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Lp Miejsce Przepisy przed zmianami – 2013/14  Przepisy po zmianach – 2014/15 – wydanie lipiec 2014 
Odwołanie Treść Odwołanie Treść 

1 Przepisy Gry 
Artykuł 4 

Rozstrzygnięcia 
IFAB 

str. 10/31 

Rozstrzygnięcie 1 

Zawodnikom nie wolno odsłaniać podkoszulków 
posiadających napisy reklamowe i slogany. Na 
podstawowym ubiorze (wyposażeniu) zawodnika 
nie mogą znajdować się żadne treści o charakterze 
politycznym, religijnym lub osobistym. 

Zawodnik zdejmujący bluzę lub koszulkę w celu 
pokazania sloganu lub reklamy będzie ukarany 
przez organizatora rozgrywek. Drużyna zawodnika, 
na którego podstawowym ubiorze (wyposażeniu) 
znajdują się treści o charakterze politycznym, 
religijnym lub osobistym zostanie ukarana 
sankcjami przez organizatora rozgrywek lub FIFA 

Rozstrzygnięcia 
IFAB 

str. 10/30 

Rozstrzygnięcie 1  
 
Podstawowy, obowiązkowy ubiór (wyposażenie)  
Na podstawowym, obowiązkowym ubiorze nie mogą znajdować 
się żadne treści o charakterze politycznym, religijnym lub 
osobistym, lub oświadczenia czy zdjęć.  
Drużyna zawodnika, na którego podstawowym ubiorze 
(wyposażeniu) znajdują się treści o charakterze politycznym, 
religijnym lub osobistym, lub oświadczenia czy zdjęcia, zostanie 
ukarana sankcjami przez organizatora rozgrywek lub FIFA.  
 
Bielizna (termoaktywna, kompresyjna)  
Zawodnikom nie wolno odsłaniać bielizny, na której znajdują się 
treści polityczne, religijne, osobiste, slogany, oświadczenia, 
zdjęcia lub treści reklamowe inne niż logo producenta. 

2 Przepisy Gry 
Procedury 

mające na celu 
wyłonienie 
zwycięzcy 
meczu lub 
dwumeczu 

Rzuty z punktu 
karnego 
str. 27/31 

 Bramkarz, którego współpartner wykonuje rzut 
z punktu karnego, musi pozostawać na polu 
gry, poza polem karnym, na którym 
wykonywane są rzuty, na przecięciu linii 
bramkowej z linią pola karnego. 

Rzuty z punktu 
karnego 
str. 27/30 

 Bramkarz, którego współpartner wykonuje rzut z punktu 
karnego, musi pozostawać na polu gry, poza polem karnym, 
na którym wykonywane są rzuty, w miejscu, w którym linia 
bramkowa dochodzi do linii pola karnego. 

3 Interpretacje 
FIFA 

Artykuł 12 

Trzymanie 
przeciwnika 

str. 43/53 

Trzymanie przeciwnika polega na uniemożliwieniu 
mu poruszania się za pomocą dłoni, ramion, bądź 
całego ciała. 

Sędziowie powinni postępować stanowczo i 
interweniować już przy pierwszych przypadkach 
trzymania przeciwnika, zwłaszcza gdy ma to 
miejsce w polu karnym podczas wykonywania rzutu 
wolnego lub rzutu z rogu. 

 

Zatrzymywanie 
przeciwnika 

str. 43/53 

Zatrzymywanie przeciwnika polega na uniemożliwieniu mu 
poruszania się za pomocą dłoni, ramion, 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.  
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Postępowanie w powyższych sytuacjach: 

 Zanim piłka jest w grze, sędzia ostrzega 
każdego zawodnika trzymającego 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 
trzymanie miało miejsce, gdy piłka była już w 
grze. 

 

Jeżeli zawodnik drużyny broniącej rozpoczął 
trzymanie zawodnika drużyny atakującej przed 
polem karnym i kontynuuje trzymanie go również w 
polu karnym, to sędzia musi podyktować rzut karny. 

 

Postępowanie w powyższych sytuacjach:  

 Zanim piłka jest w grze, sędzia ostrzega każdego zawodnika 
trzymającego przeciwnika.  

 Udziela napomnienia zawodnikowi, który w dalszym ciągu 
zatrzymuje przeciwnika zanim piłka jest w grze.  

 Dyktuje rzut wolny bezpośredni względnie rzut karny oraz 
napomina zawodnika, jeżeli zatrzymywanie miało miejsce, 
gdy piłka była już w grze.  

 

Jeżeli zawodnik drużyny broniącej rozpoczął zatrzymywanie 
zawodnika drużyny atakującej przed polem karnym i kontynuuje 
zatrzymywanie go również w polu karnym, to sędzia musi 
podyktować rzut karny. 

