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Komunikat 
WD.MZPN/16/19-20 

z posiedzenia Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 31 lipca 2020 roku 
 

Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w składzie: 
 

Bartosz Ryt – Przewodniczący WD MZPN 

Tomasz Dudek – Wiceprzewodniczący WD MZPN 

Mirosław Szulc – Członek WD MZPN 

Wojciech Batko – Członek WD MZPN 

Wiesław Bobek – Członek WD MZPN 

Wiesław Bartosik – Członek WD MZPN 

 
postanowił, co następuje: 
 

Finał Pucharu Polski MZPN 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 WIECZYSTA KRAKÓW 
 

Brak porządku na 
obiekcie 

Wieczysta Kraków-Podhale 
Nowy Targ   (22.07.2020) 

Kara pieniężna w 
kwocie 300 zł 

art. 64 § 1  w zw. z art. 68 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 
 
 
 

Po analizie Raportu Delegata kara dla klubu 
Wieczysta Kraków za zachowanie kibiców: 
- odpalenie rac dymnych 
- nie zastosowanie się do wymogów sanitarnych 
przy przemieszczaniu się po obiekcie 
- łamanie Regulaminu obiektu 
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A1 Junior "Baraż o MLJS Kraków_Myślenice" 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

2 FILIP B. (GOŚCIBIA 

SUŁKOWICE) 
 
 

Wykluczenie 
(bezpośrednia czerwona 
kartka) 
 

Gościbia Sułkowice - 
Prądniczanka Kraków (2020-
06-30_ 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji 

art. 61 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 
 
 
 

Poważny, rażący faul - atak nogami na nogi 
przeciwnika z użyciem nieproporcjonalnej siły. 

3 JAKUB 

K.(PRĄDNICZANKA) 
Wykluczenie 
(bezpośrednia czerwona 
kartka) 
 

Gościbia Sułkowice - 
Prądniczanka Kraków (2020-
06-30_ 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji 

art. 61 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 
 

Kara jako konsekwencja wykluczenia za wybitnie 
niesportowe zachowanie po gwizdku sędziego. 

 
III Liga kobiet 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 
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4 RYSY BUKOWINA 

TARRZAŃSKA 
 

Wycofanie z rozgrywek. 
 

 Odstąpienie od 
wymierzenia kary 

Art. 47 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 
 

Orzeczono o odstąpieniu od wymierzenia kary za 
wycofanie z rozgrywek w dniu 03 marca 2020 r. ze 
względu na niewznowienie rozgrywek w rundzie 
wiosennej z powodu pandemii wirus SARS-CoV-2. 
 

 
Małopolskiej Ligi Młodzików D2 (rocznik 2008) 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

5 LKS MORDARKA 
 

Wycofanie z rozgrywek. 
 

 Odstąpienie od 
wymierzenia kary 

Art. 47 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 
 

Orzeczono o odstąpieniu od wymierzenia kary za 
wycofanie z rozgrywek w dniu 03 marca 2020 r. ze 
względu na niewznowienie rozgrywek w rundzie 
wiosennej z powodu pandemii wirus SARS-CoV-2. 
 

 
MLT trampkarzy 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 
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6 TARNOVIA TARNÓW 
 

Wycofanie z rozgrywek. 
 

 Odstąpienie od 
wymierzenia kary 

Art. 47 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 
 

Orzeczono o odstąpieniu od wymierzenia kary za 
wycofanie z rozgrywek w dniu 03 marca 2020 r. ze 
względu na niewznowienie rozgrywek w rundzie 
wiosennej z powodu pandemii wirus SARS-CoV-2. 
 

 
Wnioski do WD MZPN 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

7 LUDOWY KLUB 

SPORTOWY 

SŁOMNICZANKA 
 
(DAMIAN D, PIOTR R.) 
 

Wniosek o zawieszenie 
kary dyskwalifikacji dla 
zawodników 
 

 Zawieszenie 
wykonania kary. 

art. 46 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 
 

Zawieszenie wykonania kary na okres do końca 
rundy jesiennej pod rygorem wykonania kary w 
przypadku ponownej kary dyskwalifikacji. 

 
: 
 

8 DARIUSZ O.(TRAMWAJ 

KRAKÓW) 
Wniosek o zawieszenie 
kary dyskwalifikacji  

Iskra Krzęcin - Tramwaj Kraków 
(09.11.2020) 

Zawieszenie 
wykonania kary. 

Art. 47 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Zawieszenie wykonania kary na okres 3 miesięcy 
pod rygorem wykonania kary w przypadku 
ponownej kary dyskwalifikacji. 
 
