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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/10/20-21

z posiedzenia Komisji Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz w dniu 15 października 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. KS Grybovia
Grybów

Naruszenie
bezpieczeństwa i
porządku na obiekcie
podczas meczu

KS Kolejarz Stróże –
Grybovia Grybów
(04.10.2020)

Kara pieniężna w
wysokości 300 zł.

Art. 64 § 1 i Art. 68 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
11.1 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Konsekwencja naruszenia bezpieczeństwa
i porządku na obiekcie podczas meczu
/odpalenie środków pirotechnicznych w
58, 63 i 69 min. meczu przez kibiców
Grybovii/.
Naruszający bezpieczeństwo kibice, zostali
zidentyfikowani jako kibice drużyny gości,
za których odpowiedzialność ponosi klub
przyjezdny.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier i sprawozdania sędziego.

Zainteresowany klub nie skorzystał z
możliwości wypowiedzenia się w sprawie
ani nie stawił się na posiedzeniu KD w dniu
rozpatrywania sprawy.



Strona 2 z 7

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).

2. KS Kolejarz
Stróże

Brak zapewnienia
bezpieczeństwa i
porządku na obiekcie
podczas meczu
- RECYDYWA -

KS Kolejarz Stróże –
Grybovia Grybów
(04.10.2020)

Kara pieniężna w
wysokości 500 zł.

Art. 64 § 1 i Art. 711 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.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.
11.1 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Konsekwencja braku zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku na obiekcie
podczas meczu poprzez odpalenie
środków pirotechnicznych (race świetlne i
petardy hukowe) w 26, 42 i 44 min. meczu
przez kibiców Kolejarza; spowodowanie
przerwy w zawodach.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier i sprawozdania sędziego.

Zainteresowany klub nie skorzystał z
możliwości wypowiedzenia się w sprawie
ani nie stawił się na posiedzeniu KD w dniu
rozpatrywania sprawy.

3. Zbigniew K.
(KS Łosoś
Łososina Dolna)
/kierownik
drużyny/

Czerwona kartka
(wykluczenie)

Łosoś Łososina
Dolna – Hart
Tęgoborze
(11.10.2020)

Wezwanie do złożenia
wyjaśnień pod rygorem
pominięcia stanowiska.

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN w związku z art. 62 § 3.2. i Art. 69
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.

Wyjaśnienia na okoliczność znieważenia
sędziego głównego poprzez używanie słów
wulgarnych po zakończonych zawodach.

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 21
października 2020 roku.

Termin rozpoznania sprawy został
wyznaczony na dzień 22.10.2020 r., godz.
16:00.

4. KS Uście
Gorlickie

Co najmniej 5
zawodników drużyny
w meczu otrzymało
napomnienie (żółta

Grybovia Grybów -
Uście Gorlickie
(10.10.2020)

Kara pieniężna w
kwocie 150 zł.

Art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt.

5 zawodników drużyny KS Uście Gorlickie
zostało napomnianych lub wykluczonych
w tym meczu.

mailto:wdnsozpn@interia.pl
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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).

kartka) lub
wykluczenie
(czerwona kartka)

8.1 uchwały Zarządu MZPN w sprawie
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier i przedłożonego sprawozdania
sędziego.

Klasa A
LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE

DYSCYPLINARNE
MECZ, KTÓREGO
DOTYCZY SPRAWA

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE

5. KS Olimpik
Powroźnik

Niedopełnienie
obowiązków,
określonych w
przepisach o
rozgrywkach

KS Olimpik
Powroźnik – Amator

Paszyn
(04.10.2020)

Trwają dalsze
wyjaśnienia w
przedmiotowej sprawie.

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN w związku z Art. 102 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN i § 17 ust. 11
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o
mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na
sezon 2020/2021.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier i sprawozdania sędziego.

Zainteresowany klub skorzystał z
możliwości wypowiedzenia się w sprawie.

6. Jakub B.
(KS Dąbrovia
Wielogłowy)
/zawodnik/

Wysoce niesportowe
zachowanie poprzez
działania poniżające
zawodnika drużyny
przeciwnej

KS Dąbrovia
Wielogłowy -
Zamczysko
(27.09.2020)

Wezwanie do złożenia
wyjaśnień pod rygorem
pominięcia stanowiska.

