Załącznik nr 2
Regulaminu Polskiej Futbol Ligi

REGULAMIN DYSCYPLINARNY
ZWIĄZKU FUTBOLU AMERYKAŃSKIEGO W POLSCE
Rozdział I
Postanowienia ogólne
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§1
Podstawy obowiązywania
Regulamin Dyscyplinarny Związku Futbolu Amerykańskiego w Polsce, zwany dalej “Regulaminem” określa w
szczególności:
1) zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej obowiązujące w ZFAP,
2) katalog kar dyscyplinarnych,
3) organy właściwe do orzekania w sprawach o wykroczenia dyscyplinarne i ich kompetencje,
4) rodzaje wykroczeń dyscyplinarnych i wymiar kar za ich popełnienie,
5) tryb postępowania dyscyplinarnego,
6) zasady karania, zawieszania kar dyscyplinarnych oraz zacierania skazania.
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1) ZFAP — Związek Futbolu Amerykańskiego w Polsce,
2) PD — Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej,
3) KD – Komisja Dyscyplinarna,
4) IFAF – Międzynarodowa Federacja Futbolu Amerykańskiego.
§2
Zakres stosowania
Przepisy Regulaminu stosuje się do podmiotów wymienionych w ust. 2, które działając w ramach określonych
w statucie, regulaminach i innych aktach prawa wewnętrznego ZFAP, popełniły wykroczenie dyscyplinarne.
Odpowiedzialności dyscyplinarnej lub regulaminowej podlegają:
1) członkowie zwyczajni ZFAP (rozumiani także jako ich drużyny występujące w rozgrywkach
organizowanych przez ZFAP),
2) członkowie wspierający ZFAP,
3) członkowie honorowi ZFAP,
4) zawodnicy biorący udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub podlegającym ZFAP,
5) szkoleniowcy, przez których rozumie się trenerów, instruktorów, członków sztabów szkoleniowych
(np. masażyści, fizjoterapeuci, kierownicy zespołów),
6) sędziowie, przez których rozumie się sędziów, w tym Sędziego Głównego, desygnowani przez Polskie
Stowarzyszenie Sędziów Futbolu Amerykańskiego lub inną organizację zrzeszającą sędziów futbolu
amerykańskiego zaakceptowaną przez ZFAP, w celu prowadzenia i kontroli danych zawodów w
zakresie wyznaczonym przez Regulamin Polskiej Futbol Ligi, a także Asystentów Sędziów,
7) działacze, przez których rozumie się:
a) członków statutowych organów, a także udziałowców, akcjonariuszy bądź członków
stowarzyszenia lub inne osoby pełniące funkcje kierownicze lub administracyjne w klubach
sportowych, będących członkami ZFAP,
b) spikerów zawodów,
c) członków władz ZFAP,
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d) członków organów dyscyplinarnych ZFAP,
e) Game Day Manager’a,
f) inne osoby współpracujące z lub w ramach ZFAP, których zachowanie pozostaje w związku z
działalnością podejmowaną w imieniu lub na rzecz ZFAP lub jego struktur członkowskich,
niezależnie od zajmowanego stanowiska oraz pełnionej funkcji.
Przepisów Regulaminu nie stosuje się do spraw dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie.
Osoby prawne ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za wykroczenia dyscyplinarne swoich zawodników,
szkoleniowców, działaczy, oraz kibiców na zasadzie ryzyka.
Poniesienie odpowiedzialności dyscyplinarnej nie wyklucza poniesienia odpowiedzialności na gruncie prawa
karnego i cywilnego.
Nieznajomość niniejszego Regulaminu ani innych norm wydanych przez właściwe organy ZFAP nie stanowi
przesłanki wyłączającej odpowiedzialność dyscyplinarną.
§3
Odpowiedzialność
Karom przewidzianym w niniejszym Regulaminie podlega nie tylko sprawca, ale i ten, kto kieruje, poleca,
pomaga lub nakłania do popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego.
W przypadku współsprawstwa organ dyscyplinarny przy wymiarze kary uwzględnia udział każdej osoby w
popełnieniu wykroczenia dyscyplinarnego.
Odpowiedzialność dyscyplinarną ponoszą wszystkie podmioty, o których mowa w § 2 Regulaminu, jeżeli w
czasie popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego podlegały odpowiedzialności, wynikającej z niniejszego
Regulaminu, nawet jeżeli w czasie orzekania podstawa odpowiedzialności ustała.
Prowadzenie postępowania karnego, administracyjnego lub cywilnego przeciwko obwinionemu nie
wyklucza postępowania dyscyplinarnego o ten sam czyn.
§4
Wykroczenie dyscyplinarne
Wykroczeniem dyscyplinarnym jest popełnienie zabronionego czynu, sankcjonowanego karą w niniejszym
Regulaminie lub naruszenie Statutu ZFAP, innych aktów prawa wewnętrznego ZFAP w tym uchwał, decyzji i
orzeczeń właściwych organów ZFAP, przepisów IFAF oraz krajowych i międzynarodowych przepisów
powszechnie obowiązujących.
Za wykroczenie dyscyplinarne uznaje się także naruszenie zasady fair-play we współzawodnictwie
sportowym oraz działanie, które uwłacza godności członka Kadry Narodowej lub reprezentanta Polski w
futbolu amerykańskim.
Podmioty, o których mowa w § 2 Regulaminu mogą również ponieść odpowiedzialność dyscyplinarną za
czyny, które pozostają w związku z działalnością sportową i stanowią rażące naruszenie norm etycznomoralnych i zasad współżycia społecznego.

