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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/04/22-23 

z posiedzenia Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 01 września 2022 roku 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w składzie: 
 
Mirosław Szulc – Przewodniczący WD MZPN 

Łukasz Horośko – Wiceprzewodniczący WD MZPN 

Wojciech Batko – Sekretarz WD MZPN 

 
postanowił, co następuje: 

 
Klasa A, grupa 1  

 

 MARCIN B. 
(NIEDŹWIEDŹ) 

Czerwona kartka Płomień Kościelec - Niedźwiedź 
(28.08.2022). 

Kara 1 meczu 
dyskwalifikacji 

Art. 61 §3 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja otrzymania czerwonej 
kartki za tzw. faul taktyczny. 

 
Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 

oraz zapisów regulaminowych. 

 
 

Klasa A, grupa 2  
 

 DAWID S. (GWIAZDA 

ŚCIEJOWICE) 
Czerwona kartka  Lotnik Kryspinów – Gwiazda 

Ściejowice (28.08.2022). 
Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji 

Art. 61 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja otrzymania czerwonej 
kartki za wulgarną odzywkę do rywala.  

 
Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 

oraz zapisów regulaminowych. 

 
 

Klasa A, grupa 3  
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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. 
 
 

 ADRIAN S.  (BOREK 

KRAKÓW) 
Czerwona kartka Borek Kraków – Podgórze 

Kraków (27.08.2022). 
Kara 1 meczu 
dyskwalifikacji 

Art. 61 §3 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja otrzymania czerwonej 
kartki za tzw. faul taktyczny. 

 
Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 

oraz zapisów regulaminowych. 

 TRAMWAJ KRAKÓW 5+(5) kartek w jednym 
meczu. 

Tramwaj Kraków – Krakus 
Swoszowice (27.08.2022) 

Kara pieniężna 
150,00 zł.  

§18 pkt 4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich o 
mistrzostwo IV ligi i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2022/2023, w 
związku z art. 2 §1 pkt 8.1 
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 jako konsekwencja otrzymania kartek w 
meczu, przez pięciu zawodników jednego klubu. 

 
Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego. 

 
 

Klasa B, grupa 1  
 

 SPARTA SKRZESZOWICE Brak trenera.  Zawisza II Sulechów – Sparta 
Skrzeszowice (28.08.2022). 

W postępowaniu. §11 ust. 1 w zw. z ust. 3 
pkt 4 Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich o 
mistrzostwo IV ligi i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2022/2023, w 
związku z art. 2 §1 
pkt11.29 Uchwały nr 
21/Z/2022 z dnia 29 
czerwca 2022 roku, 
Zarządu MZPN w 
Krakowie, w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 

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. 
 
 

transferowych, kaucji oraz 
opłat licencyjnych. 

 
 

Klasa B, grupa 2  
 

 ERYK H. (GÓRZANKA 

NAWOJOWA GÓRA) 
Czerwona kartka Górzanka Nawojowa Góra – 

Victoria Zalas (28.08.2022). 
Kara 1 meczu 
dyskwalifikacji 

Art. 61 §3 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja otrzymania czerwonej 
kartki za tzw. faul taktyczny. 

 
Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 

oraz zapisów regulaminowych. 

 ARTUR B.  (VICTORIA 

ZALAS) 
Czerwona kartka Górzanka Nawojowa Góra – 

Victoria Zalas (28.08.2022). 
Kara 1 meczu 
dyskwalifikacji. 

Art. 61 §3 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja otrzymania czerwonej 
kartki za tzw. faul taktyczny. 

 
Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 

oraz zapisów regulaminowych. 

 ISKRA CZUŁÓW 5+(5) kartek w jednym 
meczu. 

Sankowia Sanka – Iskra Czułów 
(28.08.2022) 

Kara pieniężna 
150,00 zł.  

§18 pkt 4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich o 
mistrzostwo IV ligi i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2022/2023, w 
związku z art. 2 §1 pkt 8.1 
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 jako konsekwencja otrzymania kartek w 
meczu, przez pięciu zawodników jednego klubu. 

 
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. 
 
 

 SANKOWIA SANKA 5+(5) kartek w jednym 
meczu. 

Sankowia Sanka – Iskra Czułów 
(28.08.2022) 

Kara pieniężna 
150,00 zł.  

§18 pkt 4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich o 
mistrzostwo IV ligi i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2022/2023, w 
związku z art. 2 §1 pkt 8.1 
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 jako konsekwencja otrzymania kartek w 
meczu, przez pięciu zawodników jednego klubu. 

 
Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego. 

 KRYSTIAN K. (ISKRA 

CZUŁÓW) 
Czerwona kartka  Sankowia Sanka – Iskra Czułów 

(28.08.2022). 
Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji 

Art. 61 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja otrzymania czerwonej 
kartki za wulgarną odzywkę do rywala.  

