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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/30/21-22 

z posiedzenia Komisji Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz w dniu 02 czerwca 2022 roku 
 

Komisja Dyscypliny MZPN Podokręg Nowy Sącz, w składzie: 
• Władysław Janik      - Przewodniczący KD, 
• Kazimierz Pabian    -  W-ce Przewodniczący KD, 
• Zbigniew Gawryś    -  Członek KD.  

IV liga wschodnia  

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1. Mariusz Ł. 
(Bocheński KS 
Bochnia)  
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie)  

Bocheński KS 
Bochnia – LKS 
Watra Białka 
Tatrzańska 
(22.05.2022) 

 

Kara dyskwalifikacji  w 
wymiarze 3 meczów. 

 

Art. 61 § 2.1 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 

 

Konsekwencja naruszenia nietykalności 
cielesnej zawodnika drużyny przeciwnej 
w przerwie w grze.     
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Ani obwiniony zawodnik ani 
przedstawiciele zainteresowanego klubu 
nie skorzystali z możliwości pisemnego 
wypowiedzenia się w sprawie jak 
również nie stawili się na posiedzeniu KD 
w dniu rozpatrywania sprawy. 

2. KS Wierchy 
Rabka Zdrój 
 /klub/ 

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

LKS Lubań Maniowy 
– KS Wierchy Rabka 
Zdrój 
(25.05.2022) 

 

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. 
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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 
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3. MKS Poprad 
Muszyna 
 /klub/ 

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

MKS Poprad 
Muszyna – Bruk-Bet 
Termalica II 
Nieciecza 
(25.05.2022) 

 

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

4. KS Jarmuta 
Szczawnica 
 /klub/ 

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

KS Jarmuta 
Szczawnica – KS 
Metal Tarnów 
(28.05.2022) 

 

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

5. KS Metal 
Tarnów 
 /klub/ 

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

KS Jarmuta 
Szczawnica – KS 
Metal Tarnów 
(28.05.2022) 

 

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

6. Adrian Ś. 
(KS Metal 
Tarnów)  
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie)  

KS Jarmuta 
Szczawnica – KS 
Metal Tarnów 
(28.05.2022) 

 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 
 
Zawodnik Adrian Ś.  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 i art. 69 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
 

 

Wyjaśnienia na okoliczność znieważenia 
zawodnika drużyny przeciwnej poprzez 
użycie ordynarnego, obelżywego 
słownictwa.     
  
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 08 
czerwca 2022 roku. 
  
Termin rozpoznania sprawy został 

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 
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wyznaczony na dzień 09.06.2022 r. ,  
godz. 16:00. 

7. Daniel N.    
(KS Jarmuta 
Szczawnica)  
/zawodnik/ 

Samoistna czerwona 
kartka 
(wykluczenie) 

KS Jarmuta 
Szczawnica – KS 
Metal Tarnów 
(28.05.2022) 

 

Automatyczna kara 
dyskwalifikacji 1 meczu. 

Art. 61 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
 

 

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

8. MKS Poprad 
Muszyna 
 /klub/ 

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

LKS Dunajec 
Zakliczyn - MKS 
Poprad Muszyna 
(28.05.2022) 

 

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

9. Piotr K.   
(MKS Poprad 
Muszyna)  
/trener/ 

Samoistna czerwona 
kartka 
(po zakończonych 
zawodach)  

LKS Dunajec 
Zakliczyn - MKS 
Poprad Muszyna 
(28.05.2022) 

 

Sprawa w trakcie 
postępowania 
wyjaśniającego. 
 
Pan trener Piotr K. do 
czasu orzeczenia kary 
dyscyplinarnej nie może 
przebywać w strefie 
przylegającej do biska 
oraz brać udziału w 
rozgrywkach, w których 
został wykluczony w 
jakimkolwiek 
charakterze (art. 62 § 6 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN). 

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

 

Konsekwencja wejścia w obszar pola gry 
po zawodach w celu konfrontowania się 
z zespołem sędziowskim.    
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 

 

10. LKS Watra 
Białka 
Tatrzańska 
 /klub/ 

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

LKS Watra Białka 
Tatrzańska – KS 
Wierchy Rabka 
Zdrój 
(28.05.2022) 

 

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, 

Co najmniej 5 zawodników drużyny LKS 
Watra Białka Tatrzańska zostało 
napomnianych lub wykluczonych w tym 
meczu. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
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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). 
 
