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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/07/22-23 

z posiedzenia Komisji Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz w dniu 22 września 2022 roku 
 
 
 

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

 
 

Klasa Okręgowa 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1. Grzegorz Ż.   
(LKS Poprad 
Rytro)  
/zawodnik/ 

Niesportowe 
zachowanie po 
wykluczeniu z 
zawodów w stosunku 
do sędziego 

LKS Poprad Rytro – 
KS Biegoniczanka 
Nowy Sącz 
(11.09.2022) 

 

Łączna kara pieniężna 
w wysokości 100 zł. 
 

 

Art. 69 i art. 70  Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 
 
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.28 Uchwały Zarządu MZPN w sprawie 
wysokości opłat, kar pieniężnych, 
ryczałtów transferowych, kaucji oraz opłat 
licencyjnych. 
 

 

Konsekwencja wysoce niesportowego 
zachowania po wykluczeniu z zawodów 
w stosunku do sędziego zawodów 
poprzez użycie słów powszechnie 
uznanych za obraźliwe i wulgarne.   
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Przedstawiciele zainteresowanego klubu 
skorzystali z możliwości pisemnego 
wypowiedzenia się w sprawie i w dniu 
20.09.2022 złożyli stosowne wyjaśnienie 
w przedmiotowej sprawie, którego treść 
została uwzględniona przy orzekaniu 
kary. DZIĘKUJEMY.  

2. Marek N.   
(LKS Łosoś 
Łososina Dolna)  

Niesportowe 
zachowanie 
kierownika drużyny 

LKS Łosoś Łososina 
Dolna - LKS Poprad 
Rytro 

Komisja Dyscypliny 
podjęła decyzję o 
umorzeniu 

Art. 140 § 4 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 

 

Konsekwencja braku jednoznacznych 
dowodów popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego oraz błędy 
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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). 
 
 
 

/kierownik 
drużyny/ 

po zakończonych 
zawodach 

(04.09.2022) 

 
postępowania 
dyscyplinarnego. 

 

regulaminowe przy jego zgłoszeniu (brak 
oficjalnego protestu ze strony klubu LKS 
Poprad Rytro).   
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz, 
przedłożonego sprawozdania sędziego i 
pisemnych wyjaśnień zainteresowanych 
stron. 

 
 
 

Klasa A 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

3. KPT Nawojowa  
/klub/  

Zakończenie 
zawodów przed 
upływem 
regulaminowego 
czasu gry 

KS Victoria 
Witowice Dolne – 
KPT Nawojowa  
(18.09.2022) 
 

Walkower 0:14 na 
niekorzyść klubu KPT 
Nawojowa.       

§ 15 ust. 5i Regulaminu Rozgrywek 
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas MZPN na sezon 2022/2023. 

       

W wyniku dolegliwości zdrowotnych 
liczba zawodników w 45 min. meczu 
drużyny KPT Nawojowa była mniejsza niż 
7. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

4. Sławomir G.   
(LKS Budowlani 
Jazowsko)  
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie) 

LKS Budowlani 
Jazowsko – LKS 
Nawoj Nawojowa 
(10.09.2022) 

 

Kara dyskwalifikacji 5 
meczów. 
 
Komisja Dyscypliny prosiła 
o wyjaśnienia w sprawie 
popełnionego przewinienia 
dyscyplinarnego a nie w 
sprawie oceny pracy 
sędziego. Pomimo to 
Pańskie pismo 
przekazujemy do 
merytorycznej Komisji 
Sędziowskiej. 

 

 

Art. 61 § 2.2. i art. 69  Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 
 

 

Konsekwencja znieważenia sędziego 
zawodów poprzez użycie słów 
powszechnie uznanych za obraźliwe i 
wulgarne w czasie meczu.   
  
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 w dniu 21.09.2022 złożył 
stosowne wyjaśnienie w przedmiotowej 
sprawie, którego treść została 
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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). 
 
 
 

uwzględniona przy orzekaniu kary. 
DZIĘKUJEMY. 

