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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/05/21-22 

z posiedzenia Komisji Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz w dniu 09 września 2021 roku 
 

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

 

 

IV liga wschodnia 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1. BKS Bochnia 
/klub/ 

 

Brak porządku na 
stadionie w trakcie 
meczu 

BKS Bochnia – KS 
Wierchy Rabka 
Zdrój 
(04.09.2021) 

Kara upomnienia oraz 
wezwanie do należytej 
organizacji zawodów w 
roli gospodarza. 

 

Art. 64 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN oraz § 16 ust. 1, 2, 3 Regulaminu 
Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi 
i niższych klas MZPN na sezon 2021/2022. 

Konsekwencja zaistniałego incydentu 
wbiegnięcia kibica do strefy technicznej 
drużyny gości w 90 minucie zawodów. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

2. KS Wierchy 
Rabka Zdrój 
/klub/ 

 

Opieszałe udzielanie 
pomocy medycznej 
przy jednoczesnym 
braku należytego 
wyposażenia w 
trakcie meczu 

KS Wierchy Rabka 
Zdrój – KS Metal 
Tarnów 
(29.08.2021) 

Kara upomnienia oraz 
wezwanie do należytej 
organizacji zawodów w 
roli gospodarza. 

 

§ 17 ust. 11 Regulaminu Rozgrywek 
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas MZPN na sezon 2021/2022. 

Konsekwencja niewłaściwego 
wypełniania roli opieki medycznej przez 
wyznaczoną osobę funkcyjną. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

3. KS Kolejarz 
Stróże 
/klub/ 

 

Brak zapewnienia 
bezpieczeństwa i 
porządku na obiekcie 
podczas meczu 
(odpalenie przez 
kibiców rac dymnych i 
petardy hukowej) 

KS Kolejarz Stróże – 
MKS Limanovia 
Limanowa 
(15.08.2021) 

Kara pieniężna w 
kwocie 100 zł. 

Art. 64 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z § 16 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 

Konsekwencja niezapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku na obiekcie 
podczas meczu /odpalenie środków 
pirotechnicznych w 90 min. i rac 
dymnych w 60 min. przez kibiców KS 
Kolejarz Stróże/. 
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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). 
 
 
 
 

wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. 

Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier i sprawozdania sędziego. 
 
Zainteresowany Klub nie skorzystał z 
możliwości wypowiedzenia się w sprawie 
ani nie stawił się na posiedzenie KD w 
dniu rozpatrywania sprawy. 

4.  KS Watra Białka 
Tatrzańska 
 /klub/ 

Co najmniej 5 
zawodników drużyny 
w meczu otrzymało 
napomnienie (żółta 
kartka) lub 
wykluczenie 
(czerwona kartka) 

KS Skalnik 
Kamionka Wielka – 
KS Watra Białka 
Tatrzańska 
(05.09.2021) 

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. 

Co najmniej 5 zawodników drużyny KS 
Watra Białka Tatrzańska zostało 
napomnianych lub wykluczonych w tym 
meczu. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

5.  KS Dunajec 
Zakliczyn 
 /klub/ 

Co najmniej 5 
zawodników drużyny 
w meczu otrzymało 
napomnienie (żółta 
kartka) lub 
wykluczenie 
(czerwona kartka) 

KS Dunajec 
Zakliczyn – MKS 
Tarnovia Tarnów 
(05.09.2021) 

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. 

Co najmniej 5 zawodników drużyny KS 
Dunajec Zakliczyn zostało napomnianych 
lub wykluczonych w tym meczu. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

6.  MKS Tarnovia 
Tarnów 
 /klub/ 

Co najmniej 5 
zawodników drużyny 
w meczu otrzymało 
napomnienie (żółta 
kartka) lub 
wykluczenie 
(czerwona kartka) 

KS Dunajec 
Zakliczyn – MKS 
Tarnovia Tarnów 
(05.09.2021) 

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. 