Rozdział II
Rodzaje kar dyscyplinarnych
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§5
Rodzaje kar
W ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej za popełnione wykroczenie dyscyplinarne nakładane są kary
dyscyplinarne wymienione w § 6.
Kary dyscyplinarne należą do środków wychowawczych, służących kształtowaniu właściwych postaw i
zachowań.
Podstawowym warunkiem wychowawczej skuteczności kar dyscyplinarnych jest obiektywne, sprawiedliwe
ich orzekanie, z uwzględnieniem rodzaju, wagi i okoliczności wykroczenia oraz celów profilaktycznych i
wychowawczych.
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Kary dyscyplinarne należy stosować równolegle z innymi środkami i formami wychowawczego
oddziaływania.
Poniesienie odpowiedzialności za wykroczenie dyscyplinarne nie wyklucza odpowiedzialności wobec
podmiotów, które poniosły szkodę w wyniku czynu stanowiącego wykroczenie dyscyplinarne.
§6
Kary

Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) kara finansowa,
4) zawieszeni,
5) wykluczenie z rozgrywek,
6) wykluczenie z Kadry Narodowej lub reprezentacji Polski,
7) pozbawienie zdobytych tytułów i wyróżnień,
8) weryfikacja zawodów jako walkower,
9) wykluczenie ze współzawodnictwa sportowego,
10) wykluczenie ze ZFAP,
11) zakaz pełnienia określonych funkcji.
§7
Łączenie kar
Kary dyscyplinarne określone w § 6 Regulaminu mogą być wymierzane łącznie, w zależności od popełnionego
wykroczenia, z uwzględnieniem rodzaju, wagi i okoliczności tego wykroczenia oraz celów profilaktycznych i
wychowawczych.

Rozdział III
Szczegółowe regulacje dotyczące kar
§8
Kara upomnienia
Kara upomnienia polega na przypomnieniu istoty przewinienia dyscyplinarnego, połączonego z ostrzeżeniem o
możliwości wymierzenia surowszej kary w razie kolejnego naruszenia.

1.
2.

1.
2.

3.
4.

§9
Kara nagany
Kara nagany jest pisemnym wyrazem dezaprobaty organu dyscyplinarnego w stosunku do dopuszczającego
się przewinienia dyscyplinarnego.
W przypadku orzeczenia kary nagany, jest ona podawana do publicznej wiadomości.
§ 10
Kara finansowa
Na podmioty wymienione w § 2 Regulaminu mogą być wymierzone kary finansowe.
Organ w zależności od rodzaju przewinienia może orzec karę finansową w kwocie:
1) dla osób fizycznych od 300 zł do 2 000 zł,
2) dla osób prawnych od 500 zł do 10 000 zł.
W przypadku zawodników niepełnoletnich, kara finansowa nakładana jest na osobę prawną, która
zarejestrowała zawodnika.
Kara finansowa musi być wpłacona w terminie określonym w orzeczeniu.
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Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza zawieszenie lub wykluczenie z rozgrywek podmiotu
ukaranego do czasu uiszczenia kary powiększonej o ustawowe odsetki za opóźnienie.
Kluby odpowiadają subsydiarnie za kary pieniężne nałożone na ich zawodników, szkoleniowców, działaczy
oraz pracowników.
§ 11
Zawieszenie
Kara zawieszenia jest stosowana wobec zawodników i szkoleniowców biorących udział w rozgrywkach
organizowanych przez ZFAP.
Kara zawieszenia skutkuje niemożnością zarejestrowania Zawodnika do składu meczowego (roster), bądź
udziału w takim meczu przez szkoleniowca.
Kara zawieszenia orzekana jest w liczbie meczów, w wymiarze do 5.
Kary zawieszenia, wynikające z naruszenia przepisów gry, są orzekane w trybie uproszczonym, z ostateczną
decyzją najpóźniej do momentu rejestracji składu meczowego na spotkanie następującej kolejki spotkań.
§ 12
Wykluczenie z rozgrywek
Kara wykluczenia z rozgrywek orzeczona w stosunku do klubu skutkuje unieważnieniem licencji klubu oraz
zakaz jego ponownej rejestracji do gry w danych rozgrywkach prowadzonych w ramach ZFAP na okres
nieprzekraczający 3 sezonów.
Kara wykluczenia z rozgrywek orzeczona w stosunku do zawodnika skutkuje unieważnieniem rejestracji oraz
licencji Zawodnika oraz zakaz jego ponownej lub pierwszej rejestracji do gry w danych rozgrywkach
prowadzonych w ramach ZFAP na okres nieprzekraczający 3 sezonów.
Po upływie okresu wykluczenia z rozgrywek, ukarany może wnioskować o wydanie nowej licencji po
spełnieniu wszystkich wymagań formalnych.
§ 13
Kara wykluczenia z Kadry Narodowej lub Reprezentacji Polski
Kara wykluczenia z Kadry Narodowej skutkuje brakiem możliwości brania udziału we wszelkiego rodzaju
akcjach i zgrupowaniach szkoleniowych, a także startach mających na celu wyłonienie Reprezentacji Polski
w futbolu amerykańskim.
Kara wykluczenia z Reprezentacji Polski skutkuje brakiem możliwości reprezentowania barw narodowych w
futbolu amerykańskim na arenie międzynarodowej we wszystkich kategoriach wiekowych. Kara obejmuje
zarówno rozgrywki oficjalne, jak i towarzyskie.
Kary określone w ust. 1 i 2 orzekane są w miesiącach i latach.
Zamiast wykluczenia na czas określony, wobec obwinionego można orzec wykluczenie z konkretnych
zawodów/turniejów, przy czym górna granica w takim przypadku wynosi 4 imprezy sportowe.
§ 14
Kara pozbawienia zdobytych tytułów i wyróżnień
Kara pozbawienia klubu lub zawodników tytułów i wyróżnień tj. tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski,
Mistrza PFL 2, Wicemistrza PFL 2, Mistrza PFL 9, Wicemistrza PFL 9, Mistrza PFL Junior, Wicemistrza PFL
Junior itd. lub zdobywcy Pucharu Polski oznacza unieważnienie zajętych miejsc w poprzednich zawodach
ligowych, turniejowych i pucharowych oraz pozbawienie wszelkich zdobytych przez drużynę, lub zawodnika
tytułów i wyróżnień.
Z niniejszą karą wiąże się obowiązek zwrotu określonych korzyści majątkowych oraz przedmiotów o
charakterze symbolicznym, w szczególności medali, pucharów i nagród.
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§ 15
Weryfikacja zawodów jako walkower
Kara weryfikacji zawodów jako walkower oznacza weryfikację wyniku meczu na 0:20 na niekorzyść
ukaranego klubu raz odjęcie dwóch „dużych” punktów w tabeli ligowej.
W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower – utrzymuje się wynik
uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych punktów drużyny ukaranej.
§ 16
Kara wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego
Kara wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego polega na zakazie udziału w zawodach, obozach
sportowych, reprezentowania klubu wobec innych osób i podmiotów oraz przebywania na zawodach futbolu
amerykańskiego organizowanych przez lub w ramach ZFAP.
Karę wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego wymierza się w tygodniach, miesiącach lub latach.
Karę wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego orzeka się na czas określony lub dożywotnio.
Zamiast wykluczenia na czas określony, wobec obwinionego można orzec wykluczenie z konkretnych
zawodów/turniejów, przy czym górna granica w takim przypadku wynosi 4 imprezy sportowe.
Karę określoną niniejszym paragrafem stosuje się do szkoleniowców, sędziów i działaczy.
§ 17
Wykluczenie ze ZFAP
Karę wykluczenia ze ZFAP stosuje się do w stosunku do członków zwyczajnych, wspierających i honorowych
ZFAP, na zasadach określonych w Statucie ZFAP.
W przypadkach szczególnych, organy dyscyplinarne po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego
mogą zwrócić się do właściwych organów ZFAP o trwałe pozbawienie członkostwa ZFAP lub wykluczenie ze
ZFAP. Wniosek musi zostać złożony w formie pisemnej oraz zawierać klarownie przedstawione argumenty
uzasadniające zastosowanie przedmiotowej sankcji.

