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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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

Komunikat 
WD.MZPN.PPN Kraków/6/21-22 

z posiedzenia Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 8 września 2021 roku 
 

Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w składzie: 
 

Mariusz Gajewski – Przewodniczący WD MZPN 

Łukasz Horośko – Wiceprzewodniczący WD MZPN 

Mirosław Szulc – Wiceprzewodniczący WD MZPN 

Paweł Milka – Sekretarz WD MZPN 

Wojciech Batko – Członek WD MZPN 

 

postanowił, co następuje: 

Klasa A1 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 SŁOMNICZANKA 

II SŁOMNIKI 

5+(5) zawodników z 

żółtymi kartkami. 

Skała 2004 – Słomniczanka 

II Słomniki (05.09.2021) 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

§18 ust.4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich 

IV ligi i niższych klas 

MZPN na sezon 

2021/2022. 

Kara jako konsekwencja otrzymania, w 

jednym meczu, minimum pięciu kartek przez 

zawodników jednego zespołu. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

 

Klasa A2 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

DYSCYPLINARNE SPRAWA 

1 CEDRONKA 

WOLA 

RADZISZOWSKA 

Odwołany mecz Cedronka Wola 

Radziszowska – Sankowia 

Sanka (31.082021) 

Umożenie Art. 47 Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

 

Brak przewinienia dyscyplinarnego po 

przeanalizowaniu dowodów przesłanych 

przez drużyny gospodarzy, gości, oraz trójke 

sędziowską. 

Sprawa przekazana WG MZPN celem 

podjęcia dalszych kroków. 

2 DAMIAN S.  

(ISKRA CZUŁÓW) 

Czerwona kartka 

(leżąc, kopnięcie także 

leżącego rywala, w 

czasie przerwy w 

grze). 

Dragon Szczyglice – Iskra 

Czułów (04.09.2021)  

W 

postępowaniu.  

Art. 61 § 2 ust. 1 

Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 

wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl       
w terminie 3 dni pod rygorem pominięcia 

stanowiska. 

3 ISKRA CZUŁÓW 5+(6) zawodników z 

żółtymi kartkami. 

Dragon Szczyglice – Iskra 

Czułów (04.09.2021) 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

§18 ust.4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich 

IV ligi i niższych klas 

MZPN na sezon 

2021/2022. 

Kara jako konsekwencja otrzymania, w 

jednym meczu, minimum pięciu kartek przez 

zawodników jednego zespołu. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

4 EMANUEL B. 

(SANKOWIA 

SANKA) 

Czerwona kartka 

(kopnięcie rywala od 

tyłu, w nogi, bez walki 

o piłkę) oraz wybitnie 

niesportowe 

zachowanie (do 

sędziego: -”Ale pan 

jest s…, spotkamy się 

po meczu i 

zobaczysz”). 

Sankowia Sanka – Lotnik 

Kryspinów (04.09.2021). 

W 

postępowaniu. 

Art. 61 § 2 ust. 1 i ust.2 

Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 

wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl       
w terminie 3 dni pod rygorem pominięcia 

stanowiska. 



Strona 3 z 24 K-6/2021-2022/Małopolska  Kraków, 08.09.2021 r. 

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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

5 SANKOWIA 

SANKA 

5+(5) zawodników z 

żółtymi kartkami. 

Sankowia Sanka – Lotnik 

Kryspinów (04.09.2021). 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

§18 ust.4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich 

IV ligi i niższych klas 

MZPN na sezon 

2021/2022. 

Kara jako konsekwencja otrzymania, w 

jednym meczu, minimum pięciu kartek przez 

zawodników jednego zespołu. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

6 RAFAŁ W. (START 

KAMIEŃ) 

Czerwona kartka (do  

rywala: - „Ty j… 

w…”). 

JKS Zelków – Start 

Kamień (01.09.2021). 

Kara 2 meczów 

dyskwalifikacji. 

Art. 61 § 1 

Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

 

Kara jako konsekwencja niesportowego 

zachowania, wulgarnego odezwania się w 

stosunku do przeciwnika. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

7 TĘCZA PIEKARY 5+(5) zawodników z 

żółtymi kartkami. 

Tęcza Piekary – JKS 

Zelków (04.09.2021). 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

§18 ust.4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich 

IV ligi i niższych klas 

MZPN na sezon 

2021/2022. 