Co najmniej 5 zawodników drużyny MKS 
Tarnovia Tarnów zostało napomnianych 
lub wykluczonych w tym meczu. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

7. KS Kolejarz 
Stróże 
/klub/ 

Brak zapewnienia 
bezpieczeństwa i 
porządku na obiekcie 
podczas zawodów;   
opóźnienie 
rozpoczęcia drugiej 
połowy meczu 

KS Kolejarz Stróże – 
MKS Tarnovia 
Tarnów  
(25.08.2021) 

Łączna kara pieniężna 
w kwocie 200 zł. 

Art. 64 § 1 i art. 711 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w związku z § 16 
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o 
mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon 2020/2021. 
  

Konsekwencja niezapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku na obiekcie 
podczas meczu /konfrontacja kibiców 
gości i gospodarzy w przerwie zawodów/ 
w wyniku czego nastąpiło opóźnienie 
rozpoczęcia drugiej połowy o około 10 
min. 
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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). 
 
 
 
 

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.1 i pkt. 11.40 uchwały Zarządu MZPN w 
sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, 
ryczałtów transferowych, kaucji i opłat 
licencyjnych. 

 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier i sprawozdania sędziego. 
 
KD zapoznała się ze skargą Zarządu  KS 
Kolejarz Stróże z dnia 01.09.2021: 
„Dziękujemy”. 

8. MKS Tarnovia 
Tarnów 
/klub/  

Naruszenie 
bezpieczeństwa i 
porządku na obiekcie 
podczas zawodów;   
opóźnienie 
rozpoczęcia drugiej 
połowy meczu 

KS Kolejarz Stróże – 
MKS Tarnovia 
Tarnów  
(25.08.2021) 

Łączna kara pieniężna 
w kwocie 300 zł. 

Art. 64 § 1, art. 68 § 1, 2 i 3 oraz art. 711 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.  
  
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.1 i pkt. 11.40 uchwały Zarządu MZPN w 
sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, 
ryczałtów transferowych, kaucji i opłat 
licencyjnych. 

Konsekwencja naruszenia 
bezpieczeństwa i porządku na obiekcie 
podczas meczu /konfrontacja kibiców 
gości i gospodarzy w przerwie zawodów/ 
w wyniku czego nastąpiło opóźnienie 
rozpoczęcia drugiej połowy o około 10 
min. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier i sprawozdania sędziego. 

 

A klasa 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

9. KS Budowlani 
Jazowsko 
/klub/ 

 

Brak bezpieczeństwa i 
porządku na stadionie 
w trakcie meczu oraz 
brak na zawodach 
oznakowanych 
porządkowych 

KS Budowlani 
Jazowsko – LKS 
Mszalnica 
(04.09.2021) 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 

 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z art. 64 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN oraz § 16 ust. 1, 2, 3 
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o 
mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon 2021/2022. 

Wyjaśnienia na okoliczność wtargnięcia 
kibiców na płytę boiska w 89 minucie 
meczu oraz braku oznaczonych 
porządkowych w trakcie zawodów. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 15 
września 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 16.09.2021 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). 
 
 
 
 

10. Arkadiusz K. 
(KS Victoria 
Witowice 
Dolne) 
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie) 

KS Amator Paszyn – 
KS Victoria 
Witowice Dolne  
(05.09.2021) 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 
 
Zawodnik Arkadiusz 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 § 2.1. Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 

Wyjaśnienia na okoliczność naruszenia 
nietykalności cielesnej zawodnika 
drużyny przeciwnej. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 15 
września 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 16.09.2021 r., 
godz. 16:00. 

 

11. Michał S. 
(LKS Nawoj 
Nawojowa) 
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie) 

LKS Nawoj 
Nawojowa – ULKS 
Wicher Mogilno  
(05.09.2021) 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 
 
Zawodnik Michał S. 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 § 2.1. Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 

Wyjaśnienia na okoliczność wysoce 
niesportowego zachowania 
(znieważenie) w stosunku do zawodnika 
drużyny przeciwnej. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 15 
września 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 16.09.2021 r., 
godz. 16:00. 

 
12. Dominik Sz. 

(ULKS Wicher 
Mogilno) 
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie) 

LKS Nawoj 
Nawojowa – ULKS 
Wicher Mogilno  
(05.09.2021) 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 
 
Zawodnik Dominik Sz. 
jest zawieszony w 
prawach zawodnika i 
do czasu orzeczenia 
kary nie może brać 
udziału w żadnych 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z art. 61 § 2.1. Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 

Wyjaśnienia na okoliczność wysoce 
niesportowego zachowania 
(znieważenie) w stosunku do zawodnika 
drużyny przeciwnej. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 15 
września 2021 roku. 
 

mailto:wdnsozpn@interia.pl
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). 
 
