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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/29/20-21 

z posiedzenia Komisji Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz w dniu 17 czerwca 2021 roku 
 

Komisja Dyscypliny MZPN Podokręg Nowy Sącz, w składzie: 
• Władysław Janik      - Przewodniczący KD, 
• Kazimierz Pabian    -  W-ce Przewodniczący KD, 
• Rafał Wolak             -  Sekretarz KD. 

 

Klasa okręgowa 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1. Rafał P.  
(LKS Kobylanka)  
/zawodnik/ 

Znieważenie sędziego 
zawodów poprzez 
użycie słów 
powszechnie 
uznanych za obraźliwe 
po otrzymaniu 
drugiego 
napomnienia 

 

LKS Kobylanka – LKS 
Grybovia Grybów 
(12.06.2021) 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 

 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z art. 77 oraz art. 69 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
 

 

Wyjaśnienia na okoliczność wysoce 
niesportowego zachowania; znieważenie 
sędziego zawodów poprzez użycie słów 
powszechnie uznanych za obraźliwe po 
otrzymaniu drugiego napomnienia. 
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 23 
czerwca 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 24.06.2021 r.,  godz. 
16:00. 

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). 
 
 
 

2. Paweł K. 
(KS Hart 
Tęgoborze)  
/zawodnik/ 

Znieważenie sędziego 
zawodów poprzez 
użycie słów 
powszechnie 
uznanych za obraźliwe 
po otrzymaniu 
drugiego 
napomnienia oraz 
dążenie do 
konfrontacji 

 

KS Łużna – KS Hart 
Tęgoborze 
(06.06.2021) 

Łączna kara pieniężna w 
kwocie 300 zł.  

Art. 77 oraz art. 69 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 
 
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.24 i 11.38 uchwały Zarządu MZPN w 
sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, 
ryczałtów transferowych, kaucji i opłat 
licencyjnych. 
 

 

Konsekwencja agresywnego zachowania, 
znieważenia sędziego zawodów poprzez 
użycie słów powszechnie uznanych za 
obraźliwe po otrzymaniu drugiego 
napomnienia oraz dążenie do konfrontacji. 
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Ani obwiniony zawodnik ani 
zainteresowany klub nie skorzystali z 
możliwości wypowiedzenia się w sprawie 
jak również nie stawili się na posiedzeniu 
KD w dniu rozpatrywania sprawy. 

3. MKS Sokół 
Stary Sącz 
/klub/ 

Brak uprawnionej 
osoby do pełnienia 
opieki medycznej 
poprzez nie wpisanie 
nr zaświadczenia w 
sprawozdaniu 
sędziego 

MKS Sokół Stary 
Sącz – KS Zawisza 
(03.06.2021) 

 

Umorzenie 
postępowania 
dyscyplinarnego. 

Art. 140 § 4 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 

 

Zainteresowany klub MKS Sokół Stary Sącz  
przesłał w dniu 15.06.2021. na adres KD 
stosowne wyjaśnienie i skan ważnego na 
dzień rozgrywania meczu zaświadczenia 
Pana Grzegorz B., uprawniającego do 
pełnienia opieki medycznej w trakcie 
zawodów.: „Dziękujemy”. 

4.  Sławomir G. 
(LKS Gybovia 
Grybów)  
/zawodnik/ 

Samoistna czerwona 
kartka 
(wykluczenie) 

LKS Grybovia 
Grybów – KS Łużna 
(16.06.2021) 

Kara dyskwalifikacji 2 
meczów. 

 

Art. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN.  

Konsekwencja poważnego, rażącego faulu 
(gwałtowne, agresywne zachowanie).  
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz 
 i przedłożonego sprawozdania sędziego. 

5. Marek M.    
(GLKS Zyndram 
Łącko)  
/zawodnik/ 

Znieważenie sędziego 
zawodów poprzez 
użycie słów 
powszechnie 
uznanych za 
obraźliwe; samoistna 
czerwona kartka 
(wykluczenie) 

 

KS Sokół Stary Sącz 
– GLKS Zyndram 
Łącko 
(13.06.2021) 

Postępowanie 
dyscyplinarne wdrożone 
przez Komisję 
Dyscypliny w toku. 
 
