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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/10/21-22 

z posiedzenia Komisji Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz w dniu 14 października 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.  LKS Skalnik 
Kamionka 
Wielka 
 /klub/ 

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

KS Dunajec 
Zakliczyn – LKS 
Kamionka Wielka   
(10.10.2021) 

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 LKS 
Kamionka Wielka zostało napomnianych 
lub wykluczonych w tym meczu. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

2.  KS Wierchy 
Rabka Zdrój 
 /klub/ 

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

KS Limanovia 
Limanowa – KS 
Wierchy Rabka 
Zdrój   
(10.10.2021) 

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 
Wierchy Rabka Zdrój zostało 
napomnianych lub wykluczonych w tym 
meczu. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

 

A klasa 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

3.  LKS Mszalnica 
 /klub/ 

Co najmniej 5 
zawodników drużyny 
w meczu otrzymało 

LKS Mszalnica – LKS 
Nawoj Nawojowa   
(10.10.2021) 

Kara pieniężna w 
kwocie 100 zł. 

Art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 

Co najmniej 5 zawodników drużyny LKS 
Mszalnica zostało napomnianych lub 
wykluczonych w tym meczu. 
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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). 
 
 
 

napomnienie (żółta 
kartka) lub 
wykluczenie 
(czerwona kartka) 

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. 

 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

4.  GKS Zawisza 
Rożnów 
 /klub/ 

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

GKS Zawisza 
Rożnów – ULKS 
Korzenna    
(10.10.2021) 

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 GKS 
Zawisza Rożnów zostało napomnianych 
lub wykluczonych w tym meczu. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

5. Miłosz  M. 
(KS Orzeł 
Ptaszkowa) 
/trener/ 

Wypowiedzi 
znieważające zespół 
sędziowski poprzez 
między innymi 
używanie słów 
wulgarnych 
powszechnie 
uznanych za 
obraźliwe 

KS Amator Paszyn – 
KS Orzeł Ptaszkowa   
(03.10.2021) 

Łączna kara pieniężna w 
kwocie 500 zł. 

Art. 69, art. 70 oraz art. 77 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 
 
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.24, 11.28 i 11.38 uchwały Zarządu MZPN 
w sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, 
ryczałtów transferowych, kaucji i opłat 
licencyjnych. 
 
/KD zwraca uwagę, że jest to kolejne 
przewinienie tego rodzaju w tej rundzie 
rozgrywek piłkarskich/ 

Konsekwencja ubliżania sędziom w 
trakcie meczu z trybun stadionu oraz po 
jego zakończeniu w obrębie murawy 
boiska poprzez używanie ostrych 
wulgaryzmów. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Zainteresowany Klub oraz obwiniony Pan 
trener skorzystali z możliwości pisemnego 
wypowiedzenia się w sprawie i przesłali w 
dniu 14.10.21. na adres KD stosowne 
wyjaśnienia, których treść została wzięta 
pod uwagę przy orzekaniu wymiaru kary: 
„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). 
 
 
 

6. KS Olimpik 
Powroźnik 
/klub/ 

Gra nieuprawnionego 
zawodnika w drużynie 
KS Olimpik Powroźnik 

KS Olimpik 
Powroźnik – LKS 
Grybovia Grybów 
(26.09.2021) 

 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść zespołu KS 
Olimpik Powroźnik i 
dodatkowa kara 
pieniężna w kwocie 250 
zł.  
 
/ Sędziowie zawodów 
ponieśli konsekwencje 
dyscyplinarne przyjęcia 
żądania sprawdzenia 
tożsamości i jego przebieg 
niezgodny z 
postanowieniami 
obowiązującego 
Regulaminu, co nie zmienia 
faktu gry zawodnika 
nieuprawnionego/.  

§ 15 ust. 5g w związku z § 9 ust. 15   
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o 
mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon 2021/2022 i art. 103 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 5 § 5 
i art. 14 § 1 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 nie stawienia się na 
kontrolę tożsamości po zakończonym 
meczu i bezpośredniego oddalenia się z 
obiektu zawodnika z nr 17 Arkadiusza N. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego 
oraz przeprowadzonych dotychczas 
wyjaśnień. 
 
Zainteresowany przedstawiciel Klubu 
przesłał na adres Komisji Dyscypliny 
pismo wyjaśniające w dniu 13.10.2021 w 
sprawie  zaistniałej sytuacji, którego treść 
wzięto pod uwagę przy orzekaniu 
regulaminowej kary: „Dziękujemy”. 

