
Nowy Sącz, 05.01.2021 r. 
Sygn. Sprawy: KD.PPN.NS/20/20-21 

 

KOMUNIKAT 
 

z posiedzenia Komisji Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz w dniu 05 stycznia 2021 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. 

 

 Komisja Dyscypliny MZPN Podokręg Nowy Sącz, w nawiązaniu do komunikatu nr  
KD.PPN.NS/18/20-21 i komunikatu nr KD.PPN.NS/19/20-21 z dnia 08 grudnia 2020 roku po 
przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnrgo na podstwie art. 133 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN w sprawie stosowania gróźb w stosunku do sędziego w związku z meczem piłkarskim 
rozegranym w dniu 11.11.2020 r. o mistrzostwo klasy okręgowej pomiędzy KS Kolejarz Stróże a KS 
Hart Tęgoborze orzeka co następuje: 
  
Obwiniony: Ireneusz G.; Prezes KS Kolejarz Stróże 
Przewinienie dyscyplinarne: stosowania gróźb w stosunku do sędziego w związku z meczem piłkarskim (art. 72 § 1.1 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN)      
Mecz którego dotyczy sprawa: KS Kolejarz Stróże - KS Hart Tęgoborze; (11.11.2020); /klasa okręgowa/ 

Orzeczenie: Umorzenie postępowania dyscyplinarnego wobec obwinionego 

 

PODSTAWA PRAWNA: 
Art. 140 § 4 Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
UZASADNIENIE: 
 W związku z zapisami w „Sprawozdaniu Sędziego” z zawodów z dnia 11.11.2020 r., Komisja 
Dyscypliny MZPN Podokręg Nowy Sącz, uznając, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia 
przewinienia dyscyplinarnego przez oznaczoną osobę fizyczną wszczęła postępowanie 
dyscyplinarne. Postępowanie dyscyplinarne było poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, w 
celu ustalenia, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przewinienia dyscyplinarnego oraz 
w celu ustalenia osób obwinionych. 
 Komisja Dyscypliny MZPN Podokręg Nowy Sącz nie przyjął odpowiedzialności dyscyplinarnej 
obwinionego i wydał orzeczenie o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego z powodu braku 
jednoznacznych dowodów jego popełnienia. 
 Decyzja ta została podjęta po przeprowadzeniu rzetelnego postępowania wyjaśniającego, w 
toku którego Pan Prezes KS Kolejarz Stróże oraz Pan sędzia Grzegorz C. złożyli na wezwanie KD 
wyczerpujące wyjaśnienia. Niestety Panowie sędziowie Dawid M. i Bogusław B., pomimo wezwania 
KD nie złożyli wyjaśnień, za co grozi im postępowanie dyscyplinarne za niewykonanie orzeczenia 
organu jurysdykcyjnego. 
 

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). 



 
                                                                                                                 Przewodniczący Komisji Dyscypliny 
                                                                                                                       MZPN Podokręg Nowy Sącz 

 
                                                                                                                               Władysław Janik 
                                                  
                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


