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Pouczenie: Na podstawie art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje  odwołanie do organu II instancji w terminie 7 dni. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym 

odwołaniem kaucji pieniężnej w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, tj. 350 zł (dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców), 200 zł (dla kibiców), 150 zł (dla klubów IV ligi i klas niższych). 
 

 

KOMUNIKAT  
nr KD.PPN.NS/04/20-21 

z posiedzenia Komisji Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz w dniu 03 września 2020 roku 
 

Komisja Dyscypliny MZPN Podokręg Nowy Sącz, w składzie: 

• Władysław Janik      - Przewodniczący KD, 

• Kazimierz Pabian    -  W-ce Przewodniczący KD, 

• Rafał Wolak             -  Sekretarz KD, 

• Jan Michalik             - Członek KD, 

 

Klasa okręgowa 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1. Adam F. 
(Podhalanin 
Biecz) 
/zawodnik/ 

Samoistna czerwona 

kartka 

(wykluczenie) 

Łosoś Łososina 

Dolna – Podhalanin 

Biecz 

(30.08.2020) 

Kara dyskwalifikacji 1 

meczu. 
Art. 61 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN. 

 

 

 

 

Konsekwencja taktycznego faulu (akcja 

ratunkowa). 

 

Ustalono na podstawie wniosku Komisji 

Gier i przedłożonego sprawozdania 

sędziowskiego. 

 

 

2. KS Łużna Brak w drużynie od 46 

min. meczu 

zawodnika 

młodzieżowego 

Łużna – Zagórzany 

(26.08.2020) 

Walkower 4:0 na 

niekorzyść KS Łużna 

§ 8 ust. 1 i ust. 4 oraz § 15 ust. 5t   

Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o 

mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 

sezon 2020/2021. 

 

Konsekwencja braku z winy klubu w części 

rozegranego meczu zawodnika 

młodzieżowego. 

 

Ustalono na podstawie wniosku Komisji 

Gier i przedłożonego sprawozdania 

sędziowskiego. 

 

3. Adam B. (KS 
Hart) 
/zawodnik/ 

Niesportowe 

zachowanie 

zawodnika w budynku 

klubowym 

bezpośrednio po 

zakończeniu meczu w 

stosunku do sędziów 

Podhalanin – Hart 

(02.09.2020) 

 

Wezwanie do złożenia 

wyjaśnień pod rygorem 

pominięcia stanowiska. 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN w związku z art. 69 Dyscyplinarnego 

PZPN 

 

 

 

 

Prowokacyjne zachowanie zawodnika w 

budynku klubowym bezpośrednio po 

zakończeniu meczu  stosunku do sędziów 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-

mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 09 

września 2020 roku. 

Termin rozpoznania sprawy został 

wyznaczony na dzień 10.09.2020 r., godz. 
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Pouczenie: Na podstawie art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje  odwołanie do organu II instancji w terminie 7 dni. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym 

odwołaniem kaucji pieniężnej w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, tj. 350 zł (dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców), 200 zł (dla kibiców), 150 zł (dla klubów IV ligi i klas niższych). 
 

 

16:00. 

 

. 

 

 

 

 

4. Bartłomiej P. 
(KS Uście G.)    
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 

(wykluczenie) 

Uście – Gród 

(02.09.2020) 

Wezwanie do złożenia 

wyjaśnień pod rygorem 

pominięcia stanowiska. 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN w związku z art. 61 § 2.  Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN. 

Wyjaśnienia na okoliczność naruszenia 

nietykalności cielesnej zawodnika drużyny 

przeciwnej w 81 min. meczu. 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-

mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 09 

września 2020 roku. 

Termin rozpoznania sprawy został 

wyznaczony na dzień 10.09.2020 r., godz. 

16.00 

5. KS Uście G. 

 

Co najmniej 5 

zawodników drużyny 

w meczu otrzymało 

napomnienie (żółta 

kartka) lub 

wykluczenie 

(czerwona kartka) 

Uście – Gród 

(02.09.2020) 
Kara pieniężna w 

kwocie 150 zł. 
Art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN. 

 

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 

8.1 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 

wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. 

5 zawodników drużyny Uście G. zostało 

napomnianych lub wykluczonych w tym 

meczu. 

 

Ustalono na podstawie wniosku Komisji 

Gier i przedłożonego sprawozdania 

sędziowskiego. 

 

6. KS Dunajec Niedopełnienie 

obowiązków, 

określonych w 

przepisach o 

rozgrywkach 

Dunajec – Łosoś 

(02.09.2020) 

Wezwanie do złożenia 

wyjaśnień pod rygorem 

pominięcia stanowiska. 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN w związku z art. 102 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN  oraz § 16  ust. 1, 

ust. 2 i ust. 3 Regulaminu Rozgrywek 

Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 

klas MZPN na sezon 2020/2021. 