 
 
 

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

Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 16.09.2021 r., 
godz. 16:00. 

 
13. Miłosz  M. 

(KS Orzeł 
Ptaszkowa) 
/trener/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie) 

ULKS Korzenna – KS 
Orzeł Ptaszkowa 
(05.09.2021) 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 
 
Pan trener Miłosz M. 
jest zawieszony w 
prawach osoby 
funkcyjnej i do czasu 
orzeczenia kary nie 
może przebywać w 
strefie przylegającej do 
boiska i brać udziału w 
żadnych rozgrywkach 
(art. 62 § 6 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN). 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z art. 62 § 3 oraz art. 69 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

Wyjaśnienia na okoliczność usunięcia z 
ławki rezerwowych w 73 minucie meczu. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 15 
września 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 16.09.2021 r., 
godz. 16:00. 

 

14. Szymon K. 
(KS Orzeł 
Ptaszkowa) 
/asystent 
trenera/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie) 

ULKS Korzenna – KS 
Orzeł Ptaszkowa 
(05.09.2021) 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 
 
Pan trener Miłosz M. 
jest zawieszony w 
prawach osoby 
funkcyjnej i do czasu 
orzeczenia kary nie 
może przebywać w 
strefie przylegającej do 
boiska i brać udziału w 
żadnych rozgrywkach 
(art. 62 § 6 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN). 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z art. 62 § 3 oraz art. 69 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

Wyjaśnienia na okoliczność usunięcia z 
ławki rezerwowych w 73 minucie meczu 
oraz wysoce niesportowego zachowania 
już po usunięciu z ławki rezerwowych. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 15 
września 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 16.09.2021 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). 
 
 
 
 

15. KS Olimpik 
Powroźnik  
/klub/ 

Niewłaściwa osoba 
wyznaczona do 
pełnienia opieki 
medycznej wpisana w 
sprawozdaniu 
sędziego 

KS Olimpik 
Powroźnik – KS 
Budowlani 
Jazowsko 
(29.08.2021) 

 

Kara upomnienia oraz 
wezwanie do należytej 
organizacji zawodów w 
roli gospodarza. 
 
KD przypomina, że funkcji 
opieki medycznej nie może 
sprawować zawodnik 
wpisany do protokołu z 
zawodów. 

§ 17 ust. 11 i 12 Regulaminu Rozgrywek 
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas MZPN na sezon 2021/2022. 
 

 

Konsekwencja wpisania w sprawozdaniu 
sędziowskim niewłaściwej osoby. 
 
Zainteresowany klub KS Olimpik 
Powroźnik przesłał w dniu 05.09.2021. 
na adres KD stosowne wyjaśnienie: 
„Dziękujemy”. 

 

B klasa 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

16. KS Dunajec II 
Nowy Sącz  
/klub/ 

Rezygnacja drużyny z 
uczestnictwa w 
trakcie trwania    
rozgrywek  

 

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

Otrzymanie statusu 
drużyny spadkowej 
oraz kara pieniężna w 
wysokości 500 zł. 

§ 15 ust. 1 Regulaminu Rozgrywek 
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas MZPN na sezon 2021/2022. 
 
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 za rezygnację drużyny z 
dalszych rozgrywek w trakcie trwania 
sezonu. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji  
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz. 

17. LKS Królowia 
Królowa Górna  
/klub/ 

Niewłaściwa osoba 
wyznaczona do 
pełnienia opieki 
medycznej wpisana w 
sprawozdaniu 
sędziego 

LKS Królowia 
Królowa Górna – KS 
Jedność Nowy Sącz 
(29.08.2021) 

 

Kara upomnienia oraz 
wezwanie do należytej 
organizacji zawodów w 
roli gospodarza. 
 
KD przypomina, że funkcji 
opieki medycznej nie może 
sprawować zawodnik 
wpisany do protokołu z 
zawodów. 