 
Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 

oraz zapisów regulaminowych. 

 MACIEJ F.  (SANKOWIA 

SANKA) 
Czerwona kartka Sankowia Sanka – Iskra Czułów 

(28.08.2022). 
Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji 

Art. 61 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja otrzymania czerwonej 
kartki za kopnięcie rywala w nogę, kiedy nie było to 

związane z walką o piłkę.  
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 
oraz zapisów regulaminowych. 

 
 
 

Klasa B, grupa 3  
 

 HUBERT M.  
(BIEŻĄNOWIANKA II 

KRAKÓW) 

Czerwona kartka  Bieżanowianka II Kraków – KS 
Tyniec (27.08.2022). 

W postępowaniu. Art. 61 § 2.1. pkt 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. 

I Liga okręgowa juniorów, krakowsko - olkuska 
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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. 
 
 

 

 KRAKUS SWOSZOWICE Wycofanie się z 
rozgrywek. 

Runda jesienna sezonu 
2022/2023. 

Kara pieniężna 
750,00 zł.  

§ 20 ust.. 1 w zw. z ust. 2 
Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich o mistrzostwo 
IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 
2022/2023, w związku z 
Art. 2 §1 pkt 11.27 
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 jako konsekwencja wycofania się z 
rozgrywek, po zatwierdzeniu terminarza w 

systemie Extranet. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 
 

Liga okręgowa juniorów młodszych 
 

 PCIMIANKA PCIM Wycofanie się z 
rozgrywek. 

Runda jesienna sezonu 
2022/2023. 

Kara pieniężna 
750,00 zł.  

§ 20 ust.. 1 w zw. z ust. 2 
Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich o mistrzostwo 
IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 
2022/2023, w związku z 
Art. 2 §1 pkt 11.27 
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 jako konsekwencja wycofania się z 
rozgrywek, po zatwierdzeniu terminarza w 

systemie Extranet. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 
 

I Liga okręgowa trampkarzy, krakowsko - olkuska 
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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. 
 
 

 

 BOREK KRAKÓW Wycofanie się z 
rozgrywek. 

Runda jesienna sezonu 
2022/2023. 

Kara pieniężna 
750,00 zł.  

§ 20 ust.. 1 w zw. z ust. 2 
Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich o mistrzostwo 
IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 
2022/2023, w związku z 
Art. 2 §1 pkt 11.27 
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 jako konsekwencja wycofania się z 
rozgrywek, po zatwierdzeniu terminarza w 

systemie Extranet. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 SŁOMNICZANKA SŁOMNIKI Wycofanie się z 
rozgrywek. 

Runda jesienna sezonu 
2022/2023. 

Kara pieniężna 
750,00 zł.  

§ 20 ust.. 1 w zw. z ust. 2 
Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich o mistrzostwo 
IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 
2022/2023, w związku z 
Art. 2 §1 pkt 11.27 
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 jako konsekwencja wycofania się z 
rozgrywek, po zatwierdzeniu terminarza w 

systemie Extranet. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 
 

II Liga okręgowa trampkarzy, grupa 1 
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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. 
 
 

 KRAKUS NOWA HUTA Wycofanie się z 
rozgrywek. 

Runda jesienna sezonu 
2022/2023. 

Kara pieniężna 
750,00 zł.  

§ 20 ust.. 1 w zw. z ust. 2 
Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich o mistrzostwo 
IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 
2022/2023, w związku z 
Art. 2 §1 pkt 11.27 
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 jako konsekwencja wycofania się z 
rozgrywek, po zatwierdzeniu terminarza w 

systemie Extranet. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 
 
 
 

I Liga okręgowa młodzików, krakowsko-olkuska 
 

 POGOŃ MIECHÓW Wycofanie się z 
rozgrywek. 

Runda jesienna sezonu 
2022/2023. 

Kara pieniężna 
750,00 zł.  

§ 20 ust.. 1 w zw. z ust. 2 
Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich o mistrzostwo 
IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 
2022/2023, w związku z 
Art. 2 §1 pkt 11.27 
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 jako konsekwencja wycofania się z 
rozgrywek, po zatwierdzeniu terminarza w 

systemie Extranet. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 
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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. 
 
 

 
Sędziowie 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

 DAWID L. Spóźnione wprowadzenie 
sprawozdania 
meczowego. 

Klasa A1, Strażak Goszcza – 
Prądniczanka II Kraków 
(27.08.2022) 

Kara upomnienia. Art. 82 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja spóźnionego 
wprowadzenia, do systemu Extranet, sprawozdania 

meczowego. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 KRZYSZTOF D. Spóźnione wprowadzenie 
sprawozdania 
meczowego. 