4 Interpretacje 
FIFA 

Artykuł 12 

Zagranie piłki 
ręką 

str. 43/53 

Zagranie piłki ręką ma miejsce w sytuacji, gdy 
zawodnik rozmyślnie i świadomie dotyka piłkę  
dłonią lub ramieniem . 

Zagranie piłki 
ręką 

str. 43/53 

Zagranie piłki ręką ma miejsce w sytuacji, gdy 
zawodnik rozmyślnie dotyka piłkę dłonią lub 
ramieniem. 

5 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 1 

Oznaczenie 
pola gry 

ust. 5 
str. 2/22 

Na zawodach szczebla centralnego organizator 
powinien: 

 określić maksymalną liczbę fotografów wokół 
pola gry, 

 wyznaczyć linię fotografa poza liniami 
bramkowymi w odległości co najmniej 2 
metrów od chorągiewki rożnej przez punkty 
będące co najmniej 6 metrów za słupkami 
bramkowymi, (chyba ze regulamin danych 
rozgrywek stanowi inaczej) 

Oznaczenie 
pola gry 

ust. 5 
str. 1/19 

Na zawodach szczebla centralnego organizator powinien: 

 

 określić maksymalną liczbę fotografów wokół pola gry, 

 wyznaczyć linię fotografa poza liniami bramkowymi co 
najmniej 3 metry od tych linii, (chyba że regulamin 
danych rozgrywek stanowi inaczej)  
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 zakazać fotografom przekraczania tych linii, 

 zabronić używania lamp błyskowych, 

 jednolicie oznakować uprawnionych 
fotoreporterów. 

 zakazać fotografom przekraczania tych linii, 

 zabronić używania lamp błyskowych, 

 jednolicie oznakować uprawnionych fotoreporterów. 

6 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 2 

System 
używania piłek 

ust. 4 
str. 3/22 

W systemie wielopiłkowym do gry używa się 
wszystkich piłek (minimum siedmiu), z których 
jedna używana jest bezpośrednio do gry, a 
pozostałe rozmieszczone są równomiernie wokół 
pola gry i znajdują się w posiadaniu przeszkolonych 
chłopców do podawania piłek. (…) 

System 
używania piłek 

ust. 4 
str. 2/19 

W systemie wielopiłkowym do gry używa się 
wszystkich piłek (minimum ośmiu), z których jedna 
używana jest bezpośrednio do gry, a pozostałe 
rozmieszczone są równomiernie wokół pola gry i 
znajdują się w posiadaniu przeszkolonych chłopców 
do podawania piłek. (…) 

7 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 2 

Obowiązki 
organizatora 

zawodów 

ust.12 

str.4/22 

Podczas zawodów szczebla centralnego, 
organizator zobowiązany jest – zgodnie z 
regulaminem tych rozgrywek – do zapewnienia 
odpowiedniej liczby chłopców do podawania 
piłek. Musi on pouczyć ich o konieczności 
szybkiego dostarczania piłki zawodnikom. 

Obowiązki 
organizatora 

zawodów 

ust.12 

str.3/19 

Podczas zawodów szczebla centralnego, 
organizator zobowiązany jest do zapewnienia 
minimum sześciu chłopców do podawania piłek. 
Musi on pouczyć ich o konieczności szybkiego 
dostarczania piłki zawodnikom.  

8 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 3 

------ ------ Składy drużyn 
ust.8 

str.3/19 

8. Zawodnik może pełnić równocześnie funkcję jednego z 
trenerów (również asystent trenera, trener bramkarzy itp.) 
oraz kierownika drużyny. Zawodnikowi nie wolno pełnić 
równocześnie żadnej funkcji związanej z opieką medyczną 
(lekarz, masażysta, fizjoterapeuta, itp.). 

9 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 3 

------ ------ Składy drużyn 
ust.9 

str.4/19 

9. W razie naruszenia Przepisów Gry przez zawodnika 
pełniącego również funkcje opisane w pkt. 8, sankcje karne 
są stosowane jak w przypadku przewinień zawodnika, 
zawodnika rezerwowego i zawodnika wymienionego. 

10 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 3 

Zawodnicy 
rezerwowi 

ust.17 
str.5/22 

Zawodnicy rezerwowi nie są upoważnieni do 
udzielania jakichkolwiek wskazówek zawodnikom. 

Zawodnicy 
rezerwowi 

ust.19 
str.4/19 

Zawodnicy rezerwowi (poza sytuacją opisaną w pkt. 8) nie są 
upoważnieni do udzielania jakichkolwiek wskazówek 
zawodnikom. 

