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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/16/21-22 

z posiedzenia Komisji Dyscypliny MZPN Podokręgu Nowy Sącz w dniu 25 listopada 2021 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. GKS Glinik 
Gorlice 
 /klub/ 

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

KS Sokół Słopnice – 
GKS Glinik Gorlice 
(20.11.2021) 

 

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 
Glinik Gorlice 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/ 

Nie zachowanie zasad  
określonych w 
regulaminie 
rozgrywek  

KS Wierchy Rabka 
Zdrój – LKS Dunajec 
Zakliczyn   
(20.11.2021) 

Komisja Dyscypliny 
wyraża swoją 
dezaprobatę wobec 
zaistniałej sytuacji i 
udziela kary 
upomnienia. 

Zapisy Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o 
mistrzostwo IV ligi i niższych klas MZPN na 
sezon 2021/2022 dotyczące organizacji 
meczu.     

 

Konsekwencja braku możliwości 
zamknięcia szatni zawodniczej drużyny 
gości zgłoszona po meczu przez 
kierownika drużyny przyjezdnej.     
 
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). 
 
 
 

3. Bocheński KS 
Bochnia  
/klub/  

Niewykonanie 
obowiązków 
określonych w 
przepisach 
dotyczących 
bezpieczeństwa na 
obiektach piłkarskich; 
niewłaściwa reakcja 
służb porządkowych 
w trakcie i po 
zawodach 

Bocheński KS 
Bochnia – LKS 
Dunajec Zakliczyn  
(11.11.2021) 

Łączna kara pieniężna 
w kwocie 100 zł.     

 

Art. 64 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
w związku z § 16 ust. 1, 2 i 3 Regulaminu 
Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi 
i niższych klas MZPN na sezon 2021/2022. 
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. 
/Jako osobę nieupoważnioną przebywającą w 
trakcie meczu w strefie niedozwolonej 
zidentyfikowano Pana Prezesa Klubu. KD nie jest 
adresatem sprzeciwu odnośnie krzywdzących, 
nieprawdziwych stwierdzeń wpisanych przez 
sędziego. Stanowisko Klubu w formie uchwały 
proszę kierować do właściwego Kolegium 
Sędziów/. 

Konsekwencja braku reakcji służb 
porządkowych zwłaszcza w czasie 
przebywania w niedozwolonej strefie w 
trakcie meczu osoby nieupoważnionej, 
braku zabezpieczenia zejścia sędziów po 
zakończeniu zawodów do szatni oraz nie 
zapewnienia ochrony pojazdu sędziów. 
 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, 
przesyłając na adres Komisji Dyscypliny 
stosowne stanowisko w dniu 23.11.2021, 
którego treść wzięto pod uwagę przy 
podejmowaniu niniejszej decyzji: 
„Dziękujemy”. 

4. Jacek K.  
(Bocheński KS 
Bochnia)  
/Prezes klubu/  

Znieważenie sędziów 
zawodów poprzez 
użycie słów 
powszechnie 
uznanych za 
obraźliwe i wulgarne 

 

Bocheński KS 
Bochnia – LKS 
Dunajec Zakliczyn  
(11.11.2021) 

Łączna kara pieniężna 
w kwocie 200 zł.     

 

Art. 69 i 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. 
 
 
 

 

Konsekwencja wysoce niesportowego 
zachowania w 90+3 min. meczu; 
znieważenie sędziów zawodów poprzez 
użycie słów powszechnie uznanych za 
obraźliwe i wulgarne (uporczywe 
negowanie decyzji sędziowskich). 
Przebywanie w niedozwolonej strefie w 
trakcie meczu jako osoba 
nieupoważniona. 
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, 
przesyłając na adres Komisji Dyscypliny 
stosowne stanowisko w dniu 23.11.2021, 
którego treść wzięto pod uwagę przy 
podejmowaniu niniejszej decyzji: 
„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). 
 
 
 

A klasa 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

5. LKS Mszalnica 
 /klub/ 

Opóźnienie 
rozpoczęcia meczu 

LKS Mszalnica – KS 
Orzeł Ptaszkowa   
(14.11.2021) 

Komisja Dyscypliny 
wyraża swoją 
dezaprobatę wobec 
zaistniałej sytuacji i 
udziela kary 
upomnienia. 

Art. 711 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
 
 
 

 

Konsekwencja opóźnienia rozpoczęcia 
zawodów o 7 minut.  
    