Zawodnik Marek M. jest 
zawieszony w prawach 
zawodnika i do czasu 
orzeczenia kary nie 
może brać udziału w 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z art. 61 § 2.2. oraz art. 69 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
 
 
 
 

 

Wyjaśnienia na okoliczność używania 
wulgarnego języka, znieważającego  
sędziego zawodów poprzez 
wypowiedzenie słów powszechnie 
uznanych za obraźliwe skierowane do 
sędziego zawodów. 
  
Komisja Dyscypliny wzięła pod uwagę 
wyjaśnienia Zarządu klubu GLKS Zyndram 
Łącko w przedmiotowej sprawie, 
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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). 
 
 
 

żadnych rozgrywkach 
(art. 61 § 4 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN). 

przesłane na nasz adres w dniu 
17.06.2021.: „Dziękujemy”. 

 

Klasa A 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

6. KS Orzeł 
Ptaszkowa  
/klub/ 

Gra nieuprawnionego 
zawodnika w drużynie 
KS Orzeł Ptaszkowa 
/Grzegorz Z./ 
 
Brak wymienionego 
zawodnika w 
systemie EKSTRANET 

KS Budowlani 
Jazowsko – KS Orzeł 
Ptaszkowa  
(03.06.2021) 

 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z § 15 ust. 5g Regulaminu 
Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi 
i niższych klas MZPN na sezon 2020/2021 
i art. 103 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
 

 

Wystawienie do gry zawodnika 
nieuprawnionego zagrożone jest karą 
dyscyplinarną na podstawie § 15 ust. 5g 
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o 
mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN 
na sezon 2020/2021 i karą z art. 103 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 23 
czerwca 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 24.06.2021 r.,  godz. 
16:00. 

7. Rafał S. 
(KS Budowlani 
Jazowsko)  
/zawodnik/ 

Samoistna czerwona 
kartka 
(wykluczenie) 

KS Budowlani 
Jazowsko – LKS 
Piątkowa Łęg 
(12.06.2021) 

 

Kara dyskwalifikacji 4 
meczów. 
 
Przedłożone 
wyjaśnienia 
obwinionego są w 
zdecydowanej 
większości rozbieżne z 
opisem dokonanym 
przez sędziego w 
sprawozdaniu łącznie z 
brakiem wiedzy o 
otrzymaniu rodzaju 
kartki. 

Art. 61 § 2.1 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN.  

Konsekwencja poważnego, rażącego faulu 
(agresywne, gwałtowne zachowanie 
wobec zawodnika drużyny przeciwnej 
łącznie z naruszeniem nietykalności 
cielesnej).  
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz 
 i przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Przy orzekaniu kary, Komisja Dyscypliny 
wzięła pod uwagę wyjaśnienia Pana 
Rafała S. w przedmiotowej sprawie, 
przesłane na nasz adres w dniu 

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). 
 
 
 

 14.06.2021.: „Dziękujemy”. 

8. LKS Świniarsko 
/klub/ 

Niestawienie się 
drużyny LKS 
Świniarsko na 
wyznaczone zawody 

KS Zamczysko 
Marcinkowice – LKS 
Świniarsko 
(09.06.2021) 

 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść LKS 
Świniarsko i dodatkowa 
kara pieniężna w 
wysokości 300 zł. 
 

 

§ 15 ust. 5b Regulaminu Rozgrywek 
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas 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 
sędziego i wniosku Komisji  Gier MZPN  
Podokręg Nowy Sącz. 

9. KS Dąbrovia 
Wielogłowy 
/klub/ 

Zdekompletowanie 
drużyny w wyniku 
kontuzji zawodników 

KS Dąbrovia 
Wielogłowy – KS 
Biegoniczanka 
Nowy Sącz 
(09.06.2021) 

Walkower 0:4 na 
niekorzyść KS Dąbrovia 
Wielogłowy. 

§ 15 ust. 5i Regulaminu Rozgrywek 
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas MZPN na sezon 2020/2021. 