§ 18
Kara zakazu pełnienia określonych funkcji
Kara zakazu pełnienia określonych funkcji sportowych lub społecznych w komórkach organizacyjnych ZFAP oraz
w sekcjach klubów będących członkami ZFAP orzeka się na czas określony nie dłuższy niż 10 lat.

Rozdział IV
Zasady karania
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§ 19
Zbieg przepisów
Jeżeli zabronione pod groźbą kary dyscyplinarnej działanie wyczerpuje znamiona określone w dwóch (lub
więcej) pozostających w zbiegu przepisach dyscyplinarnych, stanowi ono jedno wykroczenie dyscyplinarne,
za które wymierza się jedną zasadniczą karę dyscyplinarną.
Zbieg przepisów, o którym mowa w ust. 1 zachodzi wtedy, gdy sprawca tym samym czynem narusza wiele
przepisów Regulaminu.

§ 20
Ciąg wykroczeń
Jeżeli obwiniony dopuszcza się w krótkich odstępach czasu czynów, które wyczerpują znamiona takiego samego
wykroczenia dyscyplinarnego lub wykroczeń dyscyplinarnych podobnych, zachowanie to uznaje się za jedno
wykroczenie dyscyplinarne, podlegające jednej zasadniczej karze dyscyplinarnej, uwzględniającej w swej
dolegliwości wszystkie zachowania.
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§ 21
Zawieszenie wykonania kary
Organ orzekający może zawiesić wykonanie kary dyscyplinarnej, jeżeli uzna to za celowe z uwagi na zaistniałe
okoliczności i dotychczasową postawę osoby, która popełniła wykroczenie.
Okres zawieszenia kary wynosi maksymalnie 3 lata i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia
dyscyplinarnego.
Jeżeli ukarany popełni w okresie zawieszenia jakiekolwiek wykroczenie, organ orzekający egzekwuje
wykonanie zawieszonej kary. W takim przypadku karę zawieszoną orzeka się wraz z nową karą.
Za wykroczenie popełnione w okresie zawieszenia kary, nie może być orzeczona kara w zawieszeniu.
§ 22
Warunkowe zwolnienie
Na wniosek ukaranego, organ dyscyplinarny może warunkowo zwolnić go z odbycia reszty kary, gdy jego
postawa oraz zachowanie po popełnieniu wykroczenia dyscyplinarnego i w czasie odbywania kary
uzasadniają przekonanie, że nie popełni on ponownie wykroczenia dyscyplinarnego.
Warunkowe zwolnienie można zastosować po odbyciu co najmniej połowy kary.
W razie warunkowego zwolnienia, czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby.
Przy rozpatrywaniu wniosku o warunkowe zwolnienie organ dyscyplinarny bierze pod uwagę stanowisko
macierzystego klubu, a także PD.

Rozdział V
Rodzaje wykroczeń dyscyplinarnych
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§ 23
Naruszenia przepisów gry
Szczegółowe zasady dotyczące naruszenia przepisów gry określa załącznik nr 3 Regulaminu Polskiej Futbol
Ligi 2021, tj. zasady gry IFAF.
W przypadku wykroczeń dotyczących naruszenia przepisów gry decyzje sędziów są traktowane jako decyzje
I instancji.
KD spotyka się w każdy wtorek następujący po weekendzie meczowym o godzinie 20.00, by omówić
wykroczenia wynikające z naruszenia przepisów gry podczas minionej kolejki spotkań oraz wymierzyć kary.
Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca stroną postępowania dyscyplinarnego, wynikającego z naruszenia
przepisów gry, ma prawo przedstawić dowody podważające decyzję I instancji, jednak nie później niż do
godziny 20.00 we wtorek następujący po minionej kolejce spotkań, kiedy to odbywa się posiedzenie KD.
Wyżej wymienione dowody powinny być przedstawione KD w postaci nagrań i pisemnego stanowiska strony.