Kara jako konsekwencja otrzymania, w 

jednym meczu, minimum pięciu kartek przez 

zawodników jednego zespołu. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

8 TĘCZA PIEKARY Kapitan drużyny gości 

stwierdził, iż po 

meczu został 

zaatakowany i 

uderzony butelką 

przez kibica zespołu 

gospodarzy. 

Tęcza Piekary – JKS 

Zelków (04.09.2021). 

W 

postępowaniu 

Art. 64 §1 Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 

wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl       
w terminie 3 dni pod rygorem pominięcia 

stanowiska. 

9 MIROSŁAW P. – 

KAPITAN 

DRUŻYNY (JKS 

ZELKÓW) 

Kapitan drużyny 

stwierdził, iż po 

meczu został 

zaatakowany i 

Tęcza Piekary – JKS 

Zelków (04.09.2021). 

W 

postępowaniu 

Art. 64 §1 Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień wraz z 

materiałami video oraz protokołem z Policji i 

dokumentacja medyczną z Pogotowia 

Ratunkowego. 
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uderzony butelką 

przez kibica zespołu 

gospodarzy. 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 

wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl       
w terminie 3 dni pod rygorem pominięcia 

stanowiska. 

10 TRAMWAJ 

KRAKÓW 

5+(5) zawodników z 

żółtymi kartkami. 

Tramwaj Kraków – 

Cedronka Wola 

Radziszowska 

(04.09.2021). 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

§18 ust.4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich 

IV ligi i niższych klas 

MZPN na sezon 

2021/2022. 

Kara jako konsekwencja otrzymania, w 

jednym meczu, minimum pięciu kartek przez 

zawodników jednego zespołu. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

11 TRAMWAJ 

KRAKÓW 

Brak podpisania 

załącznika do 

sprawozdania 

sędziowskiego. 

Tramwaj Kraków – 

Cedronka Wola 

Radziszowska 

(04.09.2021). 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

Art. 2 ust. 11.22 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku, Zarządu MZPN 

w Krakowie, w 

sprawie wysokości 

opłat, kar pieniężnych, 

ryczałtów, w związku z 

§9 pkt 7 Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich 

IV ligi i niższych klas 

MZPN na sezon 

2021/2022.    

Kara jako konsekwencja niedopełnienia 

obowiązków (wymogów) regulaminowych. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

12 JKS ZELKÓW 5+(6) zawodników z 

żółtymi kartkami. 

Tęcza Piekary – JKS 

Zelków (04.09.2021). 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

§18 ust.4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich 

IV ligi i niższych klas 

MZPN na sezon 

2021/2022. 

Kara jako konsekwencja otrzymania, w 

jednym meczu, minimum pięciu kartek przez 

zawodników jednego zespołu. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 
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Klasa A3 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 

PRAWNA 

UZASADNIENIE 

1 BIEŻANOWIANKA 

KRAKÓW 

5+(5) zawodników z 

żółtymi kartkami. 

Iskra Krzęcin – 

Bieżąnowianka Kraków 

(05.09.2021) 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

§18 ust.4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich 

IV ligi i niższych klas 

MZPN na sezon 

2021/2022. 

Kara jako konsekwencja otrzymania, w 

jednym meczu, minimum pięciu kartek przez 

zawodników jednego zespołu. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

2 BIEŻANOWIANKA 

KRAKÓW 

Brak trenera na 

meczu. 

Iskra Krzęcin – 

Bieżąnowianka Kraków 

(05.09.2021) 

W 

postępowaniu. 

§11 pkt 1 Regulaminu 

Rozgrywek piłkarskich 

IV ligi i niższych klas 

MZPN na sezon 

2021/2022. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 

wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl       
w terminie 3 dni pod rygorem pominięcia 

stanowiska. 

3 GAJOWIANKA GAJ 5+(5) zawodników z 

żółtymi kartkami. 

Krakus Swoszowice – 

Gajowianka Gaj 

(04.09.2021). 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

§18 ust.4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich 

IV ligi i niższych klas 

MZPN na sezon 

2021/2022. 

Kara jako konsekwencja otrzymania, w 

jednym meczu, minimum pięciu kartek przez 

zawodników jednego zespołu. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

4 ISKRA KRZĘCIN 5+(5) zawodników z 

żółtymi kartkami. 