5. Ernest J.   
(LKS Budowlani 
Jazowsko)  
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie) oraz 
wysoce niesportowe 
zachowanie po 
zakończonych 
zawodach 

LKS Budowlani 
Jazowsko – LKS 
Nawoj Nawojowa 
(10.09.2022) 

 

Kara dyskwalifikacji 5 
meczów oraz 
dodatkowa kara 
pieniężna w kwocie 100 
zł. 
 
 

 

Art. 61 § 2.2. oraz art. 69, 70 i 77  
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
 

 

Konsekwencja znieważenia sędziego 
zawodów poprzez użycie słów 
powszechnie uznanych za obraźliwe i 
wulgarne w czasie meczu oraz po 
zakończeniu zawodów poprzez użycie 
obelżywego języka.   
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Ani obwiniony zawodnik ani 
przedstawiciele zainteresowanego klubu 
pomimo wezwania nie skorzystali z 
możliwości pisemnego wypowiedzenia 
się w sprawie jak również nie stawili się 
na posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania 
sprawy. 

6. Rafał M.   
(LKS Budowlani 
Jazowsko)  
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie) oraz 
wysoce niesportowe 
zachowanie po 
zakończonych 
zawodach 

LKS Budowlani 
Jazowsko – LKS 
Nawoj Nawojowa 
(10.09.2022) 

 

Kara dyskwalifikacji 5 
meczów oraz 
dodatkowa kara 
pieniężna w kwocie 100 
zł. 
 
 

 

Art. 61 § 2.2. oraz art. 69, 70 i 77  
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
 

 

Konsekwencja znieważenia sędziego 
zawodów poprzez użycie słów 
powszechnie uznanych za obraźliwe i 
wulgarne w czasie meczu oraz po 
zakończeniu zawodów poprzez użycie 
obelżywego języka.   
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Ani obwiniony zawodnik ani 
przedstawiciele zainteresowanego klubu 
pomimo wezwania nie skorzystali z 
możliwości pisemnego wypowiedzenia 
się w sprawie jak również nie stawili 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). 
 
 
 

7. Nikodem K.   
(LKS Budowlani 
Jazowsko)  
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie) 

LKS Budowlani 
Jazowsko – LKS 
Nawoj Nawojowa 
(10.09.2022) 

 

Kara dyskwalifikacji 4 
meczów. 
 
Komisja Dyscypliny prosiła 
o wyjaśnienia w sprawie 
popełnionego przewinienia 
dyscyplinarnego a nie w 
sprawie oceny pracy 
sędziego. Pomimo to 
Pańskie pismo 
przekazujemy do 
merytorycznej Komisji 
Sędziowskiej. 

 

 

Art. 61 § 2.2. i art. 69  Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 
 

 

Konsekwencja znieważenia sędziego 
zawodów poprzez użycie słów 
powszechnie uznanych za obraźliwe i 
wulgarne w czasie meczu.   
  
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 w dniu 20.09.2022 złożył 
stosowne wyjaśnienie w przedmiotowej 
sprawie, którego treść została 
uwzględniona przy orzekaniu kary. 
DZIĘKUJEMY. 

8. LKS Budowlani 
Jazowsko 
 /klub/ 

Brak służb 
porządkowych na 
zawodach; 
niedopełnienie 
obowiązku 
zabezpieczenia 
należytego porządku i 
bezpieczeństwa na 
stadionie po 
zawodach 

LKS Budowlani 
Jazowsko – LKS 
Nawoj Nawojowa 
(10.09.2022) 

 

Łączna kara pieniężna 
w kwocie 500 zł. 
 
Komisja Dyscypliny prosiła 
o wyjaśnienia w sprawie 
popełnionych przewinień 
dyscyplinarnych a nie w 
sprawie oceny pracy 
sędziego. Pomimo to 
Państwa pismo 
przekazujemy do 
merytorycznej Komisji 
Sędziowskiej. 

 

§ 16 ust. 1, 2, 3a i 3b Regulaminu 
Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi 
i niższych klas MZPN na sezon 2022/2023. 
 
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.1 i 11.19 Uchwały Zarządu MZPN w 
sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, 
ryczałtów transferowych, kaucji oraz opłat 
licencyjnych. 