§ 24
Niesportowe zachowanie
Za używanie w związku z rozgrywkami futbolu amerykańskiego, w stosunku do zawodników, sędziów,
szkoleniowców, działaczy, funkcjonariuszy służby porządkowej lub publiczności gestów lub słów powszechnie
uznawanych za obraźliwe lub wulgarne, wymierza się karę:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) finansową,
4) zawieszenia,
5) wykluczenia z Kadry Narodowej lub Reprezentacji Polski,
6) wykluczenia z rozgrywek
7) wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego
8) zakazu pełnienia określonych funkcji.
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§ 25
Groźby i naruszenie nietykalności
Kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną w związku z rozgrywkami futbolu
amerykańskiego, działalnością ZFAP lub jego organizacji członkowskich, podlega karze:
1) nagany,
2) finansowej,
3) zawieszenia
4) wykluczenia z Kadry Narodowej lub Reprezentacji Polski,
5) wykluczenia z rozgrywek
6) wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego
7) zakazu pełnienia określonych funkcji.
Odpowiedzialność za zachowania określone w ust. 1 ponosi również klub, jeżeli co najmniej dwie osoby
spośród zawodników, szkoleniowców lub działaczy tego klubu dopuszcza się powyższego zachowania. Organ
dyscyplinarny może wymierzyć wtedy karę finansową.

§ 26
Podważenie decyzji sędziów lub kompetencji sędziowskich
Za podważanie decyzji sędziowskich lub kompetencji sędziów przez zawodników, szkoleniowców lub działaczy
wymierza się karę:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) finansową,
4) zawieszenia.
§ 27
Odpowiedzialność organizatora za niezapewnienie bezpieczeństwa w miejscu odbywania się zawodów
Za niewłaściwe przygotowanie zawodów lub brak należytego porządku lub bezpieczeństwa w miejscu odbywania
się zawodów, wymierza się karę:
1) finansową,
2) wykluczenia z rozgrywek.
§ 28
Udział w zawodach nieuprawnionego lub zawieszonego zawodnika
Za udział w rozgrywkach futbolu amerykańskiego zawodnika nieuprawnionego, wykluczonego z rozgrywek lub
zawodnika pod obcym nazwiskiem, wymierza się:
1) klubom:
a) karę finansową,
b) karę wykluczenia z rozgrywek
c) karę weryfikacji zawodów jako walkower,
d) karę pozbawienia zdobytych tytułów i wyróżnień,
2) zawodnikom:
a) karę nagany,
b) karę finansową
c) karę wykluczenia z rozgrywek.
3) winnym szkoleniowcom lub działaczom:
a) karę finansową,
b) karę zawieszenia.
c) Karę wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego,
d) karę zakazu pełnienia określonych funkcji.

§ 29
Korupcja bierna i czynna
1. Kto czyni przygotowania, usiłuje udzielić, udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej, lub osobistej w
zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów, uchwał, decyzji lub rozstrzygnięć
organów ZFAP, podlega:
1) karze finansowej,
2) karze zawieszenia,
3) karze wykluczenia z rozgrywek,
4) karze pozbawienia zdobytych tytułów i wyróżnień,
5) karze wykluczenia z Kadry Narodowej lub Reprezentacji Polski,
6) karze wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego,
7) karze zakazu pełnienia określonych funkcji.
2. Karom opisanym w ust. 1 podlega również ten, kto czyni przygotowania, usiłuje przyjąć lub przyjmuje
korzyść majątkową, lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć
wpływ na wynik zawodów, konkursów, przetargów.
3. Osoby prawne, w których imieniu lub na rzecz działały osoby ukarane na podstawie ust. 1 i 2, podlegają
karze:
1) finansowej,
2) wykluczenia z rozgrywek,
3) weryfikacji zawodów jako walkower,
4) pozbawienia zdobytych tytułów i wyróżnień.
5) wykluczenia ze ZFAP.
§ 30
Zaniechanie zawiadomienia o korupcji lub match-fixingu
Za zaniechanie zawiadomienia organu dyscyplinarnego o zachowaniu wyczerpującym znamiona wykroczenia
dyscyplinarnego w postaci korupcji czynnej lub biernej lub match-fixingu, osobom fizycznym wymierza się karę:
1) nagany,
2) finansową,
3) zawieszenia,
4) wykluczenia z Kadry Narodowej lub Reprezentacji Polski,
5) wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego
6) zakazu pełnienia określonych funkcji
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§ 31
Niedozwolone zakłady bukmacherskie i match-fixing
Kto czyni przygotowania, usiłuje lub dopuszcza się nieuczciwego zachowania, mogącego mieć wpływ na
przebieg rozgrywek futbolu amerykańskiego lub zdarzenia będące przedmiotem zakładów bukmacherskich,
podlega:
1) karze finansowej,
2) karze zawieszenia,
3) karze wykluczenia z rozgrywek,
4) wykluczenia z Kadry Narodowej lub Reprezentacji Polski,
5) karze wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego,
6) karze zakazu pełnienia określonych funkcji.
Za opisane w ust. 1 postępowania osoby fizycznej, kluby podlegają:
1) karze finansowej,
2) karze wykluczenia z rozgrywek,
3) karze weryfikacji zawodów jako walkower,

3.

4) pozbawienia zdobytych tytułów i wyróżnień,
5) wykluczeniu ze ZFAP.
Za uczestnictwo osób podlegających niniejszemu Regulaminowi w zakładach bukmacherskich, zawieranych
w kraju lub zagranicą, odnoszących się do wszystkich zawodów, rozgrywanych z udziałem drużyn krajowych
w kraju i zagranicą, a także Reprezentacji Polski wymierza się kary:
1) finansową,
2) zawieszenia,
3) wykluczenia z rozgrywek,
4) wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego,
5) wykluczenia z Kadry Narodowej lub Reprezentacji Polski.