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Przedstawiciel zainteresowanego klubu 
skorzystał z możliwości pisemnego 
wypowiedzenia się w sprawie i przesłał 
na adres Komisji Dyscypliny pismo 
wyjaśniające w dniu 23.11.2021 
dotyczące zaistniałej sytuacji, którego 
treść wzięto pod uwagę przy 
rozstrzygnięciu zaistniałego zdarzenia: 
„Dziękujemy”.  

6. Jakub J.   
(KS Ogniwo 
Piwniczna 
Zdrój)  
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie)  

KPT Nawojowa – KS 
Ogniwo Piwniczna 
Zdrój 
(14.11.2021) 

 

Łączna kara 
dyskwalifikacji 5 
meczów oraz 
dodatkowa kara 
pieniężna w kwocie 200 
zł. 

 

Art. 61 § 2.2 oraz art. 69, 70 i 77 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN w 
związku z art. 5 § 5 i art. 14 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 
 
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.24, 11.28 i 11.38 uchwały Zarządu 
MZPN w sprawie wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów transferowych, 
kaucji i opłat licencyjnych. 
 
 
 

 

Konsekwencja wysoce niesportowego 
zachowania; znieważenie sędziego 
zawodów poprzez użycie słów 
powszechnie uznanych za obraźliwe oraz 
kontynuacja wulgarnych wypowiedzi z 
trybun stadionu po wykluczeniu z meczu 
i opuszczeniu boiska.    
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Ani zainteresowany zawodnik ani klub 
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. Artur P.   
(KPT 
Nawojowa)  
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie)  

KPT Nawojowa – KS 
Ogniwo Piwniczna 
Zdrój 
(14.11.2021) 

 

Łączna kara 
dyskwalifikacji 2 
meczów oraz 
dodatkowa kara 
pieniężna w kwocie 100 
zł. 

 

Art. 61 § 2.1 oraz art. 69 i 77 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 5 § 
5 i art. 14 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.24 i 11.38 uchwały Zarządu MZPN w 
sprawie wysokości opłat, kar pieniężnych, 
ryczałtów transferowych, kaucji i opłat 
licencyjnych. 
 
/Nadzwyczajne złagodzenie kary nastąpiło na 
skutek przyznania się obwinionego do 
przewinienia, zrozumienia popełnionego czynu 
oraz wyrażenia skruchy./    
 
 

 

Konsekwencja wysoce niesportowego 
zachowania; znieważenie zawodnika 
drużyny przeciwnej poprzez użycie słów 
powszechnie uznanych za obraźliwe.    
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Przedstawiciel zainteresowanego klubu 
skorzystał z możliwości pisemnego 
wypowiedzenia się w sprawie i przesłał 
na adres Komisji Dyscypliny pismo 
wyjaśniające w dniu 24.11.2021 
dotyczące zaistniałej sytuacji, którego 
treść wzięto pod uwagę przy 
rozstrzygnięciu zaistniałego zdarzenia: 
„Dziękujemy”. 

8. Paweł O.   
(KPT 
Nawojowa)  
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie)  

KPT Nawojowa – KS 
Ogniwo Piwniczna 
Zdrój 
(14.11.2021) 

 

Łączna kara 
dyskwalifikacji 2 
meczów.    

 

Art. 61 § 2.1 oraz art. 76 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 
 
/Nadzwyczajne złagodzenie kary nastąpiło na 
skutek przyznania się obwinionego do 
przewinienia, zrozumienia popełnionego czynu 
oraz wyrażenia skruchy jak również okoliczności 
popełnienia wykroczenia./    
 
 
 

 

Konsekwencja wysoce niesportowego 
zachowania w stosunku do kibiców 
(prowokacja poprzez użycie słów 
powszechnie uznanych za obraźliwe).    
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Przedstawiciel zainteresowanego klubu 
skorzystał z możliwości pisemnego 
wypowiedzenia się w sprawie i przesłał 
na adres Komisji Dyscypliny pismo 
wyjaśniające w dniu 24.11.2021 
dotyczące zaistniałej sytuacji, którego 
treść wzięto pod uwagę przy 
rozstrzygnięciu zaistniałego zdarzenia: 
„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). 
 