 
 

(czerwona kartka) ryczałtów transferowych, kaucji i opłat 
licencyjnych. 

Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

11. Lucjan K. 
(LKS Watra 
Białka 
Tatrzańska)  
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie)  

LKS Watra Białka 
Tatrzańska – KS 
Wierchy Rabka 
Zdrój 
(28.05.2022) 

 

Sprawa w trakcie 
postępowania 
wyjaśniającego. 
 
Zawodnik Lucjan 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. 
 

 

Konsekwencja bezpośredniej czerwonej 
kartki.       
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 

 

12. Okocimski KS 
Brzesko 
/klub/ 

 

Brak zapewnienia 
bezpieczeństwa i 
porządku na obiekcie 
podczas meczu 
(odpalenie przez 
kibiców środków 
pirotechnicznych) 

Okocimski KS 
Brzesko – GKS 
Glinik Gorlice 
(29.05.2022) 

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

Konsekwencja niezapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku na obiekcie 
podczas meczu /odpalenie środków 
pirotechnicznych w 36 min. przez 
kibiców Okocimskiego KS Brzesko/. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier i sprawozdania sędziego. 
 

 

 

A klasa 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

13.  KS Orzeł 
Ptaszkowa     
/klub/ 

Niestawienie się 
drużyny KS Orzeł 
Ptaszkowa na 
wyznaczone zawody 

KS Orzeł Ptaszkowa 
– ULKS Korzenna   
(01.06.2022) 
 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść klubu KS 
Orzeł Ptaszkowa i 
dodatkowa kara 
pieniężna w wysokości 
300 zł.  

§ 15 ust. 5b Regulaminu Rozgrywek 
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas 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. 

Kara orzeczona za nie zgłoszenie się  
drużyny piłkarskiej na wyznaczone 
zawody.    
 
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). 
 
 
 

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

14. Bartłomiej G. 
(LKS Victoria 
Witowice 
Dolne)  
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie)  

LKS Victoria 
Witowice Dolne – 
LKS Mszalnica 
(29.05.2022) 

 

Łączna kara 
dyskwalifikacji  w 
wymiarze 3 meczów. 

 

Art. 61 § 2.2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z art. 77 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 
 

 

Konsekwencja znieważenia sędziego 
głównego zawodów.        
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Przedstawiciele Zarządu 
zainteresowanego klubu skorzystali z 
możliwości pisemnego wypowiedzenia 
się w sprawie i w dniu 01.06.2022 złożyli 
stosowne wyjaśnienie w przedmiotowej 
sprawie. DZIĘKUJEMY. 

15. Wiesław M.   
(LKS Victoria 
Witowice 
Dolne)  
/kierownik 
drużyny/ 

Czerwona kartka 
(usunięcie z ławki 
rezerwowych)  

LKS Victoria 
Witowice Dolne – 
LKS Mszalnica 
(29.05.2022) 

 

Automatyczna kara 
dyskwalifikacji 1 meczu. 

 

Art. 62 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 

 

Konsekwencja kwestionowania orzeczeń 
sędziego oraz prowokacyjne zachowanie 
w stosunku do sędziego.       
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Przedstawiciele Zarządu 
zainteresowanego klubu skorzystali z 
możliwości pisemnego wypowiedzenia 
się w sprawie i w dniu 01.06.2022 złożyli 
stosowne wyjaśnienie w przedmiotowej 
sprawie. DZIĘKUJEMY. 

16. LKS Victoria 
Witowice 
Dolne)  
/klub/ 

Brak należytego 
porządku na stadionie 
w czasie zawodów 

LKS Victoria 
Witowice Dolne – 
LKS Mszalnica 
(29.05.2022) 

 

Komisja Dyscypliny 
wyraża dezaprobatę na 
tego typu incydenty i 
udziela klubowi kary 
upomnienia.     

Art. 64 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
 

 

Konsekwencja wbiegnięcia kibica na 
boisko w 50 minucie meczu podczas 
przerwy w grze (reakcja kapitana 
drużyny gospodarzy prawidłowa).     
 