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN w związku z art. 77 Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN.

Wyjaśnienia na okoliczność wysoce
niesportowego zachowania w stosunku do
zawodnika drużyny przeciwnej 90 + 1 min.
meczu.

Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 21
października 2020 roku.

Termin rozpoznania sprawy został
wyznaczony na dzień 22.10.2020 r., godz.
16:00.

7. Janusz P.
(KS Orzeł
Ptaszkowa)
/zawodnik/

Samoistna czerwona
kartka
(wykluczenie)

Orzeł Ptaszkowa –
Budowlani Jazowsko

(26.10.2018)

Kara dyskwalifikacji 2
meczów.

Art. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Konsekwencja poważnego, rażącego faulu.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier, przedłożonego sprawozdania

mailto:wdnsozpn@interia.pl
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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).

sędziego i pisemnych wyjaśnień
obwinionego zawodnika.

Zainteresowany zawodnik skorzystał z
możliwości wypowiedzenia się w sprawie.
Przy wydaniu orzeczenia KD wzięła pod
uwagę wyjaśnienia w temacie sytuacji
zaistniałej w czasie meczu.

8. Dominik G.
(KS Mszalnica)
/zawodnik/

Czerwona kartka
/wykluczenie/

KS Mszalnica -
Świniarsko
(27.09.2020)

Komisja Dyscypliny
utrzymuje w mocy
nałożoną karę
dyscyplinarną.

Komisja Dyscypliny wymierzyła adekwatną
karę do popełnionego przewinienia
dyscyplinarnego na podstawie uregulowań
jurysdykcyjnych Związków Piłki Nożnej.

Popełnienie przewinienia ustalono na
podstawie sprawozdania sędziego oraz
pisemnych wyjaśnień obwinionego
zawodnika.

Przy podejmowaniu decyzji uwzględniono
przesłane przez obwinionego wyjaśnienia
jak również wyjaśnienia złożone przez
przedstawiciela klubu.

Konsekwencja wysoce niesportowego
zachowania w czasie meczu w stosunku
do zawodnika drużyny przeciwnej.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier, przedłożonego sprawozdania
sędziego i pisemnych wyjaśnień
obwinionego zawodnika.

Zainteresowany zawodnik skorzystał z
możliwości wypowiedzenia się w sprawie.
Przy wydaniu orzeczenia KD wzięła pod
uwagę wyjaśnienia w temacie sytuacji
zaistniałej w czasie meczu.

Przy podejmowaniu decyzji uwzględniono
przesłane przez Pana Dominika G. i
przedstawicieli klubu wyjaśnienia oraz
prośbę o ponowne przeanalizowanie
wysokości kary.
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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 B
LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE

DYSCYPLINARNE
MECZ, KTÓREGO
DOTYCZY SPRAWA

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE

9. Sławomir R.
(KS Królovia
Królowa Górna)
/zawodnik/

Czerwona kartka
(wykluczenie)

KS Królovia Królowa
Górna – Nawoj
Nawojowa
(04.10.2020)

Kara dyskwalifikacji 3
meczów i dodatkowa
kara pieniężna w
wysokości 200 zł.

Art. 61 § 2.1. i Art. 69 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 wysoce niesportowego
zachowania w stosunku do sędziego oraz
używanie słów wulgarnych w 80 min.
meczu.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier i sprawozdania sędziego.

Zainteresowany klub skorzystał z
możliwości wypowiedzenia się w sprawie i
przesłał pisemne wyjaśnienie do KD.

10. Fabian F.
(ULKS
Przydonica)
/zawodnik/

Wypowiedzi
znieważające sędziego
przez używanie słów
powszechnie uznanych
za obraźliwe

Dunajec II Nowy
Sącz – ULKS
Przydonica
(03.10.2020)

Kara dyskwalifikacji 5
meczów i dodatkowa
kara pieniężna w
wysokości 100 zł.

Art. 69 i Art. 77 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
sędziego przez używanie słów powszechnie
uznanych za obraźliwe w 78 min. meczu.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier i sprawozdania sędziego.

