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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/02/22-23 

z posiedzenia Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 18 sierpnia 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: 

 
Puchar Polski, PPN Kraków  

 

 PŁOMIEŃ KOSTRZE Brak trenera.  Płomień Kostrze – Tęcza 
Piekary (06.08.2022). 

Odstąpienie od 
wymierzenia kary 

§5 pkt 6 Regulaminu 
rozgrywek o Puchar Polski 
na szczeblu MZPN na 
sezon 2022/2023 w zw. z 
art. 47 Regulaminu 
Dyscyplinarnego 

Po otrzymaniu wyjaśnień od Klubu WD MZPN 
zdecydował się odstąpić od wymierzenia kary, 

albowiem w okolicznościach danej sprawy 
wymierzenie nawet najłagodniejszej kary byłoby 

niecelowe 

 CZARNI GRZEGORZOWICE Brak trenera Fairant Kraków – Czarni 
Grzegorzowice (03.08.2022) 

500 zł §5 pkt 6 Regulaminu 
rozgrywek o Puchar Polski 
na szczeblu MZPN na 
sezon 2022/2023 w zw z 
art. 2 § 1 pkt 11.29 
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 braku trenera na ławce 
rezerwowych podczas meczu. 
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 ORZEŁ IWANOWICE Niestawienie się na 
zawody. 

Rybitwy Kraków – Orzeł 
Iwanowice (07.08.2022) 

Kara pieniężna 
800,00 zł.  

§4 pkt 1 Regulaminu 
rozgrywek o Puchar Polski 
na szczeblu MZPN na 
sezon 2022/2023, w 
związku z art. 2 §1 pkt 
11.14 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 niestawienia się na 
zawody wyznaczone terminarzem rozgrywek. 

 
Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 

oraz zapisów regulaminowych. 

 STRAŻAK RĄCZNA  Nieuprawnieni 
zawodnicy. 

Podgórze Kraków –Strażak 
Rączna (07.08.2022) 

Kara pieniężna 
500.00 zł. 

§2 pkt 2 Regulaminu 
rozgrywek o Puchar Polski 
na szczeblu MZPN na 
sezon 2022/2023, w 
związku z art. 2 §1 pkt 
11.13 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 wystawienia do gry, w 
zawodach pucharowych, nieuprawnionych 

zawodników. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 
oraz zapisów regulaminowych. 

 
 

Sędziowie 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

 KD Nieobecność na meczu Błękitni Czułówek – Płomień 
Jerzmanowice (07.08.2022). 

W postępowaniu Art. 88 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Ponowne i ostateczne wezwanie do złożenia 
wyjaśnień. 
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Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w 

terminie 3 dni pod rygorem pominięcia 
stanowiska. 

 
 
 

Sekretarz WD MZPN:             Przewodniczący WD MZPN: 

Wojciech Batko              Mirosław Szulc 

 