  

Konsekwencja zakończenia zawodów z 
powodu liczby zawodników mniejszej niż 
7 w drużynie Dąbrovia Wielogłowy w 
wyniku odniesionych kontuzji przez 
zawodników gospodarzy. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

10. Sebastian K.    
(KS Ogniwo 
Piwniczna 
Zdrój)  
/zawodnik/ 

Znieważenie sędziego 
zawodów poprzez 
użycie słów 
powszechnie 
uznanych za 
obraźliwe; samoistna 
czerwona kartka 
(wykluczenie) 

 

KS Biegoniczanka 
Nowy Sącz – KS 
Ogniwo Piwniczna 
Zdrój 
(13.06.2021) 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 
 
Zawodnik Sebastian K. 
jest zawieszony w 
prawach zawodnika i 
do czasu orzeczenia 
kary nie może brać 
udziału w żadnych 
rozgrywkach (art. 61 § 
4 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN). 
 

 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z art. 61 § 2.2. oraz art. 69 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
 
 
 
 

 

Wyjaśnienia na okoliczność używania 
wulgarnego języka, znieważającego  
sędziego asystenta zawodów poprzez 
wypowiedzenie słów powszechnie 
uznanych za obraźliwe. 
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 23 
czerwca 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 24.06.2021 r.,  godz. 

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). 
 
 
 

16:00. 

 

Klasa B 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

11. LKS Łęka 
/klub/ 

Brak w systemie 
EKSTRANET licencji 
trenera wpisanego do 
sprawozdania 
sędziego i pełniącego 
tę funkcję na 
zawodach (brak nr 
licencji w 
sprawozdaniu) 
 
(drugi mecz w 
sezonie) 

LKS Królovia 
Królowa – LKS Łęka 
(13.06.2021) 

 

Wezwanie do przesłania 
skanu licencji Pana 
trenera Kamila J., 
ważnej na dzień 
rozegrania meczu. 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z § 11 ust. 1 i 3 
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o 
mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon 2020/2021. 
 

 

Brak uprawnionego trenera podczas 
zawodów jest zagrożone karą 
dyscyplinarną na podstawie § 11 ust. 3 
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 23 
czerwca 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 24.06.2021 r.,  godz. 
16:00. 

12. LKS Królovia 
Królowa 
/klub/ 

Brak w systemie 
EKSTRANET licencji 
trenera wpisanego do 
sprawozdania 
sędziego i pełniącego 
tę funkcję na 
zawodach (brak nr 
licencji w 
sprawozdaniu) 
 
(drugi mecz w 
sezonie) 

LKS Królovia 
Królowa – LKS Łęka 
(13.06.2021) 

 

Wezwanie do przesłania 
skanu licencji Pana 
trenera Łukasza R., 
ważnej na dzień 
rozegrania meczu. 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z § 11 ust. 1 i 3 
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o 
mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon 2020/2021. 
 

 

Brak uprawnionego trenera podczas 
zawodów jest zagrożone karą 
dyscyplinarną na podstawie § 11 ust. 3 
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 23 
czerwca 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 24.06.2021 r.,  godz. 
16:00. 

13. KS Dunajec II 
Nowy Sącz 
/klub/ 

Brak licencji trenera 
wpisanego do 
sprawozdania 

KS Dunajec II Nowy 
Sącz – KS Nawoj 
Nawojowa 

Kara pieniężna w 
kwocie 125 zł. 
 

§ 11 ust. 3 Regulaminu Rozgrywek 
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas MZPN na sezon 2020/2021. 

Konsekwencja braku uprawnionego 
trenera na zawodach (brak licencji trenera 
wpisanego do sprawozdania sędziego i 

mailto:wdnsozpn@interia.pl
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 pełniącego 
tę funkcję na 
zawodach (trener nie 
przedstawił licencji) 

(06.06.2021) 

 
  

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. 
 