11 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 3 

Zawodnicy 
rezerwowi 

ust.18 
str.5/22 

Sędzia nie ma prawa udzielania kar indywidualnych 
osobom towarzyszącym drużynom, uprawnionym 
do zajmowania miejsc na ławce dla zawodników 
rezerwowych, może jednak usunąć te osoby z ławki 

Zawodnicy 
rezerwowi 

ust.20 
str.4/19 

Sędzia nie ma prawa udzielania kar indywidualnych 
osobom towarzyszącym drużynom, uprawnionym do 
zajmowania miejsc na ławce dla zawodników 
rezerwowych, może jednak usunąć te osoby z ławki 
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rezerwowych, poza bezpośrednie otoczenie pola 
gry. 

rezerwowych, poza bezpośrednie otoczenie pola gry. 
Powyższy zapis nie dotyczy sytuacji opisanych w 
pkt. 8 i 9. 

12 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 3 

Zawodnicy 
rezerwowi 

ust.19 
str.6/22 

Na przedmeczowym spotkaniu sędzia wyznacza 
strefę rozgrzewki zawodników rezerwowych. 
Bierze pod uwagę to, aby rezerwowi nie wpływali 
na przebieg gry i komfort pracy sędziów. Podczas 
rozgrzewki zawodnicy rezerwowi noszą ubiór, 
odróżniający ich ubioru zawodników obu drużyn. 

Zawodnicy 
rezerwowi 

ust.21 
str.4/19 

Na przedmeczowym spotkaniu sędzia określa lokalizację 
strefy/stref rozgrzewki zawodników rezerwowych. Bierze pod 
uwagę to, aby rezerwowi nie wpływali na przebieg gry i komfort 
pracy sędziów. Podczas rozgrzewki zawodnicy rezerwowi noszą 
ubiór, odróżniający ich od zawodników obu drużyn. 

13 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 5 

Obowiązki 
sędziego przed 

zawodami 
ust.10 

str.7/22 

 ustalenia strefy rozgrzewki zawodników 
rezerwowych 

 

Obowiązki 
sędziego przed 

zawodami 
ust.10 

str.6/19 

 określenia strefy rozgrzewki zawodników 
rezerwowych 

 

14 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 5 

Obowiązki 
sędziego przed 

zawodami 
ust.20 

str.8/22 

Jeżeli przyczyna, dla której złożono protest nie 
wygasła lub zaproponowane działania dla 
rozwiązania sporu nie satysfakcjonują strony 
wnoszącej protest, to sędzia musi umieścić w 
sprawozdaniu z zawodów treść protestu, jak 
również wydane zarządzenia. Wpisany do 
sprawozdania z zawodów protest musi być 
podpisany przez zgłaszającego kapitana oraz 
kierownika drużyny. 

Obowiązki 
sędziego przed 

zawodami 
ust.20 

str.7/19 

Jeżeli przyczyna, dla której złożono zastrzeżenie lub protest nie 
wygasła lub zaproponowane działania dla rozwiązania sporu nie 
satysfakcjonują wnoszącego, to sędzia musi umieścić w 
sprawozdaniu z zawodów treść zastrzeżenia lub protestu (z 
podpisem wnoszącego kapitana oraz kierownika drużyny), 
jak również wydane zarządzenia. 

15 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 5 

Zarzut 
nietrzeźwości 

sędziego 
ust.38 

str.10/22 

Sędziowie zobowiązani są do poddania się przed 
zawodami, lub po ich zakończeniu, badaniom na 
obecność alkoholu we krwi, gdy zarzut 
nietrzeźwości:  
• stawia im kierownik jednej z drużyn obserwator 
lub delegat PZPN lub ZPN 
(….) 
 

Zarzut 
nietrzeźwości 

sędziego 
ust.38 

str.9/19 

Sędziowie zobowiązani są do poddania się przed 
zawodami, lub po ich zakończeniu, badaniom na 
obecność alkoholu we krwi, gdy zarzut 
nietrzeźwości:  
• stawia im kierownik jednej z drużyn lub delegowany na te 
zawody obserwator lub delegat PZPN lub ZPN,  
(…) 

16 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 7 

Przerwa między 
częściami gry 

ust.3 
str.12/22 

Zawodnicy mają prawo do minimum 5 minut 
przerwy między obiema częściami gry. Sędzia nie 
ma prawa do jej skrócenia w przypadku gdy choćby 
jeden zawodnik nie wyraża na to zgody.  
 

Przerwa między 
częściami gry 

ust.3 
str.10/19 

Zawodnicy mają prawo do minimum 5 minut przerwy między 
obiema częściami gry (chyba że regulamin danych rozgrywek 
stanowi inaczej). Sędzia nie ma prawa do jej skrócenia w 
przypadku gdy choćby jeden zawodnik nie wyraża na to zgody.  
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17 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 8 

Stawienie się 
drużyn na polu 

gry 
ust.1 

str.13/22 

Drużyny zobowiązane są do stawienia się na polu 
gry w takim czasie, aby sędzia mógł punktualnie, o 
wyznaczonej godzinie, dać sygnał gwizdkiem na 
rozpoczęcie zawodów.  