Konsekwencja braku na zawodach służby 
porządkowej w ilości określonej 
regulaminem rozgrywek piłkarskich oraz 
braku zabezpieczenia należytego 
porządku i bezpieczeństwa na stadionie 
po zawodach (złamanie zasady pełnej 
ochrony i poszanowania godności 
osobistej sędziom zawodów) . 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Przedstawiciele zainteresowanego klubu 
skorzystali z możliwości pisemnego 
wypowiedzenia się w sprawie i w dniu 
21.09.2022 złożyli stosowne wyjaśnienie 
w przedmiotowej sprawie, którego treść 
została uwzględniona przy orzekaniu 
kary. DZIĘKUJEMY.  

9. LKS Górka 
Szczereż 

Co najmniej 5 
zawodników drużyny 

LKS Górka Szczereż 
– KS Orzeł 

Kara pieniężna w 
kwocie 150 zł. 

Art. 57 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 

5 zawodników drużyny LKS Górka 
Szczereż zostało napomnianych lub 



Strona 5 z 9 
 

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 
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 /klub/ w meczu otrzymało 
napomnienie (żółta 
kartka) lub 
wykluczenie 
(czerwona kartka) 

Ptaszkowa 
(18.09.2022) 

 
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
8.1 Uchwały Zarządu MZPN w sprawie 
wysokości opłat, kar pieniężnych, 
ryczałtów transferowych, kaucji oraz opłat 
licencyjnych. 

wykluczonych w tym meczu. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

 

Klasa B 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

10. KS Galicja Nowy 
Sącz  
/klub/  

Zakończenie 
zawodów przed 
upływem 
regulaminowego 
czasu gry 

KS Galicja Nowy 
Sącz – KS Polany - 
Berest  
(18.09.2022) 
 

Walkower 0:12 na 
niekorzyść klubu KS 
Galicja Nowy Sącz.       

§ 15 ust. 5i Regulaminu Rozgrywek 
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas MZPN na sezon 2022/2023. 

       

W wyniku odniesionych kontuzji liczba 
zawodników w 67 min. meczu drużyny KS 
Galicja Nowy Sącz była mniejsza niż 7. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

11. Adam G. 
KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój 
/zawodnik/ 

Samoistna czerwona 
kartka 
(wykluczenie) 

KS Jedność Nowy 
Sącz – KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój 
(18.09.2022) 

Automatyczna kara 
dyskwalifikacji 1 meczu. 

Art. 61 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
 

 

Konsekwencja zagrania piłki ręką (akcja 
ratunkowa). 
 
Ustalono na podstawie sprawozdania 
sędziego i wniosku Komisji  Gier MZPN  
Podokręg Nowy Sącz. 

 

Drużyny młodzieżowe 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

12. Nikodem K. 
KS 
Biegoniczanka  
Nowy Sącz 
/zawodnik/  

Czerwona kartka 
(wykluczenie) 

KS Biegoniczanka 
Nowy Sącz – KS 
Chruślice Nowy Sącz 
(17.09.2022) 
/I liga trampkarz/ 

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

Usunięcie z ławki 
rezerwowych w 
wyniku otrzymania 
samoistnej czerwonej 
kartki 

KS Victoria 
Witowice Dolne – 
KS Kolejarz Stróże 
(17.09.2022) 
/I liga junior starszy/ 

Automatyczna kara 
dyskwalifikacji w 
wymiarze 2 meczów. 
 

 

Art. 62 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 

 

Konsekwencja usunięcia z ławki 
rezerwowych przez sędziego w wyniku 
otrzymania samoistnej czerwonej kartki w 
32 minucie meczu.   
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

14. Wiktor P. 
(KS Victoria 
Witowice 
Dolne)  
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie) i 
wysoce niesportowe 
zachowanie po 
zakończeniu meczu  

KS Victoria 
Witowice Dolne – 
KS Kolejarz Stróże 
(17.09.2022) 
/I liga junior starszy/ 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska. 
 
Zawodnik Wiktor P. 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 i wysoce niesportowego 
zachowania po zakończeniu meczu 
poprzez wejście na płytę boiska i 
prowokowanie zawodników drużyny 
przeciwnej.         
  