§ 17 ust. 11 i 12 Regulaminu Rozgrywek 
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas MZPN na sezon 2021/2022. 
 

 

Konsekwencja wpisania w sprawozdaniu 
sędziowskim niewłaściwej osoby. 

 
Zainteresowany Klub przesłał do Komisji 
Dyscypliny w dniu 08.09.2021 stosowne 
wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie: 
„Dziękujemy”. 
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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). 
 
 
 
 

Drużyny młodzieżowe 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

18. Arkadiusz S. 
(KS Kolejarz 
Stróże) 
/zawodnik/ 

Samoistna czerwona 
kartka 
(wykluczenie) 

GKS Zawisza 
Rożnów – KS 
Kolejarz Stróże 
(04.09.2021) 
/III liga trampkarz/ 

Kara dyskwalifikacji 1 
meczu. 

Art. 61 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
 
 

 

Konsekwencja taktycznego faulu (akcja 
ratunkowa). 
 
Ustalono na podstawie sprawozdania 
sędziego i wniosku Komisji  Gier MZPN  
Podokręg Nowy Sącz. 

19. KS Jedność 
Nowy Sącz 
/klub/ 

Rezygnacja drużyny z 
uczestnictwa przed 
rozpoczęciem 
rozgrywek  
III liga młodzik  

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

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 za rezygnację drużyny z 
rozgrywek przed rozpoczęciem sezonu. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji  
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz. 

20. GKS Glinik 
Gorlice 
/klub/ 

Niedopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach o 
rozgrywkach 

GKS Glinik Gorlice – 
KS Sokół Słopnice 
(28.08.2021) 
/regionalna liga 
młodzików/ 

Kara pieniężna w 
wysokości 100 zł. 

Art. 102 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN i § 17 ust. 5 Regulaminu 
Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich 
Juniorów, Trampkarzy i Młodzików MZPN 
na sezon 2020/2021. 
 
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.20 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 
wysokości opłat, kar pieniężnych, 
ryczałtów transferowych, kaucji i opłat 
licencyjnych. 
 
 

 

Konsekwencja braku uprawnionej osoby 
do pełnienia opieki medycznej. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier i sprawozdania sędziego. 
 
Zainteresowany klub nie skorzystał z 
możliwości wypowiedzenia się w sprawie 
ani nie przedłożył upoważnienia Pana 
Mirosława B. do pełnienia 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). 
 
 
 
 

21. LKS Poprad 
Rytro 
/klub/ 

Brak uprawnionego 
trenera na zawodach 
pomimo wpisania 
takiej osoby do 
protokołu sędziego 
(Pan trener nie 
przedstawił sędziemu 
ważnej licencji) 

LKS Poprad Rytro II 
– KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój 
(29.08.2021) 
   /II liga orlik/ 

Kara pieniężna w 
kwocie 125 zł. 
 
 
 

 

§ 11 ust. 1 i  ust. 3 Regulaminu 
Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich 
Juniorów, Trampkarzy i Młodzików MZPN 
na sezon 2021/2022. 
 
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 
(pierwszy 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 sprawie. Nie przedłożono również 
licencji Pana trenera Mateusza P., ważnej 
na dzień rozegrania meczu. 

22. KS Dunajec 
Nowy Sącz  
/klub/ 

Gra nieuprawnionych 
zawodników w 
drużynie KS Dunajec 
Nowy Sącz /Patryk P. i 
Kacper C./ 
 
Brak wymienionych 
zawodników w 
systemie EXTRANET 

ULKS Korzenna - KS 
Dunajec Nowy Sącz  
(04.09.2021) 
/regionalna liga 
trampkarzy/ 

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 2021/2022 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 15 
września 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 16.09.2021 r., godz. 
16:00. 

 

Puchar Polski 

mailto:wdnsozpn@interia.pl


Strona 9 z 11 
 

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). 
 
 
 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

23. ULKS 
Przydonica 
/klub/  

Niestawienie się na 
zawody 

ULKS Przydonica – 
KS Biegoniczanka 
Nowy Sącz 
(18.08.2021) 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść ULKS 
Przydonica i dodatkowa 
kara pieniężna w 
wysokości 300 zł. 