§ 32
Umyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z przepisami futbolu amerykańskiego
Za umyślne prowadzenie zawodów w sposób sprzeczny z przepisami właściwymi dla futbolu amerykańskiego,
sędziemu wymierza się karę:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) finansową,
4) wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego.
§ 33
Niestawiennictwo na zawodach
Za nieusprawiedliwione niestawienie się do prowadzenia zawodów bądź pełnienia funkcji delegata lub za
powtarzające się spóźnienia na zawody, sędziemu wymierza się karę:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) finansową,
4) wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego.
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§ 34
Niesportowy tryb życia lub naruszenie norm etyczno- moralnych
Za niesportowy tryb życia, nadużywanie alkoholu, naruszenie norm etyczno-moralnych i zasad współżycia
społecznego wymierza się karę:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) karę finansową.
Za wysoce niesportowy tryb życia, ponowne wykroczenie określone w ust. 1, rażące naruszenie porządku
publicznego, obowiązujących norm etyczno- moralnych i zasad współżycia społecznego, wymierza się w
zależności od stopnia i rodzaju wykroczenia:
1) karę nagany,
2) karę finansową,
3) karę zawieszenia,
4) karę zakazu pełnienia określonych funkcji.
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§ 35
Wykroczenia związane z występowaniem w Kadrze Narodowej i w Reprezentacji Polski
Za uniemożliwienie zawodnikowi uczestnictwa w zajęciach Kadry Narodowej lub Reprezentacji Polski bądź
w startach i zawodach sportowych o charakterze międzynarodowym, wymierza się następujące kary
finansowe:
1) klubowi – od 1000 zł,
2) działaczom – od 1000 zł,
3) szkoleniowcom – od 1000 zł.
Za nieusprawiedliwione niestawienie się na zgrupowanie Kadry Narodowej wymierza się zawodnikowi karę:
1) finansową w wysokości nie niższej niż 1000 zł,
2) karę wykluczenia z Kadry Narodowej lub Reprezentacji Polski.
Za zachowanie niegodne zawodnika Kadry Narodowej lub reprezentanta Polski, popełnione w kraju lub za
granicą, zawodnikowi wymierza się karę:
1) upomnienia,
2) nagany,
3) karę finansową,
4) karę wykluczenia z Kadry Narodowej lub Reprezentacji Polski.

§ 36
Próba oddziaływania na członków organów dyscyplinarnych
Za próbę jakiegokolwiek wpływania na członków KD, w osobnym postepowaniu dyscyplinarnym wymierza się
następujące kary:
1) klubom i osobom prawnym:
a) karę finansową,
b) karę wykluczenia z rozgrywek.
2) osobom fizycznym:
a) karę finansową,
b) karę zawieszenia,
c) karę wykluczenia z rozgrywek,
d) karę wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego,
e) karę zakazu pełnienia określonych funkcji.
§ 37
Ujawnienie tajemnicy postępowania
W przypadku ujawnienia przez członka KD informacji o trwającym bądź zakończonym postępowaniu
dyscyplinarnym orzeka się wobec niego obligatoryjnie dożywotni zakaz pełnienia funkcji w organach
dyscyplinarnych oraz dodatkowo karę finansową i karę wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego.
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§ 38
Doping
Wykroczenia dyscyplinarne związane z dopingiem w futbolu amerykańskim podlegają karze.
Katalog wykroczeń, tryb postępowania oraz kary określają Przepisy Antydopingowe POLADA, ustanowione
przez Polską Agencję Antydopingową oraz w odpowiednim zakresie przepisy IFAF i WADA.
W sprawach krajowych, o odpowiedzialności dyscyplinarnej za stosowanie dopingu rozstrzyga Panel
Dyscyplinarny przy POLADA.
ZFAP uznaje i respektuje kluczową rolę POLADA w systemie walki z dopingiem w Polsce, a także jej prawa i
kompetencje wynikające z ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 roku o zwalczaniu dopingu w sporcie, w
szczególności określone w art. 5 ust.1 pkt 2.

Rozdział VI
Nadzwyczajne tymczasowe zawieszenie lub wykluczenie ze współzawodnictwa sportowego
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§ 39
W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy okoliczności popełnionego czynu nie budzą wątpliwości oraz
nastąpiło rażące naruszenie przepisów dyscyplinarnych, a także gdy wymaga tego dobro polskiego sportu
futbolu amerykańskiego, zapobieżenie naruszeniu wizerunku ZFAP lub zabezpieczenie dalszego,
prawidłowego toku postepowania dyscyplinarnego, KD z inicjatywy własnej lub na uzasadniony wniosek
może zastosować środek zapobiegawczy w postaci nadzwyczajnego tymczasowego zawieszenia lub
wykluczenia ze współzawodnictwa sportowego.
Nadzwyczajne tymczasowe zawieszenie lub wykluczenie ze współzawodnictwa sportowego, o których mowa
w ust. 1 orzeka się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące.
Nadzwyczajne tymczasowe zawieszenie lub wykluczenie ze współzawodnictwa sportowego wchodzi w życie
z chwilą dostarczenia go do podmiotu objętego zawieszeniem w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego
treścią.
Na postanowienie KD o zastosowaniu środka określonego w ust. 1 przysługuje odwołanie. Odwołanie należy
złożyć w terminie 7 dni za pośrednictwem PD. Złożenie odwołania nie powoduje wstrzymania
nadzwyczajnego zawieszenia.
Okres nadzwyczajnego zawieszenia zaliczany jest na poczet orzeczonej kary wymienionej w § 6 pkt 4, 5, 6, 9,
10.
Z wnioskiem określonym w ust. 1 może wystąpić w szczególności trener Kadry Narodowej lub Reprezentacji
Polski w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wniosek podczas wszelkich startów, imprez,
zawodów i zgrupowań Kadry Narodowej lub Reprezentacji Polski.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio § 11 i § 16 Regulaminu.