Iskra Krzęcin – 

Bieżąnowianka Kraków 

(05.09.2021). 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

§18 ust.4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich 

IV ligi i niższych klas 

MZPN na sezon 

2021/2022. 

Kara jako konsekwencja otrzymania, w 

jednym meczu, minimum pięciu kartek przez 

zawodników jednego zespołu. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 
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5 KRAKUS 

SWOSZOWICE 

5+(5) zawodników z 

żółtymi kartkami. 

Krakus Swoszowice – 

Gajowianka Gaj 

(04.09.2021). 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

§18 ust.4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich 

IV ligi i niższych klas 

MZPN na sezon 

2021/2022. 

Kara jako konsekwencja otrzymania, w 

jednym meczu, minimum pięciu kartek przez  

zawodników jednego zespołu. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

6 STRZELCY 

KRAKÓW 

5+(5) zawodników z 

żółtymi kartkami. 

Podgórze Kraków – 

Strzelcy Kraków 

(05.09.2021) 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

§18 ust.4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich 

IV ligi i niższych klas 

MZPN na sezon 

2021/2022. 

Kara jako konsekwencja otrzymania, w 

jednym meczu, minimum pięciu kartek przez  

zawodników jednego zespołu. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

 

Klasa B1 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 

PRAWNA 

UZASADNIENIE 

1 PAWEŁ B. 

(KIEROWNIK 

DRUŻYNY SPARTA 

SKRZESZOWICE) 

Czerwona kartka 

(zarzuty korupcyjne, 

wulgaryzmy i groźby 

karalne w stosunku do 

sędziego: - „Ale 

drukujesz”, „K… nie 

sędzia, nie umiesz 

ch… sędziować, 

zobaczymy po 

meczu”). 

Sparta Skrzeszowice – 

Agricola Klimontów 

(04.09.2021) 

W 

postępowaniu. 

Art. 62 §3 ust.1 §5 §6 

§7 Regulaminu 

Dyscyplinarnego 

PZPN. 

 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 

wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl       
w terminie 3 dni pod rygorem pominięcia 

stanowiska. 
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Klasa B3 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 

PRAWNA 

UZASADNIENIE 

1 RYBITWY 

KRAKÓW 

Brak podpisu pod 

załącznikiem 

meczowym 

Fairant Kraków – Rybitwy 

Kraków (22.08.2021) 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

Art. 2 ust. 11.22 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku, Zarządu MZPN 

w Krakowie, w 

sprawie wysokości 

opłat, kar pieniężnych, 

ryczałtów, w związku z 

§9 pkt 7 Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich 

IV ligi i niższych klas 

MZPN na sezon 

2021/2022.    

Kara jako konsekwencja niedopełnienia 

obowiązków (wymogów) regulaminowych. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

2 RYBITWY 

KRAKÓW 

Odpowiedzialność 

Klubu za przewinienie 

dyscyplinarne swoich 

zawodników, 

trenerów, 

instruktorów, 

członków sztabu 

medycznego, 

działaczy piłkarskich, 

osób funkcyjnych oraz 

kibiców w skutek 

czego doszło do 

naruszenia 

Fairant Kraków – Rybitwy 

Kraków (22.08.2021) 

Kara pieniężna 

700,00 złotych. 

Art. 2 ust. 11.26 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych, w 

związku z art.2 §4 

Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

Kara jako konsekwencja naruszenia 

nietykalności cielesnej sędziego zawodów. 

Zgromadzone dowody nie pozwolily 

jednoznacznie wskazac osoby która się 

dopuściła przewinienia dyscyplinarnego. 

Zgromadzone dowody pozwolily ustalic, iż 

była to osoba z drużyny Rybitwy Kraków. 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziowskiego, wyjaśnień pisemnych 

drużyny gospodarzy i gości, oraz na 

podstawie wyjaśnień ustnych kierownika 

drużyny Rybitwy. 
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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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

nietykalności cielesnej 

sędziego. 

 

3 FAIRANT 

KRAKÓW 

Brak zapewnionego 

bezpieczeństw 

sędziów  w skutek 

czego doszło do 

naruszenia 

nietykalności cielesnej 

sędziego. 