Klasa A2, Start Kamień – Wisła 
Jeziorzany (27.08.2022) 

Kara upomnienia. Art. 82 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja spóźnionego 
wprowadzenia, do systemu Extranet, sprawozdania 

meczowego. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 SEBASTIAN G. Błędy formalne w 
sprawozdaniu 
meczowym. 

Klasa A2, Liszczanka Liszki – 
Sportowiec Modlniczka 
(28.08.2022). 

Kara upomnienia. Art. 82 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja niewpisania, ukaranej 
osoby funkcyjnej, w odpowiedniej rubryce 

sprawozdania meczowego w systemie Extranet. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 JAN M. Spóźnione wprowadzenie 
sprawozdania 
meczowego. 

Klasa A2, Dragon Szczyglice – 
Strażak Rączna (27.08.2022). 

Kara upomnienia. Art. 82 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja spóźnionego 
wprowadzenia, do systemu Extranet, sprawozdania 

meczowego. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych 

 PAWEŁ S. Spóźnione wprowadzenie 
sprawozdania 
meczowego. 

Klasa A3, Wanda Kraków – 
Zwierzyniecki Kraków 
(27.08.2022). 

Kara upomnienia. Art. 82 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja spóźnionego 
wprowadzenia, do systemu Extranet, sprawozdania 

meczowego. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 FILIP O. Błędy formalne w 
sprawozdaniu 
meczowym. 

Klasa B1, Olimpia Czaple 
Wielkie – Jastrzębiec Książ 
Wielki (28.08.2022). 

Kara upomnienia. Art. 82 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja niewpisania osób 
funkcyjnych, zespołu gospodarzy, do sprawozdania 

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. 
 
 

 
Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 MATEUSZ D. Nieobecność na meczu Klasa B2, Niegoszowianka 
Niegoszowice – Orlęta II 
Rudawa (27.08.2022). 

W postępowaniu Art. 88 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 
 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 

3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

 PAWEŁ J. Spóźnione wprowadzenie 
sprawozdania 
meczowego. 

Klasa B3, Universum Kraków – 
Pogoń II Kraków (27.08.2022) 

Kara upomnienia. Art. 82 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja spóźnionego 
wprowadzenia, do systemu Extranet, sprawozdania 

meczowego. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 MATEUSZ S. Błędy formalne w 
sprawozdaniu 
meczowym. 

Klasa B3, Wawel Kraków – 
Opatkowianka Kraków 
(27.08.2022). 

Kara upomnienia. Art. 82 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja niewpisania, ukaranej 
osoby funkcyjnej, w odpowiedniej rubryce 

sprawozdania meczowego w systemie Extranet. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych 

 MATEUSZ S. Błędy formalne w 
sprawozdaniu 
meczowym. 

Klasa B3, Wawel Kraków – 
Opatkowianka Kraków 
(27.08.2022). 

Kara nagany. Art. 82 §2 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja niewpisania osób 
funkcyjnych, zespołu gospodarzy, do sprawozdania 

w systemie Extranet. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 KAMIL S. Nieobecność na meczu. Klasa B4, Skawinka II Skawina 
– Rzozovia Rzozów 
(27.08.2022). 

W postępowaniu Art. 88 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 
 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 

3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

 TOMASZ J. Błędy formalne w 
sprawozdaniu 
meczowym. 

LOJM, Orzeł Myślenice - 
Prądniczanka Kraków 
(27.08.2022). 

Kara upomnienia. Art. 82 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja niewpisania osób 
funkcyjnych, zespołu gości, do sprawozdania w 

systemie Extranet. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 
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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. 
 
 

 MACIEJ H. Błędy formalne w 
sprawozdaniu 
meczowym. 

I LOT krakowsko-olkuska, 
Tramwaj Kraków – Sportowiec 
Modlniczka (27.08.2022). 

Kara upomnienia. Art. 82 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja niewpisania osób 
funkcyjnych, zespołu gości, do sprawozdania w 

systemie Extranet. 
 

Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 ANDRZEJ M. Nieobecność na meczu, II LOT grupa 1, Clepardia 
Kraków – Prądniczanka 
Kraków (27.08.2022). 

W postępowaniu. Art. 88 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 
 

Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 

3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

 JAKUB M. Brak sprawozdania. III LOM grupa 1, Orzeł 
Iwanowice – Ekler Baranówka 
(28.08.2022). 

Kara upomnienia. Art. 82 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja braku sprawozdania z 
zawodów, w systemie Extranet. 

 
Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 MATEUSZ J. Brak sprawozdania. III LOM grupa 3, Bronowianka 
Kraków – Krakus II Swoszowice 
(28.08.2022). 

Kara upomnienia. Art. 82 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja braku sprawozdania z 
zawodów, w systemie Extranet. 

 
Orzeczono na podstawie zapisów regulaminowych. 

 
 
 

Sekretarz WD MZPN:             Przewodniczący WD MZPN: 

Wojciech Batko              Mirosław Szulc 

 