7. Wiesław M. 
(KS Olimpik 
Powroźnik) 
/kierownik 
drużyny/ 

Gra nieuprawnionego 
zawodnika w drużynie 
KS Olimpik Powroźnik 

KS Olimpik 
Powroźnik – LKS 
Grybovia Grybów 
(26.09.2021) 

 

Kara pieniężna w 
kwocie 200 zł.     

 

§ 9 ust. 15 i ust. 16 Regulaminu Rozgrywek 
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas MZPN na sezon 2021/2022 i art. 103 
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 nie stawienia się na 
kontrolę tożsamości po zakończonym 
meczu i bezpośredniego oddalenia się z 
obiektu zawodnika z nr 17 Arkadiusza N. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego 
oraz przeprowadzonych dotychczas 
wyjaśnień. 

8. LKS Mszalnica  
/klub/ 

Gra nieuprawnionego 
zawodnika w drużynie 
LKS Mszalnica 
/Bogumił B./ 
 
Zawodnik uprawniony 
do gry w klubie LKS 
Mszalnica od dnia 
11.10.2021. 

LKS Mszalnica – LKS 
Nawoj Nawojowa   
(10.10.2021) 

 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść zespołu LKS 
Mszalnica i dodatkowa 
kara pieniężna w kwocie 
250 zł.     
 
Klub ma obowiązek 
prawidłowej rejestracji 
swoich zawodników w 
systemie Extranet i 
ponosi za to 

§ 15 ust. 5g Regulaminu Rozgrywek 
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas MZPN na sezon 2021/2022 i art. 103 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN w 
związku z art. 5 § 5 i art. 14 § 1 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 
LKS Mszalnica /Bogumił B./. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
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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). 
 
 
 

odpowiedzialność.  
9. Dariusz W.   

(LKS Mszalnica) 
/kierownik 
drużyny/ 

Gra nieuprawnionego 
zawodnika w drużynie 
LKS Mszalnica 
/Bogumił B./ 
 
Zawodnik uprawniony 
do gry w klubie LKS 
Mszalnica od dnia 
11.10.2021. 

LKS Mszalnica – LKS 
Nawoj Nawojowa   
(10.10.2021) 

 

Kara pieniężna w 
kwocie 200 zł.     

 

§ 9 ust. 16 Regulaminu Rozgrywek 
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas MZPN na sezon 2021/2022 i art. 103 
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 
LKS Mszalnica /Bogumił B./. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 

 

 

Drużyny młodzieżowe 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

10. KS Sokół 
Słopnice 
/klub/ 

Brak w wykazie osób 
funkcyjnych trenera 
drużyny (w 
sprawozdaniu 
sędziego nie figuruje 
trener drużyny) 

LKS Zyndram Łącko 
– KS Sokół Słopnice 
(10.10.2021) 
/regionalna liga junior 
starszy/ 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień i do 
przesłania skanu licencji 
Pana trenera, ważnej na 
dzień rozegrania meczu 
pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 

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 2021/2022. 

 

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 2021/2022. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 20 
października 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 21.10.2021 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). 
 
 
 

11. Marceli S. 
(KS Korona 
Beskidu Tylicz) 
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie) 

KS Korona Beskidu 
Tylicz – KS Poprad 
Rytro  
(03.10.2021) 
/I liga junior starszy/ 

Kara dyskwalifikacji 4 
meczów. 
 

Art. 61 § 2.2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 

Konsekwencja wysoce niesportowego 
zachowania (znieważenia) sędziego 
głównego zawodów poprzez użycie słów 
powszechnie uznanych za obraźliwe. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Ani zainteresowany Klub ani obwiniony 
zawodnik nie skorzystali z możliwości 
pisemnego wypowiedzenia się w sprawie 
jak również nikt z przedstawicieli klubu ani 
zainteresowany zawodnik nie stawili się na 
posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania 
sprawy w celu złożenia stosownych 
wyjaśnień. 

12. Filip P. 
(KS Zabełcze) 
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie) 

KS Zabełcze – KS 
Chruślice  
(02.10.2021) 
/I liga junior młodszy/ 

Kara dyskwalifikacji 2 
meczów i dodatkowa 
kara pieniężna dla klubu 
w kwocie 100 zł. 
 

Art. 61 § 2.1 i art. 69 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 2 § 
4 oraz art. 5 § 5 i art. 14 § 1 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 (znieważenie) w stosunku do 
zawodnika drużyny przeciwnej poprzez 
używanie obelżywego języka. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Zainteresowany Klub skorzystał z 
możliwości pisemnego wypowiedzenia się 
w sprawie i przesłał na adres KD w dniu 
14.10.21. stosowne wyjaśnienia, których 
treść została uwzględniona przez KD przy 
orzekaniu wymiaru kary dyscyplinarnej: 
„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). 
 