§ 8 ust. 9 Regulaminu Rozgrywek o Puchar 
Polski na szczeblu MZPN na sezon 
2021/2022. 
 
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 
drużyny piłkarskiej na zawody bez 
uzasadnionych powodów (brak 
wystąpienia do Podokręgu MZPN o 
zwolnienie z udziału w rozgrywkach). 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz. 

24. LKS Poprad 
Rytro 
/klub/  

Niestawienie się na 
zawody 

LKS Barciczanka 
Barcice II – LKS 
Poprad Rytro 
(18.08.2021) 

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

§ 8 ust. 9 Regulaminu Rozgrywek o Puchar 
Polski na szczeblu MZPN na sezon 
2021/2022. 
 
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 
drużyny piłkarskiej na zawody bez 
uzasadnionych powodów. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz. 

25. KS Hart 
Tęgoborze 
/klub/  

Niestawienie się na 
zawody 

LKS Grybovia 
Grybów – KS Hart 
Tęgoborze 
(18.08.2021) 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść KS Hart 
Tęgoborze i dodatkowa 
kara pieniężna w 
wysokości 300 zł. 

§ 8 ust. 9 Regulaminu Rozgrywek o Puchar 
Polski na szczeblu MZPN na sezon 
2021/2022. 
 
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 
drużyny piłkarskiej na zawody bez 
uzasadnionych powodów. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz. 

 

Inne 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 
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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). 
 
 
 
 

26. Michał F. 
(KS Nowy Sącz) 
/sędzia/ 

Niewłaściwe 
sporządzenie 
sprawozdania z 
zawodów 

LKS Zawada Nowy 
Sącz  – KS Zabełcze 
(06.09.2021) 
/III liga orlik/ 

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

Konsekwencja nie wpisania do 
sprawozdania osób funkcyjnych KS 
Zabełcze. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz. 

27. Dominik P. 
(KS MZPN 
Kraków) 
/sędzia/ 

Nieterminowe 
przesłanie oryginału 
sprawozdania z 
zawodów 

KS Wierchy Rabka 
Zdrój – KS Lubań 
Maniowy 
(22.08.2021) 
IV liga wschodnia 

Kara upomnienia. 
 

 

Art. 82 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z § 12 ust. 15 Regulaminu 
Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi 
i niższych klas MZPN na sezon 2021/2022. 

 

Konsekwencja braku przekazania 
oryginału  sprawozdania do organu 
prowadzącego rozgrywki (stan na dzień 
02.09.2021). 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz. 

28. Dominik P. 
(KS MZPN 
Kraków) 
/sędzia/ 

Niezgodności w treści 
sprawozdania 
sędziego w systemie 
Extranet 

KS Wierchy Rabka 
Zdrój – KS Lubań 
Maniowy 
(22.08.2021) 
IV liga wschodnia 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 
 
 

 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z art. 92 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 

 

Wyjaśnienia na okoliczność: 
1. Kto i kiedy dokonywał poprawek na 
wydruku z Extranetu składu drużyny 
Wierchy Rabka Zdrój? 
2. Dlaczego w I wersji sprawozdania 
sędziego w systemie Extranet nie figuruje 
zawodnik Jakub Wójcik? 
 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 15 
września 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 16.09.2021 r., godz. 
16:00. 

29. Katarzyna R. 
(KS MZPN 
Kraków) 
/sędzia/ 

Niezgodności w treści 
sprawozdania 
sędziego w systemie 
Extranet 

KS Wierchy Rabka 
Zdrój – KS Lubań 
Maniowy 
(22.08.2021) 
IV liga wschodnia 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 
 
 

 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z art. 92 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 

 

Wyjaśnienia na okoliczność zmiany 
zawodników w 90 min. meczu (kto zszedł 
a kto wszedł na boisko) w drużynie 
Wierchy Rabka Zdrój. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 15 
września 2021 roku. 

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). 
 
 
 
 

 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 16.09.2021 r., godz. 
16:00. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                Przewodniczący Komisji Dyscypliny MZPN 
                                                                                                                                                                                                                                                Podokręgu Nowy Sącz: 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                 /-/Władysław Janik             