 

Wyjaśnienia na okoliczność braku służb 

porządkowych,  Kierownika ds. 

bezpieczeństwa, noszy i noszowych i 

środków dezynfekujących w trakcie 

spotkania 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-

mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 09 

września 2020 roku. 

Termin rozpoznania sprawy został 

wyznaczony na dzień 10.09.2020 r., godz. 

16.00 
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Pouczenie: Na podstawie art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje  odwołanie do organu II instancji w terminie 7 dni. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym 

odwołaniem kaucji pieniężnej w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, tj. 350 zł (dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców), 200 zł (dla kibiców), 150 zł (dla klubów IV ligi i klas niższych). 
 

 

Klasa A 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

7. KS Orzeł 
Ptaszkowa 

Brak uprawnionego 

trenera na zawodach  
KS Orzeł Ptaszkowa 

– Amator Paszyn 

(16.08.2020) 

 

WD utrzymuje w mocy 

karę pieniężną w 

wysokości 250 zł. 

Wydział Dyscypliny wymierzył wysokość 

kary pieniężnej w wysokości wskazanej w 

n/w uregulowaniach jurysdykcyjnych  

Związków Piłki Nożnej: 

 

§ 11 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu Rozgrywek 

Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 

klas MZPN na sezon 2020/2021. 

  

Art. 2 § 1 pkt. 11.29 uchwały Zarządu MZPN 

w sprawie wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów transferowych, 

kaucji i opłat licencyjnych. 

 

  

Konsekwencja braku uprawnionego 

trenera na zawodach (pierwszy mecz). 

 

Ustalono na podstawie wniosku Komisji 

Gier, sprawozdania sędziowskiego oraz 

wyjaśnień merytorycznego klubu. 

 

Przy podejmowaniu decyzji zapoznano się 

z przesłaną przez klub pisemną  prośbą o 

zmniejszenie kary finansowej. 

 

 

 

 

 

8. KS Orzeł 
Ptaszkowa 

Brak uprawnionego 

trenera na zawodach 

pomimo wpisania 

takiej osoby do 

protokołu 

sędziowskiego  

- RECYDYWA - 

 KS Orzeł Ptaszkowa 

– Dąbrovia 

(25.08.2020) 

 

Kara pieniężna w 

wysokości 500 zł. 
§ 11 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu Rozgrywek 

Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 

klas MZPN na sezon 2020/2021. 

 

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 

11.29 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 

wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. 

 

Konsekwencja braku uprawnionego 

trenera na zawodach (drugi mecz), 

pomimo wpisania jego osoby do protokołu 

sędziowskiego. 

 

Ustalono na podstawie wniosku Komisji 

Gier, sprawozdania sędziowskiego i 

pisemnych wyjaśnień klubu. 

 

Przy podejmowaniu decyzji uwzględniono 

przesłane przez klub wyjaśnienia w 

przedmiotowej sprawie. 

 

 

9. KS Wicher 
Mogilno 

Gra nieuprawnionego 

zawodnika (Patryk R.) 
Wicher Mogilno – 

Piątkovia/Ł. 

(16.08.2020) 

 

Walkower 3:0 na 

niekorzyść KS Wicher 

Mogilno oraz 

dodatkowa kara 

pieniężna w kwocie 250 

zł. 

Art. 103 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

oraz § 15 ust. 5g Regulaminu Rozgrywek 

Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 

klas MZPN na sezon 2020/2021. 

  

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 

Kara orzeczona za wystawienie do gry 

zawodnika nieuprawnionego 

(odbywającego karę dyskwalifikacji). 

 

Ustalono na podstawie wniosku Komisji 

Gier i przedłożonego sprawozdania 
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Pouczenie: Na podstawie art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje  odwołanie do organu II instancji w terminie 7 dni. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym 

odwołaniem kaucji pieniężnej w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, tj. 350 zł (dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców), 200 zł (dla kibiców), 150 zł (dla klubów IV ligi i klas niższych). 
 

 

11.14 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 

wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. 

 

 

 

 

 

sędziowskiego. 

 

Klub nie skorzystał z możliwości 

wypowiedzenia się w sprawie. 

 

 

10. KS Wicher 
Mogilno 

Gra nieuprawnionego 

zawodnika (Patryk R.) 
Dąbrovia - Wicher 

Mogilno 

(23.08.2020) 

 

Walkower 3:0 na 

niekorzyść KS Wicher 

Mogilno oraz 

dodatkowa kara 

pieniężna w kwocie 250 

zł. 