 
 

13. Brian P. 
(KS Chruślice) 
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie) 

KS Zabełcze – KS 
Chruślice  
(02.10.2021) 
/I liga junior młodszy/ 

Kara dyskwalifikacji 3 
meczów. 

Art. 61 § 2.1 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 

Konsekwencja wysoce niesportowego 
zachowania (znieważenie) w stosunku do 
zawodnika drużyny przeciwnej. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Obwiniony zawodnik skorzystał z 
możliwości pisemnego wypowiedzenia się 
w sprawie i  niezwłocznie przesłał na adres 
KD w dniu 08.10.21. stosowne 
wyjaśnienie, którego treść wzięto pod 
uwagę przy rozstrzygnięciu zaistniałej 
sprawy: „Dziękujemy”.  

14. KS Budowlani 
Jazowsko   
/klub/ 

Gra nieuprawnionych 
zawodników w 
drużynie KS 
Budowlani Jazowsko  
/Piotr G. i Kuba Ż./ 
 
Brak zawodników w 
systemie EXTRANET 

KS Poprad Rytro – 
KS Budowlani 
Jazowsko   
(02.10.2021) 
/II liga trampkarz/ 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść zespołu KS 
Budowlani Jazowsko i 
dodatkowa kara 
pieniężna w kwocie 100 
zł.     
 
Klub ma obowiązek 
prawidłowej rejestracji 
swoich zawodników w 
systemie Extranet i 
ponosi za to 
odpowiedzialność. 

§ 15 ust. 5g Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 
2021/2022 i art. 103 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 5 § 
5 i art. 14 § 1 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 Budowlani Jazowsko /Piotr G. i Kuba 
Ż./.  Brak wymienionych zawodników w 
systemie EXTRANET. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Zainteresowany Klub nie skorzystał z 
możliwości pisemnego wypowiedzenia się 
w sprawie jak również nikt z 
przedstawicieli klubu nie stawił się na 
posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania 
sprawy w celu złożenia stosownych 
wyjaśnień. 

15. KS Hart 
Tęgoborze   
/klub/ 

Gra nieuprawnionego 
zawodnika w drużynie 
KS Hart Tęgoborze   
/Andrzej K./ 
 
Brak zawodnika w 

KS Hart Tęgoborze – 
KS Ropa   
(02.10.2021) 
/I liga junior starszy/ 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść zespołu KS 
Hart Tęgoborze.    
 
Klub ma obowiązek 
prawidłowej rejestracji 

§ 15 ust. 5g Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 
2021/2022 i art. 103 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 
 

Konsekwencja wystawienia do gry 
nieuprawnionego zawodnika w drużynie 
KS Hart Tęgoborze /Andrzej K./.  Brak 
wymienionego zawodnika w systemie 
EXTRANET. 
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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). 
 
 
 

systemie EXTRANET swoich zawodników w 
systemie Extranet i 
ponosi za to 
odpowiedzialność. 

 

 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Zainteresowany Klub nie skorzystał z 
możliwości pisemnego wypowiedzenia się 
w sprawie jak również nikt z 
przedstawicieli klubu nie stawił się na 
posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania 
sprawy w celu złożenia stosownych 
wyjaśnień. 

16. KS Hart 
Tęgoborze   
/klub/ 

Gra nieuprawnionego 
zawodnika w drużynie 
KS Hart Tęgoborze   
/Andrzej K./ 
 
Brak zawodnika w 
systemie EXTRANET 

KS Galicja - KS Hart 
Tęgoborze   
(09.10.2021) 
/I liga junior starszy/ 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść zespołu KS 
Hart Tęgoborze i 
dodatkowa kara 
pieniężna w kwocie 150 
zł.     
 
Klub ma obowiązek 
prawidłowej rejestracji 
swoich zawodników w 
systemie Extranet i 
ponosi za to 
odpowiedzialność. 

§ 15 ust. 5g Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 
2021/2022 i art. 103 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 5 § 
5 i art. 14 § 1 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 Hart Tęgoborze /Andrzej K./.  Brak 
wymienionego zawodnika w systemie 
EXTRANET. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 

 

17. KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój   
/klub/ 

Gra nieuprawnionych 
zawodników w 
drużynie KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój 
/Kacper R., Adrian D., 
Artur S. i Alan P./ 
 
Brak zawodników w 
systemie EXTRANET 

KS Biegoniczanka II 
Nowy Sącz – KS 
Ogniwo Piwniczna 
Zdrój   
(02.10.2021) 
/II liga orlik/ 

Walkower 0:8 na 
niekorzyść zespołu KS 
Ogniwo Piwniczna 
Zdrój.        
 