 

pełniącego tę funkcję na zawodach (trener 
nie przedstawił licencji); (pierwszy mecz).  
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Ani zainteresowany trener ani klub nie 
skorzystali z możliwości wypowiedzenia 
się w sprawie jak również nie stawili się na 
posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania 
sprawy. Nie przedłożono również licencji 
Pana trenera Andrzeja Ł., ważnej na dzień 
rozegrania meczu. 

14. LKS Królovia 
Królowa 
/klub/ 

Brak w systemie 
EKSTRANET licencji 
trenera wpisanego do 
sprawozdania 
sędziego i pełniącego 
tę funkcję na 
zawodach  

KS Zawada – LKS 
Królovia Królowa 
(06.06.2021) 

 

Kara pieniężna w 
kwocie 125 zł. 
 
 
 

 

§ 11 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 (brak w systemie 
EKSTRANET licencji trenera wpisanego do 
sprawozdania sędziego i pełniącego tę 
funkcję na zawodach); (pierwszy mecz).  
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Ani zainteresowany trener ani klub nie 
skorzystali z możliwości wypowiedzenia 
się w sprawie jak również nie stawili się na 
posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania 
sprawy. Nie przedłożono również licencji 
Pana trenera Rafała S., ważnej na dzień 
rozegrania meczu. 

 

Drużyny młodzieżowe 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

15. LKS Poprad Brak numeru licencji KS Amator Paszyn - Wezwanie do przesłania Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego Brak uprawnionego trenera podczas 
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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). 
 
 
 

Rytro  
/klub/ 

trenera wpisanego do 
sprawozdania 
sędziego i pełniącego 
tę funkcję na 
zawodach (brak 
licencji w systemie 
Ekstranet) 
 
(drugi mecz w 
sezonie) 

LKS Poprad Rytro 
(12.06.2021) 
II liga junior starszy 

skanu licencji Pana 
trenera Szymona Dz., 
ważnej na dzień 
rozegrania meczu. 

PZPN w związku z § 11 ust. 1 i 3 
Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek 
Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i 
Młodzików MZPN na sezon 2020/2021. 

 

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 23 
czerwca 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 24.06.2021 r.,  godz. 
16:00. 

16. LKS Chruślice  
/klub/ 

Brak numeru licencji 
trenera wpisanego do 
sprawozdania 
sędziego i pełniącego 
tę funkcję na 
zawodach (brak 
licencji w systemie 
Ekstranet) 
 
(pierwszy mecz w 
sezonie) 

LKS Grybovia 
Grybów - LKS 
Chruślice 
(12.06.2021) 
II liga trampkarz 

Wezwanie do przesłania 
skanu licencji Pana 
trenera Janusza P., 
ważnej na dzień 
rozegrania meczu. 

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 23 
czerwca 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 24.06.2021 r.,  godz. 
16:00. 

mailto:wdnsozpn@interia.pl
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). 
 
 
 

17. LKS Chruślice  
/klub/ 

Gra nieuprawnionych 
zawodników w 
drużynie LKS Chruślice 
/Karol L. i Dawid K./ 
 
Brak wymienionych 
zawodników w 
systemie EKSTRANET 

LKS Chruślice – KS 
Biegoniczanka 
Nowy Sącz  
(04.06.2021) 
I liga junior młodszy 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść zespołu LKS 
Chruślice oraz 
dodatkowa kara 
pieniężna w kwocie 150 
zł. 
 
Klub ma obowiązek 
prawidłowej rejestracji 
swoich zawodników w 
systemie Ekstranet i 
ponosi za to 
odpowiedzialność. 

§ 15 ust. 5g Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 
2020/2021 i art. 103 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 14 § 
1 i art. 5 § 5  Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.14 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. 
 
 
 
 
 

 

Konsekwencja wystawienia do gry 
nieuprawnionych zawodników w drużynie 
LKS Chruślice  /Karol L. i Dawid K./.  Brak 
wymienionych zawodników w systemie 
EKSTRANET. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Obwiniony klub nie skorzystał z możliwości 
wypowiedzenia się w sprawie jak również 
nikt z przedstawicieli klubu nie stawił się 
na posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania 
sprawy. 

18. KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój  
/klub/ 

Gra nieuprawnionych 
zawodników w 
drużynie KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój 
/Szymon G., Karol K., 
Kamil S. i Ksawery K./ 
 
Brak wymienionych 
zawodników w 
systemie EKSTRANET 

KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój – KS 
Zyndram Łącko  
(05.06.2021) 
II liga trampkarz 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść zespołu KS 
Ogniwo Piwniczna Zdrój 
oraz dodatkowa kara 
pieniężna w kwocie 100 
zł. 
 
Klub ma obowiązek 
prawidłowej rejestracji 
swoich zawodników w 
systemie Ekstranet i 
ponosi za to 
odpowiedzialność. 

§ 15 ust. 5g Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 
2020/2021 i art. 103 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 14 § 
1 i art. 5 § 5  Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.14 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. 
 
 
 
 
 

 

Konsekwencja wystawienia do gry 
nieuprawnionych zawodników w drużynie 
KS Ogniwo Piwniczna Zdrój  /Szymon G., 
Karol K., Kamil S. i Ksawery K./.  Brak 
wymienionych zawodników w systemie 
EKSTRANET. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Obwiniony klub nie skorzystał z możliwości 
wypowiedzenia się w sprawie jak również 
nikt z przedstawicieli klubu nie stawił się 
na posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania 
sprawy. 
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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). 
 
 
 

19. KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój  
/klub/ 

Gra nieuprawnionych 
zawodników w 
drużynie KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój /Olaf 
P., Karol K., Kamil S., 
Sebastian T., Jakub 
W., Szymon G. i 
Ksawery K./ 
 
Brak wymienionych 
zawodników w 
systemie EKSTRANET 

KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój – KS 
Dunajec I Nowy Sącz  
(08.06.2021) 
II liga trampkarz 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść zespołu KS 
Ogniwo Piwniczna Zdrój 
oraz dodatkowa kara 
pieniężna w kwocie 100 
zł. 
 
Klub ma obowiązek 
prawidłowej rejestracji 
swoich zawodników w 
systemie Ekstranet i 
ponosi za to 
odpowiedzialność. 

§ 15 ust. 5g Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 
2020/2021 i art. 103 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 14 § 
1 i art. 5 § 5  Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.14 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. 
 
 
 
 
 

 

Konsekwencja wystawienia do gry 
nieuprawnionych zawodników w drużynie 
KS Ogniwo Piwniczna Zdrój  /Olaf P., Karol 
K., Kamil S., Sebastian T., Jakub W., 
Szymon G. i Ksawery K./.  Brak 
wymienionych zawodników w systemie 
EKSTRANET. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Obwiniony klub nie skorzystał z możliwości 
wypowiedzenia się w sprawie jak również 
nikt z przedstawicieli klubu nie stawił się 
na posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania 
sprawy. 

20. KS Helena 
Nowy Sącz  
/klub/ 

Gra nieuprawnionego 
zawodnika w drużynie 
KS Helena Nowy Sącz 
/Szymon Ż./ 
 
Brak wymienionego 
zawodnika w systemie 
EKSTRANET 

KS Helena Nowy 
Sącz – AP 2012  
(05.06.2021) 
III liga trampkarz 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść zespołu KS 
Helena Nowy Sącz oraz 
dodatkowa kara 
pieniężna w kwocie 100 
zł. 
 
Klub ma obowiązek 
prawidłowej rejestracji 
swoich zawodników w 
systemie Ekstranet i 
ponosi za to 
odpowiedzialność. 

§ 15 ust. 5g Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 
2020/2021 i art. 103 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 14 § 
1 i art. 5 § 5  Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.14 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. 
 
 
 
 
 

 

Konsekwencja wystawienia do gry 
nieuprawnionego zawodnika w drużynie 
KS Helena Nowy Sącz /Szymon Ż./.  Brak 
wymienionego zawodnika w systemie 
EKSTRANET. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Obwiniony klub nie skorzystał z możliwości 
wypowiedzenia się w sprawie jak również 
nikt z przedstawicieli klubu nie stawił się 
na posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania 
sprawy. 