Rozdział VII
Tryb postępowania dyscyplinarnego
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§ 40
Podstawowe zasady postępowania
Organy dyscyplinarne są niezależne.
Członkowie organów dyscyplinarnych zobowiązani są do zachowania w tajemnicy przebiegu posiedzenia, w
szczególności narady i głosowania.
Postępowanie powinno być przeprowadzone bez nieuzasadnionej zwłoki w sposób zapewniający należytą
koncentrację materiału dowodowego.
W skład zespołu orzekającego nie może wchodzić osoba, która:
1) jest świadkiem w tej samej sprawie,
2) była lub pozostaje z obwinionym w sporze sądowym,
3) jest małżonkiem obwinionego,
4) jest krewnym lub powinowatym obwinionego w linii prostej albo krewnym w linii bocznej do drugiego
stopnia,
5) pozostaje do obwinionego w stosunku osobistym tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do
bezstronności tej osoby.
Przesłanki wyłączenia określone w pkt. 4 pkt 2-5 dotyczą również PD
Członek zespołu orzekającego podlegający wyłączeniu zawiadamia o tym przewodniczącego zespołu i
wstrzymuje się od udziału w sprawie.
Członek zespołu orzekającego może być wyłączony na uzasadniony wniosek strony postępowania.
O wyłączeniu członka zespołu orzekającego decyduje PD.
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O wyłączeniu PD decyduje kolegialnie zespół orzekający zwykłą większością głosów w drodze głosowania, w
którym nie uczestniczy PD.
§ 41
Zasady postępowania
W postępowaniu przed organami dyscyplinarnymi, obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
Postępowanie organów dyscyplinarnych jest jawne dla stron i gwarantuje im prawo do obrony.
W trakcie postępowania wyjaśniającego obwinieni, jak i pokrzywdzeni mają prawo do:
1) udziału we wszystkich fazach postępowania,
2) dostępu do akt sprawy, w tym do zebranych dowodów,
3) zadawania pytań, składania oświadczeń, żądań i wniosków, w tym dowodowych.
§ 42
Strona postępowania
Stroną postępowania dyscyplinarnego jest podmiot, którego praw i obowiązków dotyczy postępowanie.
Stronami postępowania mogą być w szczególności osoby prawne i fizyczne, o których mowa w § 2 ust. 2
Regulaminu, oraz poszkodowani w wyniku ich działań.
Każda ze stron uprawniona jest do złożenia oświadczenia, co do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących
okoliczności sprawy.
§ 43
Zasady reprezentacji
Strona postępowania może być w trakcie jego trwania reprezentowana przez pełnomocnika, na podstawie
pisemnego pełnomocnictwa przedłożonego organowi dyscyplinarnemu.
Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być: radca prawny, adwokat, małżonek, zstępni, wstępni,
rodzeństwo, a także działacz lub pracownik klubu, którego strona jest członkiem.
Pełnomocnikiem osoby prawnej może być radca prawny, adwokat, a także jej działacz lub pracownik.