Fairant Kraków – Rybitwy 

Kraków (22.08.2021) 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

Art. 2 ust. 11.1 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych, w 

związku art.64 

Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

Kara jako konsekwencja braku zapewnienia 

bezpieczeństwa sędziom zawodów. 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziowskiego, wyjaśnień pisemnych 

drużyny gospodarzy i gości, oraz na 

podstawie wyjaśnień ustnych kierownika 

drużyny Rybitwy. 

 

Klasa B4 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 

PRAWNA 

UZASADNIENIE 

1 NADWIŚLAN 

RUSOCICE 

5+(5) zawodników z 

żółtymi kartkami. 

Rzozovia Rzozów – 

Nadwiślan Rusocice 

(04.09.2021) 

 Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

§18 ust.4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich 

IV ligi i niższych klas 

MZPN na sezon 

2021/2022. 

Kara jako konsekwencja otrzymania, w 

jednym meczu, minimum pięciu kartek przez 

zawodników jednego zespołu. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

2 RZOZOVIA 

RZOZÓW 

Po meczu schodzący 

do szatni zawodnik 

Rzozovia Rzozów – 

Nadwiślan Rusocice 

W 

postępowaniu. 

Art. 64 § 1 

Regulaminu 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
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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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

gości, Arkadiusz L., 

miał został oblany 

piwem, zaatakowany 

gazem łzawiącym i 

uderzony ręką w plecy 

przez kibiców zespołu 

gospodarzy. 

(04.09.2021) dyscyplinarnego 

PZPN. 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl       

w terminie 3 dni pod rygorem pominięcia 

stanowiska. 

3 ARKADIUSZ L. 

(NADWIŚLAN 

RUSOCICE) 

Po meczu schodzący 

do szatni zawodnik 

gości, Arkadiusz L., 

miał został oblany 

piwem, zaatakowany 

gazem łzawiącym i 

uderzony ręką w plecy 

przez kibiców zespołu 

gospodarzy. 

Rzozovia Rzozów – 

Nadwiślan Rusocice 

(04.09.2021) 

W 

postępowaniu. 

Art. 64 § 1 

Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień wraz z 

materiałami video oraz protokołem z Policji i 

dokumentacja medyczną z Pogotowia 

Ratunkowego. 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 

wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl       
w terminie 3 dni pod rygorem pominięcia 

stanowiska. 

4 ADRIAN S. 

(TRZEBOL 

WIELKIE DROGI) 

Czerwona kartka Trzebol Wielkie Drogi – 

Sparta Przeginia Duchowna 

Narodowa (05.09.2021). 

Kara 1 meczu 

dyskwalifikacji. 

Art. 61 § 3 pkt 2 

Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

Kara jako konsekwencja pozbawienie 

przeciwnika realnej szansy zdobycia gola, 

poprzez zagranie piłki ręką. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

5 WISŁA 

CZERNICHÓW 

5+(5) zawodników z 

żółtymi kartkami. 

Sokół Rybna – Wisła 

Czernichów (04.09.2021). 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

§18 ust.4a Regulaminu 

rozgrywek piłkarskich 

IV ligi i niższych klas 

MZPN na sezon 

2021/2022. 

Kara jako konsekwencja otrzymania, w 

jednym meczu, minimum pięciu kartek przez  

zawodników jednego zespołu. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

 

I Liga Okręgowa Juniorów 



Strona 10 z 24 K-6/2021-2022/Małopolska  Kraków, 08.09.2021 r. 

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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 

PRAWNA 

UZASADNIENIE 

1 PRĄDNICZANKA 

KRAKÓW 

Brak opieki 

medycznej. 

Prądniczanka Kraków – 

Pogoń Kraków 

(01.09.2021). 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

Art. 2 pkt. 11.20 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie, w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych w 

związku z §17 ust.5 

Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

 

Kara jako konsekwencja braku opieki 

medycznej podczas zawodów, co było 

naruszeniem wymogów regulaminowych. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

 

II Liga Okręgowa Juniorów, grupa 1 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 

PRAWNA 

UZASADNIENIE 

1 OSKAR K. 

(NOWA 

PROSZOWIANKA 

PROSZOWICE) 

Czerwona kartka Sokół Kocmyrzów – Nowa 

Proszowianka Proszowice 

(05.09.2021). 

Kara 1 meczu 

dyskwalifikacji. 