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 28 
września 2022 roku. 
  
Termin rozpoznania sprawy został 
wyznaczony na dzień 29.09.2022 r. ,  godz. 
16:00. 

15.  LKS Świniarsko     
/klub/ 

Niestawienie się 
drużyny LKS 
Świniarsko na 
wyznaczony turniej 

LKS Świniarsko   
(05.09.2022) 
/I liga orlik gr. III/ 

Kara pieniężna w 
wysokości 300 zł.  

Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.14 Uchwały nr 21/Z/2022 z dnia 29 
czerwca 2022 roku Zarządu MZPN w 
Krakowie w sprawie wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów transferowych, 
kaucji oraz opłat licencyjnych.  

Kara orzeczona za nie zgłoszenie się  
drużyny piłkarskiej na wyznaczony turniej 
bez uzasadnionych powodów.    
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz. 

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. KS Zabełcze 
Nowy Sącz  
/klub/ 

Udział w meczu 
nieuprawnionych 
zawodników w 
drużynie KS Zabełcze 
Nowy Sącz 
 

 

KS Zabełcze Nowy 
Sącz – LKS Zawada 
Nowy Sącz     
(10.09.2022) 
/I liga junior młodszy/ 

Walkower  0:3 na 
niekorzyść klubu KS 
Zabełcze Nowy Sącz i  
dodatkowa kara 
pieniężna w kwocie 300 
zł. 
 

 

§ 15 ust. 5g Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 
2022/2023 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. 
11.13 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji oraz opłat 
licencyjnych.   

Konsekwencja udziału w meczu 
nieuprawnionych zawodników w drużynie 
KS Zabełcze Nowy Sącz (większość 
zawodników drużyny wpisanych do 
protokołu meczowego nie okazało 
dowodów tożsamości w trakcie 
przeprowadzonej weryfikacji tożsamości 
zawodników). 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Przedstawiciele zainteresowanego klubu 
skorzystali z możliwości pisemnego 
wypowiedzenia się w sprawie i w dniu 
21.09.2022 złożyli stosowne wyjaśnienie w 
przedmiotowej sprawie, którego treść 
została uwzględniona przy orzekaniu kary. 
DZIĘKUJEMY.  

17. Krzysztof S. 
KS Zabełcze 
Nowy Sącz  
/kierownik 
drużyny i trener/ 

Udział w meczu 
nieuprawnionych 
zawodników w 
drużynie KS Zabełcze 
Nowy Sącz 
 

 

KS Zabełcze Nowy 
Sącz – LKS Zawada 
Nowy Sącz     
(10.09.2022) 
/I liga junior młodszy/ 

Kara pieniężna w 
kwocie 500 zł. 
 

 

Art. 103 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.13 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji oraz opłat 
licencyjnych.   

Konsekwencja udziału w meczu 
nieuprawnionych zawodników w drużynie 
KS Zabełcze Nowy Sącz (większość 
zawodników drużyny wpisanych do 
protokołu meczowego nie okazało 
dowodów tożsamości w trakcie 
przeprowadzonej weryfikacji tożsamości 
zawodników). 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

18. LKS Grybovia 
Grybów  
/klub/ 

Udział w meczu ośmiu 
nieuprawnionych 
zawodników w 
drużynie LKS Grybovia 
Grybów 
 

ULKS Korzenna –  
LKS Grybovia 
Grybów     
(20.09.2022) 
/I liga trampkarz/ 

Walkower  0:4 na 
niekorzyść klubu LKS 
Grybovia Grybów i  
dodatkowa kara 
pieniężna w kwocie 300 
zł. 

§ 15 ust. 5g Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 
2022/2023 i art. 103 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 5 § 
5 i art. 14 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego 

Konsekwencja udziału w meczu 
nieuprawnionych zawodników w drużynie 
LKS Grybovia Grybów (ośmiu zawodników 
drużyny wpisanych do protokołu 
meczowego nie okazało dowodów 
tożsamości w trakcie przeprowadzonej 
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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). 
 