Art. 103 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 

oraz § 15 ust. 5g Regulaminu Rozgrywek 

Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 

klas MZPN na sezon 2020/2021. 

  

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 

11.14 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 

wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. 

 

 

 

 

 

Kara orzeczona za wystawienie do gry 

zawodnika nieuprawnionego 

(odbywającego karę dyskwalifikacji). 

 

Ustalono na podstawie wniosku Komisji 

Gier i przedłożonego sprawozdania 

sędziowskiego. 

 

Klub nie skorzystał z możliwości 

wypowiedzenia się w sprawie. 

 

 

11. KS Wicher 
Mogilno 

Gra nieuprawnionego 

zawodnika (Patryk R.) 
Wicher Mogilno – 

Górka Szczereż 

(25.08.2020) 

 

Wezwanie do złożenia 

wyjaśnień pod rygorem 

pominięcia stanowiska. 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN. 

 

 

 

 

Wystawienie do gry zawodnika 

nieuprawnionego zagrożone jest karą 

dyscyplinarną określoną w Art. 103 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz § 

15 ust.5g Regulaminu Rozgrywek 

Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 

klas MZPN na sezon 2020/2021. 

 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-

mail: wdnsozpn@interia.pl  do dnia 09 

września 2020 roku. 

Termin rozpoznania sprawy został 

wyznaczony na dzień 10.09.2020 r., godz. 

16:00. 
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Pouczenie: Na podstawie art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje  odwołanie do organu II instancji w terminie 7 dni. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym 

odwołaniem kaucji pieniężnej w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, tj. 350 zł (dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców), 200 zł (dla kibiców), 150 zł (dla klubów IV ligi i klas niższych). 
 

 

 

 

12. Karol K. 
(KS Budowlani) 
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 

(wykluczenie) 

KS Victoria – 

Budowlani 

(30.08.2020) 

Wezwanie do złożenia 

wyjaśnień pod rygorem 

pominięcia stanowiska. 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN w związku z art. 61 § 2.1. Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN. 

Wyjaśnienia na okoliczność znieważenia 

zawodnika drużyny przeciwnej w 61 min. 

meczu. 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-

mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 09 

września 2020 roku. 

Termin rozpoznania sprawy został 

wyznaczony na dzień 10.09.2020 r., godz. 

16:00. 

 

13. KS Budowlani 
Jazowsko 

 

Co najmniej 5 

zawodników drużyny 

w meczu otrzymało 

napomnienie (żółta 

kartka) lub 

wykluczenie 

(czerwona kartka) 

KS Victoria – 

Budowlani 

(30.08.2020) 

Kara pieniężna w 

kwocie 100 zł. 
Art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN. 

 

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 

8.1 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 

wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. 

5 zawodników drużyny Budowlanych 

Jazowsko zostało napomnianych lub 

wykluczonych w tym meczu. 

 

Ustalono na podstawie wniosku Komisji 

Gier i przedłożonego sprawozdania 

sędziowskiego. 

 

14. LKS Barciczanka 
II 

Rezygnacja z dalszego 

uczestnictwa w 

rozgrywkach sezonu 

2020/2021 w trakcie 

ich trwania 

--------------------------- Kara pieniężna w 

kwocie 700 zł oraz 

przesunięcie w 

następnym cyklu 

rozgrywek niżej o dwie 

klasy rozgrywkowe. 

§ 15 ust. 1 Regulaminu Rozgrywek 

Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 

klas MZPN na sezon 2020/2021. 

  

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 

11.21 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 

wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. 

 

 

Konsekwencja rezygnacji klubu w dalszego 

uczestnictwa w rozgrywkach 

mistrzowskich w trakcie ich trwania. 

 

Ustalono na podstawie wniosku Komisji 

Gier. 

Klasa B 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

15. Paweł Z. (LKS 
Łęka) 
/zawodnik/ 

Samoistna czerwona 

kartka 

(wykluczenie) 

LKS Łęka – Królovia 

Królowa Górna 

(30.08.2020) 

Kara dyskwalifikacji 1 

meczu. 
Art. 61 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN. 

 

 

Konsekwencja taktycznego faulu (akcja 

ratunkowa). 

 

Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
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Pouczenie: Na podstawie art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje  odwołanie do organu II instancji w terminie 7 dni. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym 

odwołaniem kaucji pieniężnej w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, tj. 350 zł (dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców), 200 zł (dla kibiców), 150 zł (dla klubów IV ligi i klas niższych). 
 

 

 

 

Gier i przedłożonego sprawozdania 

sędziowskiego. 