Art. 61 § 3 pkt 1 

Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

Kara jako konsekwencja pozbawienie 

przeciwnika realnej szansy zdobycia gola, 

poprzez podstawienie nogi przeciwnikowi. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 



Strona 11 z 24 K-6/2021-2022/Małopolska  Kraków, 08.09.2021 r. 

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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

sędziego. 

2 AP PROFI II 

KRAKÓW 

Brak okazania 

legitymacji trenerskiej. 

Przemsza Klucze – AP 

Profi II Kraków 

(04.09.2021) 

W 

postępowaniu. 

§11 ust.1 Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 

wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl       
w terminie 3 dni pod rygorem pominięcia 

stanowiska. 

3 AP PROFI II 

KRAKÓW 

Brak podpisania 

załącznika do 

sprawozdania 

sędziowskiego. 

Przemsza Klucze – AP 

Profi II Kraków 

(04.09.2021) 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

Art. 2 ust. 11.22 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych. 

Kara jako konsekwencja niedopełnienia 

obowiązków (wymogów) regulaminowych. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

 

II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych, grupa 1 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 

PRAWNA 

UZASADNIENIE 

1 IGOR L. 

(BIBICZANKA 

BIBICE) 

Czerwona kartka 

(uderzenie 

przeciwnika pięścią w 

twarz, bez walki o 

piłkę). 

Bibiczanka Bibice – Pogoń 

Miechów (04.09.2021). 

W 

postępowaniu 

Art. 61 § 2 pkt. 1 

Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 

wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl       
w terminie 3 dni pod rygorem pominięcia 

stanowiska. 
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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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

2 GRĘBAŁOWIANKA 

KRAKÓW 

Brak uprawnień do 

prowadzenia grupy 

wiekowej juniorów 

trenera Jakub Z.. 

Grębałowianka Kraków – 

Michałowianka 

Michałowice (05.09.2021). 

Kara pieniężna 

125,00 złotych. 

Art. 2 ust. 11.29 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych w 

związku z §11 ust.1 

Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

 

Kara jako konsekwencja prowadzenie 

drużyny w meczu, bez posiadania 

stosownych uprawnień zawodowych. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

3 WIACZESŁAW K. 

(POGOŃ 

MIECHÓW) 

Czerwona kartka Bibiczanka Bibice – Pogoń 

Miechów (04.09.2021). 

Kara 1 meczu 

dyskwalifikacji. 

Art. 61 § 3 pkt. 2 

Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

 

Kara jako konsekwencja pozbawienie 

przeciwnika realnej szansy zdobycia gola, 

poprzez wybicie ręką piłki lecącej do 

bramki. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

4 POGON MIECHÓW Brak uprawnień do 

prowadzenia grupy 

wiekowej juniorów 

przez trenera 

Mirosław J. 

Bibiczanka Bibice – Pogoń 

Miechów (04.09.2021). 

Kara pieniężna 

125,00 złotych 

Art. 2 ust. 11.29 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

Kara jako konsekwencja prowadzenie 

drużyny w meczu, bez posiadania 

stosownych uprawnień zawodowych. 

 

Orzeczono na podstawie 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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych w 

związku z §11 ust.1 

Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

 

II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych, grupa 2 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 

PRAWNA 

UZASADNIENIE 

1 KRAKUS 

SWOSZOWICE 

Brak opieki 

medycznej 

Krakus Swoszowice – 

Victoria Kraków 

(04.09.2021). 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

Art. 2 pkt 11.20 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie, w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych w 

związku z §17 ust.5 

Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

Kara jako konsekwencja braku opieki 

medycznej podczas zawodów, co było 

naruszeniem wymogów regulaminowych. 

 

Orzeczono na podstawie 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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

 

I Liga Okręgowa Trampkarzy 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 

PRAWNA 

UZASADNIENIE 

1 HUTNIK II 

KRAKÓW 

Brak trenera na 

meczu. 

Zieleńczanka Zielonki – 

Hutnik II Kraków 

(04.09.2021) 

W 

postępowaniu. 

§11 ust.1 Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 

wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl       
w terminie 3 dni pod rygorem pominięcia 

stanowiska. 

 

II Liga Okręgowa Trampkarzy, grupa 1 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 

PRAWNA 

UZASADNIENIE 

1 JADWIGA 

KRAKÓW 

Brak uprawnień do 

prowadzenia grupy 

wiekowej trampkarzy 

przez trenera Artur Ś. 