Ustalono na podstawie sprawozdania 
sędziego i wniosku Komisji  Gier MZPN  
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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). 
 
 
 

Podokręg Nowy Sącz. 
 
Przedstawiciele Zarządu 
zainteresowanego klubu skorzystali z 
możliwości pisemnego wypowiedzenia 
się w sprawie i w dniu 01.06.2022 złożyli 
stosowne wyjaśnienie w przedmiotowej 
sprawie. DZIĘKUJEMY. 

 

B klasa 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

17.  KS Galicja 
Nowy Sącz     
/klub/ 

Niestawienie się 
drużyny KS Galicja 
Nowy Sącz na 
wyznaczone zawody 

KS Jedność Nowy 
Sącz - KS Galicja 
Nowy Sącz   
(29.05.2022) 
 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść klubu KS 
Galicja Nowy Sącz i 
dodatkowa kara 
pieniężna w wysokości 
200 zł.  

§ 15 ust. 5b Regulaminu Rozgrywek 
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas 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 nie zgłoszenie się  
drużyny piłkarskiej na wyznaczone 
zawody.    
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

 

 

 

 

 

 

Drużyny młodzieżowe 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE MECZ, KTÓREGO 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). 
 
 
 

DYSCYPLINARNE DOTYCZY SPRAWA 
18. KS Dąbrovia 

Wielogłowy     
/klub/ 

Niestawienie się 
drużyny KS Dąbrovia 
Wielogłowy na 
wyznaczone zawody 

KS Dąbrovia 
Wielogłowy – KS 
Zabełcze  
(28.05.2022) 
/I liga junior młodszy/ 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść klubu KS 
Dąbrovia Wielogłowy 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 nie zgłoszenie się  
drużyny piłkarskiej na wyznaczone 
zawody.    
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

19. LKS Górka 
Szczereż      
/klub/ 

Niestawienie się 
drużyny LKS Górka 
Szczereż na 
wyznaczone zawody 

LKS Skalnik 
Kamionka Wielka – 
LKS Górka Szczereż   
(01.06.2022) 
/I liga junior starszy/ 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść klubu LKS 
Górka Szczereż 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 nie zgłoszenie 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 

20. Michał F.   
(MZPN KS 
Brzesko)  
/sędzia/ 

Samoistna czerwona 
kartka dla trenera 
Piotra K. 
(po zakończonych 
zawodach)  

LKS Dunajec 
Zakliczyn - MKS 
Poprad Muszyna 
(28.05.2022) 

 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 

 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z art. 62 § 2 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN i art. 5/14 
Postanowień PZPN do Przepisów Gry 
2021/22. 
 

 

Wyjaśnienia w sprawie wejścia trenera w 
obszar pola gry po zawodach w celu 
konfrontowania się z zespołem 
sędziowskim i w sprawie zamieszczenia 
w sprawozdaniu sędziego uwag 
kierownika drużyny do tego zdarzenia.    
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
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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). 
 
 
 

mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 08 
czerwca 2022 roku. 
  
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 09.06.2022 r. , 
godz. 16.00. 

21. Radosław K.   
(MZPN KS 
Brzesko)  
/sędzia/ 

Bezpośrednia 
czerwona kartka dla 
zawodnika Warty 
Białka Tatrzańska, 
Lucjana K.  

LKS Watra Białka 
Tatrzańska – KS 
Wierchy Rabka 
Zdrój 
(28.05.2022) 

 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 

 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w związku z art. 61 § 2.1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN i Postanowieniami 
PZPN do Przepisów Gry 2021/22. 
 

 

Wyjaśnienia w sprawie okoliczności 
wykluczenia zawodnika z nr 9 Lucjana K. 
w 72 min. meczu i treści zapisów w 
sprawozdaniu sędziego. 
 
Komisja Dyscypliny wdraża 
postępowanie wyjaśniające na 
podstawie wnikliwej analizy zapisu 
wideo z przebiegu meczu. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-
mail: wdnsozpn@interia.pl do dnia 08 
czerwca 2022 roku. 
  
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 09.06.2022 r. , 
godz. 16.00. 

 

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