21. KS Dunajec I Gra nieuprawnionego KS Dąbrovia Umorzenie Art. 140 § 4 Regulaminu Dyscyplinarnego Postępowanie dyscyplinarne zostało 
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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). 
 
 
 

Nowy Sącz  
/klub/ 
 

 

zawodnika w drużynie 
KS Dunajec I Nowy 
Sącz /Kacper B./ 
 

 

Wielogłowy – KS 
Dunajec I Nowy Sącz  
(07.06.2021) 
II liga młodzik 

postępowania 
dyscyplinarnego. 

PZPN. 

 
wdrożone na podstawie błędnego wniosku 
Komisji Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz: 
„Przepraszamy”. 

 
W trakcie postępowania przedstawiciel KS 
Dunajec Nowy Sącz przesłał w dniu 
11.06.2021. na nasz adres wyjaśnienia w 
przedmiotowej sprawie: „Dziękujemy”. 

22. MUKS 
Mineralni 
Krynica Zdrój 
/klub/ 

Brak w systemie 
EKSTRANET licencji 
trenera wpisanego do 
sprawozdania 
sędziego i pełniącego 
tę funkcję na 
zawodach 

MUKS Mineralni 
Krynica Zdrój – 
Akademia GOAL 
(05.06.2021) 
I liga młodzik 

Umorzenie 
postępowania 
dyscyplinarnego. 

Art. 140 § 4 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 

 

Przedstawiciel klubu MUKS Mineralni 
Krynica Zdrój przesłał w dniu 16.06.2021. 
na adres KD stosowne wyjaśnienie i skan 
ważnej licencji Pana trenera Łukasza M. na 
dzień rozgrywania meczu.: „Dziękujemy”. 

23. KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój  
/klub/ 

Gra nieuprawnionych 
zawodników w 
drużynie KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój 
/Sebastian T., Szymon 
G., Jakub W.,  Kamil S. 
i Ksawery K./ 
 
Brak wymienionych 
zawodników w 
systemie EKSTRANET 

LKS Budowlani 
Jazowsko - KS 
Ogniwo Piwniczna 
Zdrój  
(14.06.2021) 
II liga trampkarz 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z § 15 ust. 5g Regulaminu 
Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich 
Juniorów, Trampkarzy i Młodzików MZPN 
na sezon 2020/2021 i art. 103 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 
 
 

 

Wystawienie do gry zawodników 
nieuprawnionych zagrożone jest karą 
dyscyplinarną na podstawie § 15 ust. 5g 
Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek 
Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i 
Młodzików MZPN na sezon 2020/2021 i 
karą z art. 103 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 23 
czerwca 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 24.06.2021 r.,  godz. 
16:00. 

24. Akademia GOAL 
/klub/ 

Brak w systemie 
EKSTRANET licencji 
trenera wpisanego do 
sprawozdania 
sędziego i pełniącego 
tę funkcję na 

MUKS Mineralni 
Krynica Zdrój – 
Akademia GOAL 
(05.06.2021) 
I liga młodzik 

Umorzenie 
postępowania 
dyscyplinarnego. 

Art. 140 § 4 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 

 

Zainteresowany Pan trener drużyny 
Akademia  GOAL, Tomasz T. przesłał w 
dniu 11.06.2021. na adres KD stosowne 
wyjaśnienie i skan ważnej licencji na dzień 
rozgrywania meczu.: „Dziękujemy”. 

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). 
 
 
 

zawodach 
25. LKS Poprad 

Rytro  
/klub/ 

Brak uprawnionego 
trenera na zawodach 
pomimo wpisania 
takiej osoby do 
sprawozdania 
sędziego i pełniącego 
tę funkcję na 
zawodach 

LKS Poprad Rytro I – 
Akademia Sandecja 
(07.06.2021) 
I liga orlik 

Kara pieniężna w 
kwocie 250 zł. 