Klub ma obowiązek 
prawidłowej rejestracji 
swoich zawodników w 
systemie Extranet i 
ponosi za to 
odpowiedzialność. 

§ 15 ust. 5g Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 
2021/2022 (przez analogię) i art. 103 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
 
 

 

Konsekwencja wystawienia do gry 
nieuprawnionych zawodników w drużynie 
KS Ogniwo Piwniczna Zdrój /Kacper R., 
Adrian D., Artur S. i Alan P./.  Brak 
wymienionych zawodników w systemie 
EXTRANET. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Zainteresowany Klub nie skorzystał z 
możliwości pisemnego wypowiedzenia się 
w sprawie jak również nikt 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). 
 
 
 

przedstawicieli klubu nie stawił się na 
posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania 
sprawy w celu złożenia stosownych 
wyjaśnień. 

18. KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój   
/klub/ 

Gra nieuprawnionych 
zawodników w 
drużynie KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój 
/Dawid W., Jan B. i 
Sebastian T./ 
 
Brak zawodników w 
systemie EXTRANET 

KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój – KS 
Dąbrovia 
Wielogłowy   
(02.10.2021) 
/II liga młodzik/ 

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

§ 15 ust. 5g Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 
2021/2022 i art. 103 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 5 § 
5 i art. 14 § 1 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 /Dawid W., Jan 
B. i Sebastian T. /.  Brak wymienionych 
zawodników w systemie EXTRANET. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Zainteresowany Klub nie skorzystał z 
możliwości pisemnego wypowiedzenia się 
w sprawie jak również nikt z 
przedstawicieli klubu nie stawił się na 
posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania 
sprawy w celu złożenia stosownych 
wyjaśnień. 

19. KS Dunajec I 
Nowy Sącz   
/klub/ 

Gra nieuprawnionych 
zawodników w 
drużynie KS Dunajec I 
Nowy Sącz /Jakub G. i 
Dominik C./ 
 
Brak zawodników w 
systemie EXTRANET 
uprawnionych do gry 
w tej drużynie 

KS Dunajec I Nowy 
Sącz – LKS Mszalnica   
(09.10.2021) 
/II liga trampkarz/ 

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

§ 15 ust. 5g Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 
2021/2022 i art. 103 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 5 § 
5 i art. 14 § 1 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 tej 
drużynie KS Dunajec Nowy Sącz  /Jakub G. 
i Dominik C./.  Brak wymienionych 
zawodników w systemie EXTRANET. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 

 

20. LKS Skalnik 
Kamionka 
Wielka  

Niestawienie się z 
własnej winy drużyny 
LKS Skalnik Kamionka 

LKS Świniarsko – LKS 
Skalnik Kamionka 
Wielka  

Walkower 0:3 na 
niekorzyść klubu LKS 
Skalnik Kamionka 

§ 15 ust. 5b Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 

Kara orzeczona za niestawienie się z 
własnej winy drużyny piłkarskiej na 
wyznaczone zawody bez uzasadnionych 
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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). 
 
 
 

/klub/  Wielka na 
wyznaczone zawody 

(09.10.2021) 
/III liga trampkarz/ 

Wielka i dodatkowa 
kara pieniężna w 
wysokości 100 zł. 

2021/2022 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. 

powodów. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

 

21. KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój  
/klub/  

Niestawienie się z 
własnej winy drużyny 
KS Ogniwo Piwniczna 
Zdrój na wyznaczone 
zawody 

KS Helena I Nowy 
Sącz – KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój 
(09.10.2021) 
/II liga młodzik/ 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść klubu KS 
Ogniwo Piwniczna Zdrój 
i dodatkowa kara 
pieniężna w wysokości 
100 zł. 

§ 15 ust. 5b Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 
2021/2022 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 wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

 

22. Grzegorz K. 
(KS Nawoj 
Nawojowa) 
/zawodnik/ 

Wysoce niesportowe 
zachowanie po meczu 
w stosunku do 
sędziego 

KS Nawoj 
Nawojowa – KS 
Chruślice   
(02.10.2021) 
/I liga trampkarz/ 

Kara dyskwalifikacji 3 
meczów. 
 

Art. 77 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. Konsekwencja wysoce niesportowego 
zachowania poprzez użycie słów 
sugerujących korupcję sędziego po 
zakończonych zawodach. 
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Ani zainteresowany Klub ani obwiniony 
zawodnik nie skorzystali z możliwości 
pisemnego wypowiedzenia się w sprawie 
jak również nikt z przedstawicieli klubu ani 
zainteresowany zawodnik nie stawili się na 
posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania 
sprawy w celu złożenia stosownych 
wyjaśnień.  