Świt Krzeszowice – 

Jadwiga Kraków 

(04.09.2021). 

Kara pieniężna 

125,00 złotych. 

Art. 2 ust. 11.29 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych w 

związku z §11 ust.1 

Regulaminu 

Młodzieżowych 

Kara jako konsekwencja prowadzenie 

drużyny w meczu, bez posiadania 

stosownych uprawnień zawodowych. 

 

Orzeczono na podstawie 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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

 

III Liga Okręgowa Trampkarzy, grupa 1 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 

PRAWNA 

UZASADNIENIE 

1  AP CHAMPIONS 

MIECHÓW 

Brak uprawnień do 

prowadzenia grupy 

wiekowej trampkarzy 

przez trenera Karol J. 

AP Champions Miechów – 

Jastrzębiec Książ Wielki 

(06.09.2021). 

Kara pieniężna 

125,00 złotych. 

Art. 2 ust. 11.29 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych w 

związku z §11 ust.1 

Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

Kara jako konsekwencja prowadzenie 

drużyny w meczu, bez posiadania 

stosownych uprawnień zawodowych. 

 

Orzeczono na podstawie 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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

1  GALICJA 

RACIBOROWICE 

Brak uprawnień do 

prowadzenia grupy 

wiekowej trampkarzy 

przez trenera Paweł J. 

Galicja Raciborowice – 

Jakub Więcławice Stare 

(05.09.2021). 

Kara pieniężna 

125,00 złotych. 

Art. 2 ust. 11.29 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych w 

związku z §11 ust.1 

Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

Kara jako konsekwencja prowadzenie 

drużyny w meczu, bez posiadania 

stosownych uprawnień zawodowych. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

 

III Liga Okręgowa Trampkarzy, grupa 2 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 

PRAWNA 

UZASADNIENIE 

1 ORLĘTA RUDAWA Brak trenera na 

meczu. 

Skawinka Skawina – Orlęta 

Rudawa (05.09.2021) 

Kara pieniężna 

125,00 złotych. 

Art. 2 ust. 11.29 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych w 

związku z §11 ust.1 

Kara jako konsekwencja braku trenera na 

ławce rezerwowych. 

Orzeczono na podstawie 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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

2 NORBERT L. – 

KIEROWNIK 

DRYŻYNY 

(ORLĘTA 

RUDAWA) 

Wpisanie w protokół 

meczowy trenera, 

który nie był obecny 

na meczu 

Skawinka Skawina – Orlęta 

Rudawa (05.09.2021) 

Kara pieniężna 

100 zł 

Art. 2 ust. 11.4 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych w 

związku z §11 ust.1 

Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

Kara jako konsekwencja wpisania w 

załącznik meczowy trenera, który nie był 

obecny na meczu. 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziowskiego. 

3 ORZEŁ BĘBŁO Brak uprawnień do 

prowadzenia grupy 

wiekowej trampkarzy 

przez trenera Dawid 

B. 

Milenium Skawina – Orzeł 

Bębło (04.09.2021). 

Kara pieniężna 

125,00 złotych. 

Art. 2 ust. 11.29 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

Kara jako konsekwencja prowadzenie 

drużyny w meczu, bez posiadania 

stosownych uprawnień zawodowych. 

 

Orzeczono na podstawie 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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

opłat licencyjnych w 

związku z §11 ust.1 

Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

4 PŁOMIEŃ 

JERZMANOWICE 

Brak uprawnień do 

prowadzenia grupy 

wiekowej trampkarzy 

przez trenera Grzegorz 

Z. 

Płomień Jerzmanowice – 

Start Kamień (03.09.2021). 

Kara pieniężna 

125,00 złotych 

Art. 2 ust. 11.29 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych w 

związku z §11 ust.1 

Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

Kara jako konsekwencja prowadzenie 

drużyny w meczu, bez posiadania 

stosownych uprawnień zawodowych. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

5 WISŁA 

JEZIORZANY 

Brak uprawnień do 

prowadzenia grupy 

wiekowej trampkarzy 

przez trenera Karol R. 

Wisła Jeziorzany – 

Borkowianka Borek 

Szlachecki (05.09.2021). 

Kara pieniężna 

125,00 złotych. 

Art. 2 ust. 11.29 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

Kara jako konsekwencja prowadzenie 

drużyny w meczu, bez posiadania 

stosownych uprawnień zawodowych. 

