
KOMUNIKAT  z posiedzenia Komisji Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy 
Sącz w dniu 15 kwietnia 2021 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. 

Komisja Dyscypliny MZPN Podokręg Nowy Sącz, na podstawie Decyzji Związkowej 
Komisji Odwoławczej Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie (Sygn. 
Sprawy: 130/2021) z dnia 11.03.2021 r., dotyczącej odwołania złożonego przez LKS 
Gród Podegrodzie od orzeczenia Komisji Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz z 
dnia 02 grudnia 2020 r., utrzymującej swoje poprzednie orzeczenia w zakresie 
wskazanym w punktach nr 26, 27, 28, 32 decyzji Komisji Dyscypliny MZPN Podokręg 
Nowy Sącz z dnia 24 września 2020 roku, po ponownym rozpoznaniu 
przedmiotowych spraw podtrzymuje podjęte orzeczenia odnośnie pkt. Nr 26, 27 i 28 i 
orzeka w sprawie weryfikacji zawodów, tj.: 

 Lp. 26 

Obwiniony:                                            Przemysław P. z KS ZPN Małopolski; sędzia KS 
Gorlice 

Przewinienie dyscyplinarne:       Niewłaściwe przyjęcie protestu oraz niewłaściwe 
przeprowadzenie sprawdzenia tożsamości zawodników drużyny Zyndrama Łącko po 
zakończonych zawodach 

Mecz którego dotyczy sprawa:   Gród Podegrodzie – Zyndram Łącko; 
(05.09.2020); /klasa okręgowa/ 

Orzeczenie:                                        Umorzenie postępowania dyscyplinarnego 
wobec sędziego 

 Lp. 27 

Obwiniony:                                          Radosław K. z KS ZPN Małopolski; sędzia KS 
Gorlice 

Przewinienie dyscyplinarne:     Niewłaściwe przeprowadzenie sprawdzenia 
tożsamości zawodników drużyny Zyndrama Łącko po zakończonych zawodach 

Mecz którego dotyczy sprawa:  Gród Podegrodzie – Zyndram Łącko; 
(05.09.2020); /klasa okręgowa/ 

Orzeczenie:                                         Umorzenie postępowania dyscyplinarnego wobec 
sędziego 

 Lp. 28 



Obwiniony:                                          Damian F. z KS ZPN Małopolski; sędzia KS 
Gorlice 

Przewinienie dyscyplinarne:     Niewłaściwe przeprowadzenie sprawdzenia 
tożsamości zawodników drużyny Zyndrama Łącko po zakończonych zawodach 

Mecz którego dotyczy sprawa:  Gród Podegrodzie – Zyndram Łącko; 
(05.09.2020); /klasa okręgowa/ 

Orzeczenie:                                         Umorzenie postępowania dyscyplinarnego wobec 
sędziego 

 Lp. „ Weryfikacja wyniku zawodów” 

Obwiniony:                                        GLKS Zyndram Łącko 

Przewinienie dyscyplinarne:     Wystawienie do gry zawodników 
nieuprawnionych 

Mecz którego dotyczy sprawa: Gród Podegrodzie – Zyndram Łącko; 
(05.09.2020); /klasa okręgowa/ 

Orzeczenie:                                       Utrzymać wynik z boiska (Gród Podegrodzie – 
Zyndram Łącko 2:3) i 3 pkt. dla zespołu Zyndram Łącko 

 PODSTAWA PRAWNA:  Art. 140 § 3 i §  4 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.. 
Art. 47 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

 UZASADNIENIE: 

Zawartość merytoryczna punktów 26, 27, 28 odnosi się do zespołu sędziowskiego, 
prowadzącego mecz o mistrzostwo klasy okręgowej grupy Nowy Sącz – Gorlice w 
dniu 05 września 2020 r. pomiędzy drużynami Gród Podegrodzie a Zyndram Łącko i 
zawiera w swojej treści umorzenie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów. 
Komisja Dyscypliny nie przyjęła odpowiedzialności dyscyplinarnej obwinionych i 
wydała orzeczenie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego. Decyzja ta została 
podjęta po przeprowadzeniu rzetelnego postępowania wyjaśniającego, w toku którego 
sędzia główny zawodów złożył dodatkowe oświadczenie oraz ponowne pisemne 
wyjaśnienie jako odpowiedź na wezwanie Komisji Dyscypliny MZPN Podokręg Nowy 
Sącz zgodnie z wytycznymi Komisji Odwoławczej MZPN w Krakowie. 

Komisja Dyscypliny przyjęła za wiarygodne wyjaśnienia sędziów zawodów pomimo 
braku w obecnym czasie dokumentu stanowiącego protest dotyczący tożsamości 
wszystkich zawodników drużyny Zyndram Łącko (przepisy gry nie zobowiązują 
sędziego do archiwizacji czy też przesłania tego rodzaju dokumentu do organu 
prowadzącego rozgrywki). Ze względu na brak znajomości obowiązujących przepisów 
gry, po otrzymaniu instrukcji od sędziego asystenta nr 1 w tym temacie, Pan 
kierownik drużyny Gród Podegrodzie sporządził przedmiotowy protest i podpisał go 
na odwrocie kartki wymiany zawodników. Kartka ta została okazana obu 
kierownikom drużyn w szatni sędziowskiej po zakończeniu zawodów. Kierownicy 
drużyn nie zgłosili żadnych zastrzeżeń  co do trybu przeprowadzenia procedur 



wniesienia protestu oraz sprawdzenia tożsamości zawodników i potwierdzili 
zaistniałą sytuację dowodnie poprzez złożenie podpisów w załączniku do 
sprawozdania, co potwierdza opisane powyżej fakty. 