23. Daniel W. 
(LKS Orkan 
Raba Wyżna) 
/zawodnik/ 

Wysoce niesportowe 
zachowanie po meczu 
w stosunku do 
sędziego 

KS Sokół Słopnice – 
LKS Orkan Raba 
Wyżna   
(02.10.2021) 

Kara dyskwalifikacji 4 
meczów i dodatkowa 
kara pieniężna dla klubu 
w kwocie 100 zł. 

Art. 69 i art. 77 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 2 § 
4 oraz art. 5 § 5 i art. 14 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 

Konsekwencja wysoce niesportowego 
zachowania (znieważenia) sędziego 
głównego zawodów poprzez użycie słów 
powszechnie uznanych za obraźliwe. 
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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). 
 
 
 

/regionalna liga junior 
starszy/ 

  
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. 

 

 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Ani zainteresowany Klub ani obwiniony 
zawodnik nie skorzystali z możliwości 
pisemnego wypowiedzenia się w sprawie 
jak również nikt z przedstawicieli klubu ani 
zainteresowany zawodnik nie stawili się na 
posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania 
sprawy w celu złożenia stosownych 
wyjaśnień. 

24. KS Łosoś 
Łososina Dolna  
/klub/  

Niestawienie się 
drużyny KS Łosoś 
Łososina Dolna na 
wyznaczone zawody 

LKS Skalnik 
Kamionka Wielka – 
KS Łosoś Łososina 
Dolna  
(13.10.2021) 
/I liga junior starszy/ 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść klubu KS 
Łosoś Łososina Dolna. 

§ 15 ust. 5b Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 
2021/2022.     

Kara orzeczona za niestawienie się 
drużyny piłkarskiej na wyznaczone 
zawody. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

 

Inne 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

25. Stefan M. 
(KS Nowy Sącz) 
/sędzia/ 

Niewłaściwe 
sporządzenie 
sprawozdania z 
zawodów 

LKS Zyndram Łącko 
– KS Sokół Słopnice 
(10.10.2021) 
/regionalna liga junior 
starszy/ 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z art. 82 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN i § 11 ust. 1 
Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek 
Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i 
Młodzików MZPN na sezon 2021/2022. 

 

Brak w wykazie osób funkcyjnych trenera 
drużyny Sokół Słopnice (w sprawozdaniu 
sędziego nie figuruje trener drużyny ani 
zapis dotyczący przyczyny braku wpisu). 
 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 20 
października 2021 roku. 
 
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 21.10.2021 r.,  godz. 
16:00. 
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Pouczenie: Na podstawie art. 144 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje  odwołanie do organu II instancji w terminie 7 dni. Odwołanie wnosi się za 
pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone orzeczenie dyscyplinarne do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłacenia wraz ze złożonym 
odwołaniem kaucji pieniężnej w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, tj. 350 zł (dla osób fizycznych z wyjątkiem kibiców), 200 zł (dla kibiców), 150 zł (dla klubów IV ligi i klas niższych). 
 
 
 

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

Niewłaściwe 
sporządzenie 
sprawozdania z 
zawodów 

GKS Glinik Gorlice – 
KS Płomień 
Limanowa 
(06.10.2021) 
/regionalna liga 
młodzika/ 

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

Konsekwencja nie wpisania do 
sprawozdania sędziego w systemie 
Extranet osób funkcyjnych KS Płomień 
Limanowa.     
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz. 

27. Filip J. 
(KS Nowy Sącz) 
/sędzia/ 

Niewłaściwe 
sporządzenie 
sprawozdania z 
zawodów 

KS Piątkowa Łęg – 
GKS Zawisza 
Rożnów 
(09.10.2021) 
/III liga młodzik/ 

Kara nagany. 
 
/drugie przewinienie w 
tym samym sezonie/ 

Art. 82 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
 

Konsekwencja nie wpisania do 
sprawozdania sędziego w systemie 
Extranet osób funkcyjnych KS Piątkowa 
Łęg i GKS Zawisza Rożnów. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz. 

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

Niewłaściwe 
sporządzenie 
sprawozdania z 
zawodów 

KS Budowlani 
Jazowsko – KS Orzeł 
Ptaszkowa  
(06.10.2021) 
/III liga orlik/ 

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

Konsekwencja nie wpisania do 
sprawozdania sędziego w systemie 
Extranet osób funkcyjnych KS Orzeł 
Ptaszkowa.  
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz. 
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