Zgodnie z komunikatem WG MZPN z dnia 
08.06.2020 r. mecz Pogoń Skotniki – Podgórze 
Kraków nie został rozegrany, dlatego wyniki 
uzyskane w 13 kolejce zostały anulowane na 
podstawie Uchwały nr III/42 z 12 marca 2020 r. 
Zarządu PZPN w sprawie zasad postępowania na 
wypadek braku możliwości rozgrywania oficjalnych 
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meczów piłkarskich na terytorium RP w sezonie 
2019/2020 w związku z decyzją organów 
państwowych. 

9  DALIN MYŚLENICE 
 
(BARTŁOMIEJ O.) 

Wniosek o zawieszenie 
kary dyskwalifikacji 

 Zawieszenie 
wykonania kary 

art. 46 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 
 

Zawieszenie wykonania kary na okres do końca 
rundy jesiennej pod rygorem wykonania kary w 
przypadku ponownej kary dyskwalifikacji. 

 
: 
 

10 LKS ORKAN RABA 

WYŻNA  
 
(MATEUSZ M.) 

Wniosek o udzielenie 
informacji w sprawie 
dyskwalifikacji zawodnika 

   W sprawie zastosowanie znajduje poniższy przepis 
RD PZPN. 
 
Art. 19 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
Kara dyskwalifikacji 
§1. Kara dyskwalifikacji wymierzona zawodnikowi 
polega na zakazie uczestnictwa w rozgrywkach, 
których dotyczy orzeczona kara oraz przebywania 
w strefie technicznej i najbliższym otoczeniu pola 
gry w jakimkolwiek charakterze. 
§2. W przypadku dyskwalifikacji czasowej 
zawodnika, nie może on uczestniczyć w żadnych 
zawodach piłkarskich oraz pełnić jakiejkolwiek 
funkcji związanej z działalnością w piłce nożnej. 
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11 WIŚLANIE JAŚKOWICE 
 
 
(KONRAD B.) 

Wniosek o zawieszenie 
kary dyskwalifikacji 

 Zawieszenie 
wykonania kary 

art. 46 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 
 

Zawieszenie wykonania kary na okres do końca 
rundy jesiennej pod rygorem wykonania kary w 
przypadku ponownej kary dyskwalifikacji. 
 

12 HEJNAŁ KĘTY Wniosek o zawieszenie 
kary dyskwalifikacji 

 Zawieszenie 
wykonania kary 

art. 46 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 
 

Zawieszenie wykonania kary na okres do końca 
rundy jesiennej pod rygorem wykonania kary w 
przypadku ponownej kary dyskwalifikacji. 

 

13 KMITA ZABIERZÓW 
 
TOMASZ Ś. 
MICHAŁ H. 

Wniosek o zawieszenie 
kary dyskwalifikacji 

 Zawieszenie 
wykonania kary 

art. 46 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 
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12 DAMIAN P. 
(KASZOWIANKA)   

Wykluczenie – 
bezpośrednia czerwona 
karta. 

27.10.2019 r. Kaszowianka - 
Prokocim 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji. 
Kara wykonana w 
całości. 

Art. 61 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 
 

Na wniosek Klubu WD MZPN potwierdził 
orzeczenie kary 2 meczów za wykluczenie w meczu 
Kaszowianka – Prokocim oraz uznał karę w całości 
za wykonaną.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Informacja ogólna dotycząca kar dyskwalifikacji orzeczonych w sezonie 2019/2020, które nie zostały wykonane ze względu na pandemię SARS-CoV-2 
 

Zgodnie z 19 § 5 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN "W przypadku orzeczenia czasowej kary dyskwalifikacji, wymierza się ją w tygodniach, miesiącach lub latach, 
przy czym jeżeli orzeczono ją wobec zawodnika w wymiarze nie wyższym niż 6 miesięcy, do okresu jej wykonywania nie wlicza się  okresu przerwy pomiędzy 
rundami sezonu rozgrywkowego, w którym rozpoczęto jej wykonywanie". 

Wobec powyższego WD MZPN uznał, że okres dyskwalifikacji czasowej biegł od dnia planowanego w terminarzu pierwszego meczu rundy rewanżowej do dnia 
ostatniego meczu rundy rewanżowej w danej klasie rozgrywkowej w której nastąpiło ukaranie, a więc w czasie kiedy nie rozgrywano spotkań rewanżowej części 
rozgrywek (rundy wiosennej) z powodu pandemii SARS-CoV-2.  

W przypadku dyskwalifikacji na określoną liczbę spotkań – kara dyskwalifikacji nie biegła, bo spotkania nie były rozgrywane. Kara taka podlega wykonaniu w 
sezonie 2020/2021. 

 
 
 
 

Sekretarz WD MZPN:             Przewodniczący WD MZPN: 

 

Maciej Jastrząb              Bartosz Ryt 
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