 

Orzeczono na podstawie 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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych w 

związku z §11 ust.1 

Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

 

III Liga Okręgowa Trampkarzy, grupa 3 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 

PRAWNA 

UZASADNIENIE 

1 CLEPARDIA 

KRAKÓW 

Brak uprawnień do 

prowadzenia grupy 

wiekowej trampkarzy 

przez trenera 

Krzysztof S. 

Clepardia Kraków – NAS 

Wanda Kraków 

(04.09.2021). 

Kara pieniężna 

125,00 złotych. 

Art. 2 ust. 11.29 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych w 

związku z §11 ust.1 

Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

Kara jako konsekwencja prowadzenie 

drużyny w meczu, bez posiadania 

stosownych uprawnień zawodowych. 

 

Orzeczono na podstawie 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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

2 PRĄDNICZANKA 

KRAKÓW 

Brak opieki 

medycznej. 

Prądniczanka Kraków – 

Hutnik IV Kraków 

(05.09.2021). 

Kara pieniężna 

100,00 złotych. 

Art. 2 pkt 11.20 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie, w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych w 

związku z §17 ust.5 

Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

Kara jako konsekwencja braku opieki 

medycznej podczas zawodów, co było 

naruszeniem wymogów regulaminowych. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

3 NAS WANDA 

KRAKÓW 

Brak uprawnień do 

prowadzenia grupy 

wiekowej trampkarzy 

przez trenera Łukasz 

K. 

Clepardia Kraków – NAS 

Wanda Kraków 

(04.09.2021). 

Kara pieniężna 

125,00 złotych. 

Art. 2 ust. 11.29 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych w 

związku z §11 ust.1 

Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

Kara jako konsekwencja prowadzenie 

drużyny w meczu, bez posiadania 

stosownych uprawnień zawodowych. 

 

Orzeczono na podstawie 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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

 

Liga Okręgowa Trampkarzy Młodszych, grupa 1 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 

PRAWNA 

UZASADNIENIE 

4 JEDYNKA 

KRZESZOWICE 

Brak uprawnień do 

prowadzenia grupy 

wiekowej trampkarzy 

przez trenera 

Wojciech K. 

Skała 2004 – Jedynka 

Krzeszowice (04.09.2021). 

Kara pieniężna 

125,00 złotych. 

Art. 2 ust. 11.29 

uchwały nr 40 Z/2021 

z dnia 29 lipca 2021 

roku Zarządu MZPN w 

Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych w 

związku z §11 ust.1 

Regulaminu 

Młodzieżowych 

Rozgrywek Piłkarskich 

Juniorów, Trampkarzy 

i Młodzików MZPN na 

sezon 2021/22. 

Kara jako konsekwencja prowadzenie 

drużyny w meczu, bez posiadania 

stosownych uprawnień zawodowych. 

 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

 

Sędziowie 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA 

PRAWNA 

UZASADNIENIE 

1 MIKOŁAJ P. Nieobecność na meczu A3, Dąbski Kraków – 

Podgórze Kraków 

(29.08.2021) 

Umożenie Art. 47 Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

Postępowanie umożono po wyjaśnieniach 

pisemnych sędziego. 



Strona 22 z 24 K-6/2021-2022/Małopolska  Kraków, 08.09.2021 r. 

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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

2 DAMIAN C. Brak sprawozdania 

meczowego w 

systemie Extranet, 

II LOJM-1, Bibiczanka 

Bibice – Pogoń Miechów 

(04.09.2021). 

Upomnienie Art. 82 § 1 Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

 

Kara jako konsekwencja braku terminowego 

wypełnienia i dostarczenia sprawozdania 

meczowego w systemie Extranet. 

3 TOMASZ J. Brak sprawozdania 

meczowego w 

systemie Extranet, 

IV LOM-2, Wisła Rząska – 

Pogoń III Kraków 

(05.09.2021). 

Upomnienie Art. 82 § 1 Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 
 

Kara jako konsekwencja braku terminowego 

wypełnienia i dostarczenia sprawozdania 

meczowego w systemie Extranet. 

4 JAN M. Brak sprawozdania 

meczowego w 

systemie Extranet, 

Klasa A3, Podgórze 

Kraków – Strzelcy Kraków 

(05.09.2021). 