 
 

  

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

weryfikacji tożsamości zawodników). 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 

 
19. Roman C. 

LKS Grybovia 
Grybów  
/trener drużyny/ 

Udział w meczu ośmiu 
nieuprawnionych 
zawodników w 
drużynie LKS Grybovia 
Grybów 
 

 

ULKS Korzenna –  
LKS Grybovia 
Grybów     
(20.09.2022) 
/I liga trampkarz/ 

Kara pieniężna w 
kwocie 500 zł. 
 

 

Art. 103 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.13 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 
wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji oraz opłat 
licencyjnych.   

Konsekwencja udziału w meczu 
nieuprawnionych zawodników w drużynie 
LKS Grybovia Grybów (ośmiu zawodników 
drużyny wpisanych do protokołu 
meczowego nie okazało dowodów 
tożsamości w trakcie przeprowadzonej 
weryfikacji tożsamości zawodników). 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

20. LKS Poprad 
Rytro  
/klub/  

Zakończenie 
zawodów przed 
upływem 
regulaminowego 
czasu gry 

LKS Poprad Rytro – 
KS Bobowa  
(17.09.2022) 
/I liga junior starszy/ 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść klubu LKS 
Poprad Rytro.        

§ 15 ust. 5i Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, 
Trampkarzy i Młodzików MZPN na sezon 
2022/2023. 

       

W wyniku odniesionej kontuzji liczba 
zawodników w 16 min. meczu drużyny LKS 
Poprad Rytro była mniejsza niż 7. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

21. KS Polany-
Berest  
/klub/ 

Brak licencji trenera w 
sprawozdaniu w 
systemie EXSTRANET  

LKS Łosoś Łososina 
Dolna – KS Polany 
Berest 
(21.09.2022) 
/III liga trampkarz/ 

Wezwanie do złożenia 
wyjaśnień pod rygorem 
pominięcia stanowiska 
oraz przesłanie 
aktualnej licencji 
trenera Pana Wiesława 
W. 
 
 
 
 

 

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 2022/2023. 
  

 

Wyjaśnienia na okoliczność braku licencji 
trenera w sprawozdaniu w systemie 
EXSTRANET. 
 
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 28 
września 2022 roku. 
  

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 29.09.2022 r. ,  godz. 
16:00. 

 

Inne 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

22. Kacper P.  
KS Nowy Sącz 
/sędzia/ 
 

Niedopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
regulaminie 

LKS Barciczanka Barcice 
– LKS Łosoś Łososina 
Dolna  
(01.09.2022) 
/I liga junior starszy/ 

Kara nagany. 
 
/drugie przewinienie w 
sezonie 2022/2023/ 

Art. 82 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 

Niewłaściwe sporządzenie sprawozdania z 
zawodów. Nie odnotowanie w 
sprawozdaniu braku trenera na zawodach 
(brak wpisu takiej osoby funkcyjnej w 
sprawozdaniu sędziego; wpisany jedynie 
dwukrotnie kierownik drużyny Krzysztof 
O.) 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 

23. Filip J.  
KS Nowy Sącz 
/sędzia/ 
 

Niedopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
regulaminie 

KS Biegoniczanka 
Nowy Sącz  –  AP 
Sandecja III Nowy Sącz  
(04.09.2022) 
/I liga młodzik/ 

Kara upomnienia. 
 
/pierwsze przewinienie w 
sezonie 2022/2023/ 

Art. 82 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 

Nieterminowe przesłanie sprawozdania z 
zawodów. Do dnia 07.09.2022,  godz. 
08.00 brak sprawozdania sędziego w 
systemie EXTRANET. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz. 

24. Krzysztof N.  
KS Nowy Sącz 
/sędzia/ 
 

Niedopełnienie 
obowiązków 
określonych w 
regulaminie 

LKS Poprad Rytro – 
KS Bobowa  
(17.09.2022) 
/I liga junior starszy/ 

Kara nagany. 
 
/drugie przewinienie w 
sezonie 2022/2023/ 

Art. 82 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 

Nieterminowe przesłanie sprawozdania z 
zawodów. Sprawozdanie sędziego do 
systemu EXTRANET zostało wprowadzone 
w dniu 21.09.2022,  godz. 17.32.    
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz. 

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


