenie orzeczenia. 
2. Organ dyscyplinarny może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas do dwóch tygodni. 
3. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia. 
4. Odwołanie złożone po upływie 14 dniowego terminu lub nienależycie opłacone podlega 

odrzuceniu. 
 

§ 30 
 
W przypadku braku dowodów popełnienia przewinienia dyscyplinarnego organ dyscyplinarny wydaje 
orzeczenie uniewinniające. 
  

§ 31 
 

1. Od orzeczenia wydanego przez organ dyscyplinarny pierwszej instancji przysługuje odwołanie. 
2. Odwołanie od orzeczeń wydanych przez organy dyscyplinarne musi być złożone na piśmie listem 

poleconym lub w organie I instancji w oryginale, w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania 
odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Wraz z odwołaniem należy przedłożyć dowód 
uiszczenia opłaty odwoławczej. 

3. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia opłaty odwoławczej zgodnie z 
Taryfikatorem Opłat. 

4.   Odwołanie złożone po upływie 14-dniowego terminu podlega odrzuceniu. 
5.   W szczególnie uzasadnionych wypadkach organ dyscyplinarny w I instancji  może przywrócić  
      uchybiony termin, jeżeli wniosek o jego przywrócenie złożony został w terminie do 7 dni od dnia   
      zdarzenia uniemożliwiającego wniesienie odwołania.  

 
§ 32 

 
Zarządy Klubów oraz właściwe organa OZHL zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia (do 
48 godzin) WGiD PZHL o wszystkich przypadkach nałożenia kar  dyscyplinarnych na zawodników 
kadry narodowej lub zawodników, sędziów i trenerów biorących udział w rozgrywkach PLH, I ligi  oraz 
rozgrywek centralnych (w tym łączonych OZHL). Zawiadomienie powinno zawierać szczegółowy opis 
okoliczności sprawy (przewinień, niewłaściwego zachowania lub postępowania) oraz motywy 
uzasadniające wymierzoną karę. Za niedopełnienie tego obowiązku wymierza się kary dyscyplinarne. 

 
§ 33 

 
Prawomocne kary określone w czasie lub wymierzone liczbą meczów powyżej 8, mogą być częściowo 
darowane, obniżone, względnie zawieszone tylko przez organ dyscyplinarny, który wydał prawomocne 
orzeczenie lub organ nadrzędny, jedynie w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków: 
1. Wykonania co najmniej połowy kary, 
2. Zdecydowanej poprawy w zachowaniu i postawie ukaranego. 
3. Uiszczenia opłaty określonej przez orzekający organ dyscyplinarny. 
 

 
§ 34 

 
1. Organa dyscyplinarne zobowiązane są prowadzić ewidencję wymierzonych kar. 
2. Po upływie 3 lat licząc od daty odbycia kary, na wniosek ukaranego, kara może  



być wykreślona z ewidencji kar przez organ, który orzekł o karze. Z chwilą wykreślenia kary uważa 
się ją za niebyłą. 

 

 
 

ROZDZIAŁ VIII 
 

WYKONANIE ORZECZEŃ ORGANÓW  JURYSDYKCYJNYCH PZHL 
 

§ 35 
 
Za nie wykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych i 
dyscyplinarnych PZHL wymierza się kary: 
a) wobec klubów - pieniężne do 50.000 zł., zakaz dokonywania transferów krajowych i 

zagranicznych (definitywnych lub czasowych), przeniesienie drużyny do niższej klasy 
rozgrywkowej, zawieszenie lub pozbawienie licencji, wykluczenie z PZHL 

b) zawodnikom i działaczom - dyskwalifikacji powyżej 6 miesięcy  
 
 
 

 
Rozdział  IX 

 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 36 
 

Prawo interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZHL. 
 

§ 37 
 

Traci moc Regulamin Dyscyplinarny PZHL uchwalony 16 czerwca 2009 r. 
 

§ 38 
 

Regulamin Dyscyplinarny PZHL wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. 12 kwietnia 2010r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