 
 

9. Grzegorz B.    
(KS Dąbrovia 
Wielogłowy)  
/zawodnik/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie)  

KS Dąbrovia 
Wielogłowy – LKS 
Grybovia Grybów   
(11.11.2021) 

Łączna kara 
dyskwalifikacji 2 
meczów oraz 
dodatkowa kara 
pieniężna w kwocie 100 
zł. 

 

Art. 61 § 2.1 oraz art. 76 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w związku z art. 5 § 
5 i art. 14 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN. 
 
Kara pieniężna na podstawie art. 2 § 1 pkt. 
11.39 uchwały Zarządu MZPN w sprawie 
wysokości opłat, kar pieniężnych, 
ryczałtów transferowych, kaucji i opłat 
licencyjnych. 
 
/Nadzwyczajne złagodzenie kary nastąpiło na 
skutek przyznania się obwinionego do 
przewinienia, zrozumienia popełnionego czynu 
oraz wyrażenia skruchy i pisemnego 
przeproszenia za swoje zachowanie./  

 

Konsekwencja wysoce niesportowego 
zachowania w stosunku do kibiców 
(prowokacja poprzez pokazanie 
środkowego palca).    
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Zainteresowany zawodnik skorzystał z 
możliwości pisemnego wypowiedzenia 
się w sprawie i przesłał na adres Komisji 
Dyscypliny pismo wyjaśniające w dniu 
25.11.2021 dotyczące zaistniałej sytuacji, 
którego treść wzięto pod uwagę przy 
rozstrzygnięciu zaistniałego zdarzenia: 
„Dziękujemy”. 

10. LKS Grybovia 
Grybów 
 /klub/ 

Opóźnienie 
rozpoczęcia meczu 

KS Dąbrovia 
Wielogłowy – LKS 
Grybovia Grybów   
(11.11.2021) 

Komisja Dyscypliny 
wyraża swoją 
dezaprobatę wobec 
zaistniałej sytuacji i 
udziela kary nagany. 

Art. 711 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
 
 
 

 

Konsekwencja opóźnienia rozpoczęcia 
zawodów o 15 minut.  
    
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Przedstawiciel zainteresowanego klubu 
skorzystał z możliwości pisemnego 
wypowiedzenia się w sprawie i przesłał 
na adres Komisji Dyscypliny pismo 
wyjaśniające w dniu 23.11.2021 
dotyczące zaistniałej sytuacji, którego 
treść wzięto pod uwagę przy 
rozstrzygnięciu zaistniałego zdarzenia: 
„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). 
 
 
 

11. KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój 
 /klub/ 

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

KS Ogniwo 
Piwniczna Zdrój – 
LKS Budowlani 
Jazowsko   
(21.11.2021) 

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

 

B klasa 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

12. Andrzej P.   
(LKS 
Świniarsko)  
/masażysta/ 

Czerwona kartka 
(wykluczenie)  

LKS Świniarsko -
ULKS Przydonica 
(11.11.2021) 

 

Kara dyskwalifikacji 5 
meczów. 

 

Art. 62 § 3.2 oraz art. 69 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 
 

 

Konsekwencja wysoce niesportowego 
zachowania; znieważenie w 62 min. 
meczu sędziego asystenta zawodów 
poprzez użycie słów powszechnie 
uznanych za obraźliwe.    
  
Ustalono na podstawie wniosku Komisji 
Gier MZPN  Podokręg Nowy Sącz i  
przedłożonego sprawozdania sędziego. 
 
Ani zainteresowana osoba funkcyjna ani 
klub nie skorzystali z możliwości 
pisemnego wypowiedzenia się w 
sprawie jak również nie stawili się na 
posiedzeniu KD w dniu rozpatrywania 
sprawy. 

 

Drużyny młodzieżowe 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

13. LKS Poprad 
Rytro  
/klub/  

Niestawienie się z 
własnej winy drużyny 
LKS Poprad Rytro na 

LKS Mszalnica – LKS 
Poprad Rytro   
(20.11.2021) 

Walkower 0:3 na 
niekorzyść klubu LKS 
Poprad Rytro i 

§ 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.    
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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). 
 
 
 

wyznaczone zawody /II  liga trampkarz/ 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.        

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

                        
                                                                                                                                                                                                                              Przewodniczący Komisji Dyscypliny MZPN 
                                                                                                                                                                                                                                  Podokręgu Piłki Nożnej w Nowyn Sączu 
                                                                                                                                                                                                                                                /-/  Władysław Janik             