§ 44
Dowody
Dowodem w sprawie może być wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem i może przyczynić się do wyjaśnienia
sprawy. W szczególności dowodem mogą być:
1) zeznania świadków i stron,
2) opinie biegłych,
3) nagrania z meczów,
4) dokumenty, w tym:
a) protokoły sędziowskie,
b) sprawozdania oficjalnych obserwatorów oraz kierownictw ekip reprezentacyjnych,
c) wyjaśnienia sporządzone w toku innych postępowań.
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§ 45
Przedawnienie
Nie wszczyna się, zastrzeżeniem ust. 2, postępowania w sprawie wykroczenia dyscyplinarnego, jeżeli od daty
jego ujawnienia minęło 6 miesięcy.
Nie wszczyna się postępowania w sprawie wykroczenia dyscyplinarnego, jeżeli od daty jego popełnienia
minęły 24 miesiące.
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§ 46
Organy
Organem dyscyplinarnym właściwym do prowadzenia postępowania wyjaśniającego i składania aktu
obwinienia jest Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej. W sprawie, której stroną jest PD lub członek KD,
postępowanie wyjaśniające prowadzi Zarząd ZFAP.
Organem dyscyplinarnym właściwym do orzekania w I instancji we wszystkich sprawach związanych z
wykroczeniami dyscyplinarnymi popełnionymi przez podmioty wymienione w § 2 ust. 2 Regulaminu jest
Komisja Dyscyplinarna, działająca w 3-osobowym składzie orzekającym.
Organem dyscyplinarnym właściwym do orzekania w sprawach dyscyplinarnych w II instancji jest Komisja
Dyscyplinarna, działająca w 3-osobowym składzie orzekającym, jednak z wyłączeniem co najmniej jednego
członka KD, orzekającego w I instancji.
§ 47
Komisja Dyscyplinarna
Komisja Dyscyplinarna jest organem dyscyplinarnym ZFAP orzekającym w postępowaniu dyscyplinarnym tj.
odpowiadającym za ocenę dowodów zgromadzonych w sprawie, ustalającym odpowiedzialność
dyscyplinarną obwinionego oraz określającym adekwatną do przewinienia karę dyscyplinarną.
KD składa się z 5 członków zatwierdzonych przez Zarząd ZFAP w drodze uchwały na roczną kadencję.
Przewodniczący KD wybierany jest w głosowaniu przez członków KD.
KD prowadzi postępowanie dyscyplinarne na podstawie przepisów ogólnych określonych w niniejszym
Regulaminie.
Członek KD może ustąpić przed upływem kadencji dobrowolnie bądź zostać odwołany przez Zarząd ZFAP. W
przypadku wakatu na stanowisku członka KD w trakcie trwania kadencji, Zarząd ZFAP dokonuje wyboru
nowych członków w miejsce tych, których mandat wygasł.
KD corocznie przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zebraniu Członków.
§ 48
Anonimizacja wniosku
Wnioskodawca może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzec, że chce pozostać anonimowy.
Jeśli PD stwierdzi, że zachodzą przesłanki do anonimizacji wniosku zawiadamia wnioskodawcę o
sporządzeniu kopii wniosku bez danych umożliwiających identyfikację wnioskodawcy.
Jeśli PD stwierdzi, że nie zachodzą przesłanki do anonimizacji wniosku zawiadamiania wnioskodawcę, który
może podtrzymać wniosek bądź go wycofać.
Informacja o danych wnioskodawcy w przypadku anonimizacji wniosku pozostają do wiadomości jedynie PD,
który nie może wyjawić danych wnioskodawcy zarówno innym stronom postępowania, jak i organom
orzekającym.
W przypadku anonimizacji wniosku, jego wnioskodawca nie może korzystać z prawa do:
1) odwołania się od orzeczenia organów dyscyplinarnych,
2) złożenia skargi na postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.
§ 49
Szczegółowe zasady postępowania
W przypadku odmowy bądź braku odpowiedzi na wezwanie KD do złożenia wyjaśnień, odpowiedzi na
pytanie, okazania lub wydania dowodu, może ona nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500 zł. § 10
Regulaminu stosuje się odpowiednio.
Ukarany z ust. 1 ma 7 dni od otrzymania postanowienia na uiszczenie kary na wskazany rachunek ZFAP,
chyba że złoży w tym terminie odpowiedź na wezwanie albo zażalenie do Zarządu ZFAP za pośrednictwem
PD.
W przypadku złożenia jakichkolwiek zażaleń na postanowienia KD, PD przekazuje bezzwłocznie całość
dokumentacji do Zarządu ZFAP.
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Zarząd ZFAP na posiedzeniu tajnym może podtrzymać postanowienie bądź je uchylić — w przypadku
podtrzymania kary, zobowiązany ma 7 dni na jej uiszczenie.
KD może w uzasadnionych przypadkach na koszt ZFAP powołać biegłych, przysługuje mu także zwrot
delegacji na zasadach określonych dla członków Zarządu ZFAP.
§ 50
Umorzenie postępowania wyjaśniającego
W przypadku, gdy KD nie stwierdzi podstaw do sporządzenia i skierowania aktu obwinienia, umarza
postępowanie.
Postanowienie o umorzeniu musi zawierać datę, sentencję wraz z podstawami prawnymi, uzasadnieniem
oraz pouczeniem.
Umorzenie przekazuje się wnioskodawcy i obwinionemu.
Wnioskodawca w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia może złożyć zażalenie od umorzenia do KD
za pośrednictwem PD.
W przypadku zażalenia, jeśli KD podtrzymuje swoją decyzję, przekazuje bezzwłocznie całość dokumentacji
do PD.
§ 51
Sporządzenie aktu obwinienia
W przypadku, gdy KD stwierdził istnienie uzasadnionych podstaw do przeprowadzenia postępowania
dyscyplinarnego, sporządzany jest akt obwinienia.
Akt obwinienia musi zawierać datę, sentencję wraz z podstawami prawnymi, wnioskowany wymiar kary oraz
uzasadnienie.
§ 52
Postępowanie dyscyplinarne przed KD
Przewodniczący KD wyznacza skład orzekający i termin wydania orzeczenia.
Odpis aktu obwinienia wraz z terminem wydania orzeczenia przekazuje się stronom postępowania.
Orzeczenie musi być wydane w terminie miesiąca od otrzymania aktu obwinienia, nie wcześniej jednak niż
przed upływem 2 dni od otrzymania zawiadomienia przez strony.
Skład orzekający może obradować za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
W uzasadnionym przypadku można przesunąć termin wydania orzeczenia maksymalnie o miesiąc.
§ 53
Posiedzenie
Na uzasadniony wniosek stron postępowania, bądź w przypadku, gdy sprawa jest skomplikowana, KD może
zarządzić posiedzenie z udziałem stron.
Obecność na posiedzeniu jest obowiązkowa, z zastrzeżeniem ust. 5.
Strona musi być poinformowana na 7 dni wcześniej o terminie posiedzenia.
Strony mogą zgodzić się na wyznaczenie terminu posiedzenia w czasie krótszym niż 7 dni.
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionej strony nie stoi na przeszkodzie rozpoznaniu sprawy i wydaniu
orzeczenia
Za prowadzenie oraz porządek posiedzenia odpowiedzialny jest przewodniczący składu orzekającego.
§ 54
Dobrowolne poddanie się karze
Do chwili ujawnienia aktu obwinienia, obwiniony może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się
odpowiedzialności dyscyplinarnej, zawierający skonkretyzowaną propozycję wymiaru kary.
KD nie ma obowiązku uznania wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.
KD uwzględnia wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przewinienia nie budzą wątpliwości, cele
postępowania zostaną osiągnięte, a wysokość kary będzie adekwatna do wagi przewinienia dyscyplinarnego.

4.
5.