Zainteresowany klub ani obwiniony
zawodnik nie skorzystali z możliwości
wypowiedzenia się w sprawie ani nie stawili
się na posiedzeniu KD w dniu
rozpatrywania sprawy.

Drużyny młodzieżowe
LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE

DYSCYPLINARNE
MECZ, KTÓREGO
DOTYCZY SPRAWA

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE

11. GLKS Zyndram Niestawienie się z Dąbrovia Walkower 3:0 na § 15 ust. 5b Regulaminu Młodzieżowych Kara orzeczona za niestawienie się z
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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).

Łącko własnej winy drużyny
KS Mszalnica na
wyznaczone zawody

Wielogłowy – KS
Mszalnica

(10.10.2020)
/II liga trampkarz/

niekorzyść klubu KS
Mszalnica i dodatkowa
kara pieniężna w kwocie
100 zł.

Rozgrywek Piłkarskich Juniorów,
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon
2020/2021 w związku z art. 5 § 5 i art. 14 §
1 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.

własnej winy drużyny piłkarskiej na
wyznaczone zawody bez uzasadnionych
powodów.

Ustalono na podstawie sprawozdania
sędziego.

12. Helena Nowy
Sącz

Niestawienie się z
własnej winy drużyny
KS Helana Nowy Sącz
na wyznaczone
zawody

Zyndram Łącko –
Helena Nowy Sącz

(10.10.2020)
/I liga junior/

Walkower 3:0 na
niekorzyść klubu KS
Helena Nowy Sącz i
dodatkowa kara
pieniężna w kwocie 100
zł.

§ 15 ust. 5b Regulaminu Młodzieżowych
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów,
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon
2020/2021 w związku z art. 5 § 5 i art. 14 §
1 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
sędziego.

13. GOAL/NAWOJ Niestawienie się z
własnej winy drużyny
GOAL/NAWOJ na
wyznaczone zawody

Budowlani Jazowsko
– GOAL/NAWOJ
(11.10.2020)
/I liga junior
młodszy/

Walkower 3:0 na
niekorzyść klubu
GOAL/NAWOJ i
dodatkowa kara
pieniężna w kwocie 100
zł.

§ 15 ust. 5b Regulaminu Młodzieżowych
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów,
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon
2020/2021 w związku z art. 5 § 5 i art. 14 §
1 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
sędziego.

Inne
LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE

DYSCYPLINARNE
MECZ, KTÓREGO
DOTYCZY SPRAWA

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE

14. Karol P.
(KS Nowy Sącz)

Dopuszczenie do
rozpoczęcia zawodów

KS Olimpik
Powroźnik – Amator

Wezwanie do złożenia
dalszych wyjaśnień pod

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN w związku z § 12 ust. 8c Regulaminu

W którym momencie dokonał Pan zapisów
dotyczących braku opieki medycznej,
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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).

/sędzia/ niezgodne z
obowiązującym
Regulaminem

Paszyn
(04.10.2020)

rygorem pominięcia
stanowiska.

Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi
i niższych klas MZPN na sezon 2020/2021.

braku punktu medycznego w tym noszy.
Czy było to w trakcie obecności
kierowników drużyn, którzy wpis ten
potwierdzili dowodnym podpisem.

Ustalono na podstawie wniosku Komisji
Gier i sprawozdania sędziego.

Zainteresowany sędzia skorzystał z
możliwości wypowiedzenia się w sprawie
ale wyjaśnienia te są zbyt ogóle i nie
pozwalają na merytoryczne
rozstrzygnięcie sprawy.

15. Tomasz O.
(KS Nowy Sącz)
/sędzia/

Niewłaściwe
sporządzenie
sprawozdania z
zawodów w systemie
Extranet

KS Grybvia Grybów
– Uście Gorlickie
(10.10.2020)

Kara upomnienia. Art. 82 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN.

Konsekwencja nie wpisania osób
funkcyjnych drużyny Uście Gorlickie.

Sekretarz Komisji Dyscypliny MZPN Przewodniczący Komisji Dyscypliny MZPN
Podokręgu Nowy Sącz: Podokręgu Nowy Sącz:

Rafał Wolak Władysław Janik