 

§ 11 ust. 1 i ust. 3 Regulaminu 
Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich 
Juniorów, Trampkarzy i Młodzików 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 pomimo wpisania 
takiej osoby to protokołu sędziego (drugi 
mecz). W systemie EKSTRANET brak 
licencji trenera wpisanego do 
sprawozdania sędziego i pełniącego tę 
funkcję na zawodach. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Ani zainteresowany trener ani klub nie 
skorzystali z możliwości wypowiedzenia 
się w tej sprawie jak również nie stawili się 
na posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania 
sprawy. Nie przedłożono również licencji 
Pana trenera Bartosza K., ważnej na dzień 
rozegrania meczu. 

26. LKS Grybovia 
Grybów 
/klub/ 

Rezygnacja drużyny z 
uczestnictwa w 
trakcie trwania 
rozgrywek  
II liga trampkarz  

---------------------------
--------------------------- 

Otrzymanie statusu 
drużyny spadkowej oraz 
kara pieniężna w 
wysokości 250 zł. 

§ 15 ust. 1 Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 
2020/2021 oraz Decyzja Komisji Gier MZPN 
Podokręg Nowy Sącz. 
 
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. 

 

Kara orzeczona w związku z rezygnacją 
drużyny z rozgrywek w trakcie ich trwania.   
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji  
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz. 

27. Akademia GOAL 
Nawojowa 
/klub/ 

Brak w systemie 
EKSTRANET licencji 
trenera wpisanego do 
sprawozdania 
sędziego i pełniącego 
tę funkcję na 

Akademia GOAL 
Nawojowa – LKS 
Barciczanka Barcice 
(16.06.2021) 
I liga junior młodszy 

Wezwanie do przesłania 
skanu licencji Pana 
trenera Piotra J., ważnej 
na dzień rozegrania 
meczu. 

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. 
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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). 
 
 
 

zawodach  
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 23 
czerwca 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 24.06.2021 r.,  godz. 
16:00. 

 

Inne 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

28. Kacper D. 
(KS Nowy Sącz) 
/sędzia/ 

Niewłaściwe 
sporządzenie 
sprawozdania z 
zawodów 

KS Budowlani 
Jazowsko – KS Orzeł 
Ptaszkowa 
(03.06.2021) 
 klasa A 

 

Kara upomnienia. 

 
Art. 82 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 

 

Konsekwencja rozbieżności odnośnie 
składu drużyny KS Orzeł Ptaszkowa 
pomiędzy oryginałem sprawozdania 
sędziego a sprawozdaniem 
zamieszczonym w Ekstranecie. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Przy orzekaniu kary, Komisja Dyscypliny 
wzięła pod uwagę wyjaśnienia Pana 
sędziego Kacpra D. w przedmiotowej 
sprawie, przesłane na nasz adres w dniu 
11.06.2021.: „Dziękujemy”. 

29. Przemysław P.    
(KS Gorlice)  
/sędzia/ 

Znieważenie sędziego 
zawodów poprzez 
użycie słów 
powszechnie 
uznanych za 
obraźliwe; samoistna 
czerwona kartka 
(wykluczenie) 

 

KS Sokół Stary Sącz 
– GLKS Zyndram 
Łącko 
(13.06.2021) 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 
 

 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z art. 61 § 2.2. oraz art. 69 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
 
 
 
 

 

Jednoznaczne stwierdzenie do kogo były 
skierowane obraźliwe słowa 
wypowiedziane przez zawodnika Marka 
M. skutkujące jego wykluczeniem z 
zawodów i opis całego zajścia. Wskazane 
potwierdzenie sędziów asystentów.   
  
Komisja Dyscypliny wzięła pod uwagę 
wyjaśnienia Zarządu klubu GLKS Zyndram 

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). 
 
 
 

Łącko w przedmiotowej sprawie, 
przesłane na nasz adres w dniu 
17.06.2021.: „Dziękujemy”. 

 

Sekretarz Komisji Dyscypliny MZPN                                                                                                                                                                           Przewodniczący Komisji Dyscypliny MZPN 
Podokręgu Nowy Sącz:                                                                                                                                                                                                  Podokręgu Nowy Sącz:                                                                                                                                           
                                                                                                                                  
 
              Rafał Wolak                                                                                                                                                                                                                   Władysław Janik             