Sędziowie postąpili zgodnie z „Postanowieniami Polskiego Związku Piłki Nożnej do 
Przepisów Gry 2020/21”, który to akt jest aktem nadrzędnym do „Regulaminu 
Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 
2020/2021”, który z kolei  w swojej treści powołuje się na cytowane Przepisy Gry. 
Stwierdzenie o konieczności kompatybilności Przepisów Gry z Regulaminem MZPN, 
wysunięte przez Komisję Dyscypliny MZPN Podokręg Nowy Sącz, zdaje się być 
słusznym, skoro po naszej interwencji Zarząd MZPN wprowadził odpowiednie aneksy 
do regulaminów gry w sezonie 2020/2021 właśnie w tym temacie. 

W sprawie weryfikacji wyniku zawodów, KD przyjmując odpowiedzialność 
dyscyplinarną obwinionego, odstępuje od wymierzenia kary (w tym walkoweru), gdyż 
wymierzenie kary byłoby niecelowe, a w szczególności niewspółmierne do wagi 
popełnionego przewinienia dyscyplinarnego. 

Decyzja utrzymująca w mocy wynik z boiska, meczu rozegranego w dniu 05 września 
2020 r. pomiędzy drużynami LKS Gród Podegrodzie a  GLKS Zyndram Łącko po 
przekazaniu sprawy do  rozpoznania do organu I instancji przez ZKO MZPN w 
Krakowie, została podjęta po ponownej, rzetelnej analizie dokumentów związanych z 
zawodami. Komisja Dyscypliny MZPN Podokręg Nowy Sącz nie znajduje podstaw do 
weryfikacji meczu jako walkower 0-3 na niekorzyść KS Zyndram Łącko. 

Faktem jest, że  dwóch zawodników KS Zyndram Łącko w czasie konfrontacji nie 
posiadało literalnie wymienionych w § 9, ust. 10 „Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich 
o mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2020/2021” dokumentów 
tożsamości, ale faktem jest również, że jeden z nich okazał skan/zdjęcie dowodu 
osobistego w telefonie, a drugi przedstawił ważny dokument tożsamości po 
kilkunastu minutach od zakończenia meczu. Ich tożsamość została potwierdzona w 
sprawozdaniu meczowym przez sędziego zawodów i nie została zanegowana przez 
obecnego jeszcze wtedy Pana kierownika drużyny gospodarzy, o których to faktach 
Odwołujący się w ogóle nie wspomina w treści swojego odwołania. Oczywistym jest 
również, że obaj konfrontowani zawodnicy byli i są zawodnikami Zyndrama Łącko i 
mogli wystąpić w tym meczu, którego to faktu nikt nie neguje. Przy odrobinie dobrej 
woli, sprawę można było ostatecznie wyjaśnić niezwłocznie po zakończeniu zawodów 
dla dobra amatorskich rozgrywek klasy okręgowej a nie szukać kruczków 
regulaminowych na zdobycie punktów po przegranym w sportowej rywalizacji meczu. 
Niestety, ambicje działaczy klubu LKS Gród Podegrodzie przerosły rywalizację 
sportową piłkarzy amatorów ich własnego klubu. 

Podejmując taką decyzję, Wydział Dyscypliny MZPN Podokręg Nowy Sącz kieruje się 
przede wszystkim zasadami „fair play” i oświadcza, że z pokorą przyjmuje 
wszystkie podstawy regulaminowe zawarte w uzasadnieniu odwołującego się klubu 
Gród Podegrodzie. 

Na marginesie Wydział Dyscypliny oświadcza, że w całej rozciągłości solidaryzuje się i 
popiera stanowisko Pana Prezesa GLKS Zyndram Łącko, zawarte w piśmie 
adresowanym do Podokręgu Piłki Nożnej w Nowym Sączu, po otrzymaniu Decyzji 
ZKO MZPN w Krakowie z dnia 11.03.2021 r., że „GLKS Zyndram Łącko będzie 



walczył o sprawiedliwość aby wygrał sport, wynik z boiska i rywalizacja sportowa 
a nie kombinacje i spekulacje które nie mają nic wspólnego ze sportem”. 

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). 

 Opracował: wiceprzewodniczący KD MZPN Podokręgu Nowy Sącz: Kazimierz 
Pabian  

                                                                                                                Przewodniczący 
Komisji Dyscypliny MZPN Podokręg Nowy Sącz;  Władysław Janik 

Do wiadomości: 

1. Związkowa Komisja Odwoławcza Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w 
Krakowie 

2. Ludowy Klub Sportowy „GRÓD”w Podegrodziu 
3. GLKS Zyndram Łącko 
4. MZPN Podokręg Gorlice - Komisja Sędziowska Gorlice 

 