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

Przy wydaniu orzeczenia uwzględniającego wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie
stosuje się zapisów § 52 ust. 2.
Obwinionemu w przypadku uwzględnienia wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
dyscyplinarnej nie przysługuje odwołanie.
§ 55
Zakończenie postępowania
Po analizie przedstawionej dokumentacji, a także innych dowodów przeprowadzonych w trakcie
postępowania, organ orzekający I Instancji odbywa naradę niejawną i wydaje orzeczenie o:
1) ukaraniu,
2) umorzeniu postępowania,
3) odstąpieniu od wymierzenia kary.
Skład orzekający działa na podstawie zebranych dowodów oraz dowodów przeprowadzonych w trakcie
postępowania. W uzasadnionym przypadku może dopuścić dowód nieznany w momencie składania aktu
obwinienia lub zobowiązać strony do złożenia dodatkowych wyjaśnień.
W razie uznania braku odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionego organ dyscyplinarny wydaje
orzeczenie o umorzeniu postępowania.
Organ dyscyplinarny odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli wymierzenie nawet najłagodniejszej kary byłby
niewspółmierne do wagi popełnionego wykroczenia dyscyplinarnego.
§ 56
Sposób orzekania
Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. Żaden z członków organu nie może wstrzymać się od głosu.
Członkowie organu orzekającego zobowiązani są do zachowania tajemnicy narady.
Organ orzekający nakłada karę dyscyplinarną w granicach przewidzianych w Regulaminie po ocenie
zebranego materiału dowodowego oraz rodzaju i rozmiaru ujemnych następstw przewinienia
dyscyplinarnego i stopnia jego szkodliwości, a także biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze
kary dyscyplinarnej.
Jeśli w stosunku do obwinionego zastosowano nadzwyczajny, tymczasowy środek, o którym mowa w § 39
Regulaminu, okres zawieszenia zalicza się na poczet orzeczonej kary.
§ 57
Orzeczenie
Pisemne orzeczenie wraz z uzasadnieniem wysyła się stronom na piśmie w terminie 7 dni od dnia jego
podjęcia.
W przypadku odbycia posiedzenia, Organ ogłasza sentencję orzeczenia stronom, a następnie w terminie 7
dni przekazuje ją wraz z uzasadnieniem na piśmie.
Orzeczenie w postępowaniu dyscyplinarnym powinno zawierać:
1) oznaczenie organu dyscyplinarnego oraz składu orzekającego,
2) datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania orzeczenia,
3) imię, nazwisko oraz inne dane określające tożsamość obwinionego,
4) przytoczenie opisu i kwalifikacji czynu,
5) rozstrzygnięcie wraz z orzeczoną karą,
6) uzasadnienie orzeczenia,
7) pouczenie o możliwości odwołania się wraz z oznaczeniem terminu i organu odwoławczego,
8) podpisy wszystkich członków składu orzekającego.
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§ 58
Odwołanie
Od orzeczenia o ukaraniu wydanego przez organ dyscyplinarny I instancji stronom przysługuje odwołanie do
II instancji.
Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być złożone na piśmie za pośrednictwem organu I instancji w
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
Termin do złożenia odwołania może zostać przywrócony na wniosek odwołującego się, jeżeli
uprawdopodobni on, że opóźnienie nastąpiło bez jego winy oraz równocześnie złoży odwołanie.
Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie kary, chyba że pozostałe postanowienia Regulaminu stanowią
inaczej.
§ 59
Forma odwołania
Odwołanie od orzeczenia organu dyscyplinarnego pierwszej instancji powinno zawierać w szczególności:
1) oznaczenie organu odwoławczego, do którego jest kierowane,
2) oznaczenie strony wnoszącej odwołanie,
3) sprecyzowanie zarzutów stawianych zaskarżonemu orzeczeniu i ich uzasadnienie,
4) sformułowanie żądań strony,
5) podpis strony.
Organ dyscyplinarny I instancji przekazuje odwołanie do organu II instancji wraz z informacją o spełnieniu
warunków wymienionych w § 61 i przedkłada swoje stanowisko do argumentów podniesionych w
odwołaniu.
Organ dyscyplinarny I instancji przekazuje odpis odwołania do organu II instancji wraz z informacją o
spełnieniu warunków wymienionych w § 61 i przedkłada swoje stanowisko do argumentów podniesionych
w odwołaniu.
§ 60
Postępowanie odwoławcze
Organ odwoławczy na podstawie akt sprawy może orzec o:
1) utrzymaniu w mocy zaskarżonego orzeczenia,
2) zmianie zaskarżonego orzeczenia,
3) uchyleniu zaskarżonego orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I
instancji,
4) uchyleniu zaskarżonego orzeczenia i umorzeniu postępowania w danej sprawie.
Zabronione jest przeprowadzanie postępowanie dowodowego. Organ odwoławczy może uznać nowe
dowody tylko w przypadku, gdy nie były znane stronom w momencie orzekania przez organ I instancji.
Organ odwoławczy nie może zaostrzyć kary dyscyplinarnej, chyba że odwołanie wniesiono na niekorzyść
obwinionego.

§ 61
Prawomocność orzeczeń i postanowień
Po upływie terminów na wniesienie zażalenia, odwołania lub po rozpatrzeniu orzeczenia przez organ II instancji,
rozstrzygnięcia organów dyscyplinarnych stają się prawomocne.
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§ 62
Nowe okoliczności
Jeżeli w ciągu trzech miesięcy po wydaniu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu ujawnią się nowe, istotne
okoliczności, nieznane organowi w czasie orzekania, strona może złożyć wniosek o wznowienie
postępowania.
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Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do organu dyscyplinarnego, który wydał orzeczenie w ostatniej
instancji.
Jeśli organ nie dopatrzył się uzasadnionych powodów do wznowienia postępowania, wydaje decyzję o
odmowie wznowienia.
Po zakończeniu wznowionego postępowania organ dyscyplinarny na podstawie zebranych materiałów:
1) uchyla poprzednie orzeczenie i wydaje nowe orzeczenie,
2) utrzymuje w mocy dotychczasowe orzeczenie i odmawia jego zmiany.
§ 63
Ewidencja wykroczeń
KD prowadzi ewidencję popełnionych wykroczeń, orzeczonych kar dyscyplinarnych oraz przypadków
zawieszenia lub warunkowego zwolnienia z wykonywania kary.
Po upływie 3 lat, licząc od daty wykonania kary, jest ona wykreślana z ewidencji kar, o której mowa w ust. 1.
Z chwilą skreślenia kary uważa się ją za niebyłą.
§ 64
Interpretacja Regulaminu
Prawo interpretacji przepisów Regulaminu przysługuje KD, w formie uchwały.
Interpretacja dokonana w formie, o której mowa w ust. 2, wiąże wszystkie organy dyscyplinarne i Zarząd
ZFAP.
§ 65
Korespondencja
W imieniu organów dyscyplinarnych korespondencję pisemną przesyła Biuro ZFAP.
Korespondencję do KD przekazuje się bez otwierania.
Biuro ZFAP nie może odmówić przekazania korespondencji w imieniu organów dyscyplinarnych.
§ 66
Przepisy końcowe
Przepisy niniejszego Regulaminu stosuje się do postępowań dyscyplinarnych wszczętych po wejściu w życie
niniejszego Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.05.2021.
W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy treścią niniejszego Regulaminu a pozostałymi przepisami
wewnętrznymi obowiązującymi w ZFAP (za wyjątkiem Statutu ZFAP) pierwszeństwo stosowania mają
przepisy niniejszego Regulaminu.