Stawienie się 
drużyn na polu 

gry 
ust.1 

str.11/19 

Drużyny zobowiązane są do stawienia się na polu gry w takim 
czasie, aby sędzia mógł punktualnie, o wyznaczonej godzinie, 
dać sygnał gwizdkiem na rozpoczęcie zawodów. Jeżeli zawody 
nie rozpoczną się punktualnie, sędzia opisuje w 
sprawozdaniu przyczynę opóźnienia. 

18 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 12 

Atakowanie 
ciałem 
ust.2 

str.16/22 

Przypadkowe zetknięcie się ciał atakującego piłkę 
zawodnika i bramkarza nie stanowi naruszenia 
Przepisów Gry.  
 

Atakowanie 
ciałem 
ust.2 

str.14/19 

Samo w sobie zetknięcie się ciał atakującego piłkę 
zawodnika i bramkarza nie stanowi naruszenia 
Przepisów Gry.  
 

19 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 12 

Udzielanie kar 
indywidualnych 

ust.9 
str.17/22 

Jeżeli sędzia ma udzielić zawodnikowi kary 
indywidualnej, winien wezwać go do siebie, zapisać 
imię, nazwisko, numer karanego zawodnika oraz 
rodzaj przewinienia i okazać mu właściwy kolor 
kartki w wyprostowanej i uniesionej ręce.  

Udzielanie kar 
indywidualnych 

ust.9 
str.14/19 

Jeżeli sędzia ma udzielić zawodnikowi kary 
indywidualnej, winien wezwać go do siebie, zapisać 
numer i drużynę karanego zawodnika oraz rodzaj 
przewinienia i okazać mu właściwy kolor kartki w 
wyprostowanej i uniesionej ręce.  

20 Postanowienia 
PZPN 

Artykuł 13 

Sposób 
wykonania 

ust.3 
str.18/22 

Jeżeli po ustawieniu piłki w miejscu przewinienia 
drużyna wykonująca rzut wolny, z jakiegokolwiek 
powodu (np. nieprawidłowej odległości zawodników 
drużyny przeciwnej od piłki) nie wykona go 
natychmiast, sędzia z własnej inicjatywy wstrzymuje 
wykonanie rzutu wolnego, informuje wykonawcę, że 
rzut będzie wykonany na jego polecenie i dopiero 
po przesunięciu zawodników drużyny przeciwnej na 
odległość 9,15 m od piłki, daje sygnał gwizdkiem na 
wykonanie rzutu wolnego. 

Sposób 
wykonania 

ust.3 
str.15/19 

Jeżeli po ustawieniu piłki w miejscu przewinienia drużyna 
wykonująca rzut wolny, z jakiegokolwiek powodu (np. 
nieprawidłowej odległości zawodników drużyny przeciwnej od 
piłki) nie wykona go natychmiast, sędzia z własnej inicjatywy 
wstrzymuje wykonanie rzutu wolnego, informuje wykonawcę, że 
rzut będzie wykonany na jego polecenie i dopiero po 
przesunięciu zawodników drużyny przeciwnej na odległość co 
najmniej 9,15 m od piłki, daje sygnał gwizdkiem na wykonanie 
rzutu wolnego. 

21 Postanowienia 
PZPN 
Strefa 

techniczna 

ust.1 
str.20/22 

Tylko jedna osoba w danej chwili jest upoważniona 
do przekazywania taktycznych wskazówek. Osoba 
ta może przesunąć się do przodu strefy i przebywać 
tam bez ograniczeń, ale cały czas musi się 
odpowiednio zachowywać. W przeciwnym razie 
sędzia ma prawo nakazać osobie zachowującej 
się nieodpowiedzialnie opuszczenie strefy 
technicznej. Osoba ta powinna być usunięta poza 
ogrodzenie boiska i nie może przebywać w tunelu 
prowadzącym do szatni. Zachowanie tej osoby 
sędzia musi opisać w sprawozdaniu. 
 

ust.1 
str.17/19 

Tylko jedna osoba w danej chwili jest upoważniona do 
przekazywania taktycznych wskazówek swojej drużynie. Osoba 
ta może przesunąć się do przodu strefy i przebywać tam bez 
ograniczeń, ale cały czas musi się odpowiednio zachowywać. 
Osobom przebywającym w strefach technicznych nie wolno 
głośno komentować ani krytykować decyzji sędziowskich. 
W przypadku naruszenia tego zapisu, sędzia ma prawo 
nakazać osobie zachowującej się nieodpowiedzialnie 
opuszczenie strefy technicznej. Osoba ta powinna być 
usunięta poza ogrodzenie boiska i nie może przebywać w tunelu 
prowadzącym do szatni. Zachowanie tej osoby sędzia musi 
opisać w sprawozdaniu. 