 

 

Drużyny młodzieżowe 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

16. KS Poprad Rytro Brak uprawnionego 

trenera na zawodach 

stwierdzone poprzez 

nie okazanie ważnej 

licencji  

Nawoj Nawojowa – 

Poprad Rytro 

(29.08.2020) 

/II liga junior/ 

 

Wezwanie do złożenia 

wyjaśnień oraz 

przesłanie skanu ważnej 

licencji trenera (Robert 

L.) na dzień rozegrania 

zawodów. 

 Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN w związku z § 11 ust. 1 i 3 

Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek 

Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i 

Młodzików MZPN na sezon 2020/2021. 

 

Brak uprawnionego trenera podczas 

zawodów jest zagrożone karą 

dyscyplinarną na podstawie § 11 ust. 3 

Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek 

Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i 

Młodzików MZPN na sezon 2020/2021. 

 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-

mail: wdnsozpn@interia.pl  do dnia 09 

września 2020 roku. 

Termin rozpoznania sprawy został 

wyznaczony na dzień 10.09.2020 r., godz. 

16:00. 

 

 

 
17. KS Polany 

Berest 
Niestawienie się z 

własnej winy drużyny 

Polany Berest na 

wyznaczone zawody 

Grybovia Grybów – 

Polany Berest 

(29.08.2020) 

/II liga trampkarz/ 

Walkower 3:0 na 

niekorzyść Polany 

Berest i dodatkowa kara 

pieniężna w wysokości 

100 zł. 

§ 15 ust. 5b Regulaminu Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 

Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 

2020/2021 oraz art. 14 § 1 w związku z art. 

5 § 5  Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 

11.15 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 

wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. 

 

Kara orzeczona za niestawienie się z 

własnej winy drużyny piłkarskiej na 

wyznaczone zawody bez uzasadnionych 

powodów. 

 

Ustalono na podstawie sprawozdania 

sędziowskiego. 
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Pouczenie: Na podstawie art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje  odwołanie do organu II instancji w terminie 7 dni. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym 

odwołaniem kaucji pieniężnej w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, tj. 350 zł (dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców), 200 zł (dla kibiców), 150 zł (dla klubów IV ligi i klas niższych). 
 

 

Puchar Polski 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

18. Dawid M. 
(LKS Barciczanka 
II) 
/zawodnik/ 

Znieważenie sędziów  

zawodów przez użycie 

słów uznanych 

powszechnie za 

obraźliwe/wulgarnych 

po otrzymaniu 

drugiego 

napomnienia 

Dąbrovia – 

Barciczanka II 

(19.08.2020) 

 

Kara dyskwalifikacji 2 

meczów oraz 

dodatkowa kara 

pieniężna  w kwocie 200 

zł. 

Art. 69 i Art. 77 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 14 § 

1 i art. 5 § 5  Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN. 

 

Kara pieniężna na podstawie Art. 2 § 1 pkt. 

11.38 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 

wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. 

 

 

Konsekwencja wypowiedzi znieważających 

sędziów zawodów przez użycie słów 

uznanych powszechnie za 

obraźliwe/wulgarnych. 

 

Ustalono na podstawie wniosku Komisji 

Gier i przedłożonego sprawozdania 

sędziowskiego. 

 

Obwiniony zawodnik nie skorzystał z 

możliwości wypowiedzenia się w sprawie. 

 

 

 

Inne 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

19. Tobiasz M. 
(KS Nowy Sącz) 
sędzia 

Niewłaściwe 

wypełnienie 

sprawozdania 

RESPECT – Glinik 

(01.09.2020) 

I liga Młodzik 

Wezwanie do złożenia 

wyjaśnień pod rygorem 

pominięcia stanowiska. 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN 

 

Brak ujęcia w sprawozdaniu osób 

funkcyjnych. Dopuszczenie do rozpoczęcia 

meczu pomimo braku opieki medycznej. 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-

mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 09 

września 2020 roku. 

Termin rozpoznania sprawy został 

wyznaczony na dzień 10.09.2020 r., godz. 

16.00 

 

Sekretarz Komisji Dyscypliny MZPN                                                                                                                                                                    Przewodniczący Komisji Dyscypliny MZPN 
Podokręgu Nowy Sącz:                                                                                                                                                                                           Podokręgu Nowy Sącz:                                                                                                                  
                                                                                                                                  
 
              Rafał Wolak                                                                                                                                                                                                              Władysław Janik 
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Pouczenie: Na podstawie art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje  odwołanie do organu II instancji w terminie 7 dni. Odwołanie wnosi się za 

pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym 

odwołaniem kaucji pieniężnej w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, tj. 350 zł (dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców), 200 zł (dla kibiców), 150 zł (dla klubów IV ligi i klas niższych). 
 

 

 


