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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/16/20-21 

z posiedzenia Komisji Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz w dniu 26 listopada 2020 roku 
 

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

 
Klasa okręgowa 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1. Mariusz K.     
(KS Łosoś 
Łososina Dolna) 
/zawodnik/ 

Samoistna czerwona 
kartka 
(wykluczenie) 

KS Łosoś Łososina 
Dolna – KS Kolejarz 

Stróże 
(08.11.2020) 

Komisja Dyscypliny 
utrzymuje w mocy 
orzeczenie z 
dnia19.11.2020 r. (Kara 
dyskwalifikacji 6 
meczów)  

Art. 61 § 2.1. Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
Przesłane przez przedstawiciela klubu LKS 
Łosoś pismo z dnia 20.11.2020 r. nie może 
być traktowane jako odwołanie i pozostaje 
bez rozpatrzenia. W myśl Art. 144 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
odwołanie wnosi się do organu II instancji o 
czym każdorazowo Komisja Dyscypliny 
informuje w stopce każdej strony swoich 
komunikatów.  
 

Konsekwencja wysoce niesportowego 
zachowania w 75 min. meczu w stosunku 
do zawodnika drużyny przeciwnej.  
Oplucie w twarz należy do bardzo wysokiej 
kategorii znieważenia, w tym przypadku 
zawodnika drużyny przeciwnej. Takiego 
zachowania nie tłumaczą ogromne nerwy 
związane z meczem na szczycie. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier, przedłożonego sprawozdania 
sędziego i pisemnych wyjaśnień 
przedstawiciela klubu. 

2. Ireneusz G.  
(KS Kolejarz 
Stróże) 
/osoba 
funkcyjna klubu/ 

Wysoce niesportowe 
zachowanie poprzez 
wypowiedzi wulgarne, 
znieważające sędziego 
zawodów w trakcie i 
po zakończeniu meczu  

KS Kolejarz Stróże – 
Hart Tęgoborze 

(11.11.2020) 
 

Łączna kara pieniężna w 
kwocie 200 zł. 

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

Konsekwencja niesportowego zachowania 
poprzez wypowiedzi wulgarne, 
znieważające sędziego zawodów w trakcie 
i po zakończeniu zawodów. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier, sprawozdania sędziego i pisma Pana 
Ireneusza G. 
 
Komisja Dyscypliny informuje 
zainteresowanych, że powróci do 
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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). 
 
 

przedmiotowej sprawy po otrzymaniu 
odpowiednich dokumentów sądowych 
oraz wytycznych z MZPN po interwencji 
klubów w sprawie sądeckich sędziów.    

3. Przemysław O.  
(KS Kolejarz 
Stróże) 
/zawodnik/ 

Samoistna czerwona 
kartka 
(po zakończonym 
meczu) 

KS Kolejarz Stróże – 
Hart Tęgoborze 

(11.11.2020) 
 

 

Kara dyskwalifikacji 5 
meczów.  

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

Konsekwencja wysoce niesportowego 
zachowania poprzez wypowiedzi 
wulgarne, znieważające sędziego 
zawodów. 
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier i sprawozdania sędziego. 
 
Obwiniony zawodnik ani nikt z 
przedstawicieli klubu nie skorzystali z 
możliwości wypowiedzenia się w 
przedmiotowej sprawie w trakcie 
postępowania dyscyplinarnego, pomimo 
wezwania Komisji Dyscypliny.  

 

Drużyny młodzieżowe 
LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 
MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 
ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

4. Grzegorz L.  
(Polany-Berest) 
/zawodnik/ 

Samoistna czerwona 
kartka 
(wykluczenie) 

Polany-Berest - 
Victoria 

(14.11.2020) 
/II liga junior 

młodszy/ 

Kara dyskwalifikacji 2 
meczów.  

Art. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
 
 

Konsekwencja poważnego, rażącego faulu.  
 
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier i sprawozdania sędziego. 

 

Puchar Polski „MZPN Podokręg Nowy Sącz” 
LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 
MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 
ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

5. KS Kolejarz 
Stróże 

Niedopełnienie 
obowiązków 
związanych z 
organizacją zawodów 

KS Kolejarz Stróże – 
KS Poprad Muszyna 

(14.11.2020) 
 

Umorzenie 
postępowania 
dyscyplinarnego.  

Art. 140 § 4 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
 

Komisja Dyscypliny nie dysponuje 
wiarygodnymi dowodami odnośnie 
udziału publiczności w meczu pomimo 
obowiązującego zakazu ze względu na 
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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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sportowych. stan epidemiologiczny kraju. 
 
Przy podejmowaniu decyzji Komisja 
Dyscypliny wzięła pod uwagę pisemne 
wyjaśnienia Pana sędziego zawodów oraz 
wyjaśnienia przedstawicieli PPN Nowy 
Sącz obecnych na meczu.  

 

Inne 
LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 
MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 
ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

6. Bogusław M.  
(KS ZPN 
MAŁOPOLSKI; 
Gorlice) 
/sędzia/ 

Brak w sprawozdaniu 
sędziego kompletnych 
zapisów związanych z 
organizacją zawodów 
sportowych.  

LKS Piątkowa Łęg – 
Jedność Nowy Sącz 

(08.11.2020) 
 

Komisja Dyscypliny 
zmienia karę pieniężną 
200 zł na karę nagany. 

Art. 82 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 

Brak w sprawozdaniu sędziego zapisów  
odnośnie ewentualnego udziału 
publiczności w meczu pomimo 
obowiązującego zakazu ze względu na 
stan epidemiologiczny kraju. To co Pan 
sędzia napisał w wyjaśnieniu winno się 
znaleźć w sprawozdaniu sędziego.  
 
Ustalono na podstawie analizy 
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Obwiniony sędzia skorzystał z możliwości 
wypowiedzenia się w sprawie dopiero po 
orzeczeniu kary pieniężnej. 

7. Konrad K.  
(KS ZPN 
MAŁOPOLSKI; 
Nowy Sącz) 
/sędzia/ 

Niedopełnienie 
obowiązków 
związanych z 
organizacją zawodów 
sportowych. 

KS Kolejarz Stróże – 
KS Poprad Muszyna 

(14.11.2020) 
/Puchar Polski/ 

 

Umorzenie 
postępowania 
dyscyplinarnego.  

Art. 140 § 4 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
 

Komisja Dyscypliny nie dysponuje 
wiarygodnymi dowodami odnośnie 
udziału publiczności w meczu pomimo 
obowiązującego zakazu ze względu na 
stan epidemiologiczny kraju. 
 
Przy podejmowaniu decyzji Komisja 
Dyscypliny wzięła pod uwagę pisemne 
wyjaśnienia Pana sędziego zawodów oraz 
wyjaśnienia przedstawicieli PPN Nowy 
Sącz obecnych na 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 
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Komisja Dyscypliny zwraca uwagę, że nie 
jest organem jurysdykcyjnym w stosunku 
do osób pełniących funkcję delegata, nie 
będzie pełnić roli mediatora pomiędzy 
osobami z PPN Nowy Sącz i prosi o 
zaprzestanie przesyłania elaboratów 
odnośnie obowiązków delegata w danych 
zawodach, których w żadnym przypadku 
nie jest adresatem. 

 

 

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