Nagana Art. 82, § 2 

Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

Kara jako konsekwencja braku, po raz drugi, 

terminowego wypełnienia i dostarczenia 

sprawozdania meczowego w systemie 

Extranet. 

5 MATEUSZ S. Brak sprawozdania 

meczowego w 

systemie Extranet, 

Klasa B4, Borkowianka 

Borek Szlachecki – 

Płomień Kostrze 

(05.09.2021). 

Upomnienie. Art. 82, § 1 

Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

Kara jako konsekwencja braku terminowego 

wypełnienia i dostarczenia sprawozdania 

meczowego w systemie Extranet. 

6 ADAM S. Brak sprawozdania 

meczowego w 

systemie Extranet, 

III LOM-2, AP Kmita 

Zabierzów – Wieczysta II 

Kraków (05.09.2021). 

Upomnienie. Art. 82, § 1 

Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

Kara jako konsekwencja braku terminowego 

wypełnienia i dostarczenia sprawozdania 

meczowego w systemie Extranet. 

7 MARIUSZ W. Brak sprawozdania 

meczowego w 

systemie Extranet, 

LOMM-2, TS Węgrzce – 

Football Success Academy 

(dz) Kraków (05.09.2021). 

Upomnienie. Art. 82, § 1 

Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

Kara jako konsekwencja braku terminowego 

wypełnienia i dostarczenia sprawozdania 

meczowego w systemie Extranet. 
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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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

8 KLAUDIUSZ W. Brak sprawozdania 

meczowego w 

systemie Extranet, 

II LOM-1, Zieleńczanka 

Zielonki – Słomniczanka 

Słomniki (04.09.2021). 

Nagana. Art. 82, § 2 

Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

Kara jako konsekwencja braku, po raz drugi, 

terminowego wypełnienia i dostarczenia 

sprawozdania meczowego w systemie 

Extranet. 

 

 

Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone * 

KLASA A 

Lp Imię i nazwisko  Klub Żółta/czerwon

a kartka 

Data 

zawodów 

Kara finansowa/ 

dyskwalifikacji 

1 Grzegorz B. Juvenia Prandocin, 

grupa 1 

3 żółta 05.09.2021 35 zł 

2 Tony O. Cedronka Wola 

Radziszowska,  

grupa 2 

3 żółta 04.09.2021 35 zł 

3 Kamil J. Potok Więcławice, 

grupa 2 

3 żółta 04.09.2021 35 zł 

4 Łukasz M. Tęcza Piekary,  

grupa 2 

3 żółta 04.09.2021 35 zł 

5 Wojciech P. Iskra Krzęcin, grupa 3 3 żółta 05.09.2021 35 zł 

6 Oskar L. Nadwiślan Kraków, 

grupa 3 

3 żółta 05.09.2021 35 zł 

* Kary za żółte kartki na podstawie §18 ust 4 Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2021/2022 

 

Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone * 

KLASA B 

Lp Imię i nazwisko  Klub Żółta/czerwon

a kartka 

Data 

zawodów 

Kara finansowa/ 

dyskwalifikacji 

1 Marcin G. Olimpia Czaple 

Wielkie, grupa 1 

3 żółta 05.09.2021 30 zł 

2 Kamil P. Bieżanowianka II 3 żółta 04.09.2021 30 zł 
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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 bezpośrednio do organu II instancji (Związkowa Komisja Odwoławcza MZPN, ul. Solskiego 1, 31-216 Kraków). Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty 
kaucji w wysokości określonej w art. 145 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, w kwocie 350 zł od odwołań osób fizycznych z wyjątkiem kibiców, 200 zł - kibiców, 150 zł – klubów IV ligi i klas niższych. 
 
 

Kraków, grupa 3 

3 Kamil D. Opatkowianka 

Kraków, grupa 3 

3 żółta 05.09.2021 30 zł 

4 Kamil D. Opatkowianka 

Kraków, grupa 3 

4 żółta 05.09.2021 1 mecz 

5 Adrian S. Opatkowianka 

Kraków, grupa 3 

3 żółta 29.08.2021 30 zł 

6 Wojciech K. Nadwiślan Rusocice, 

grupa 4 

3 żółta 29.08.2021 30 zł 

* Kary za żółte kartki na podstawie §18 ust 4 Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2021/2022 

 

Sekretarz WD MZPN:             Przewodniczący WD MZPN: 

Paweł Milka              Mariusz Gajewski 


