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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/7/21-22 

z posiedzenia Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 15 września 2021 roku 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w składzie: 
 
Mariusz Gajewski – Przewodniczący WD MZPN 

Paweł Milka – Sekretarz WD MZPN 

Wojciech Batko – Członek WD MZPN 

 

postanowił, co następuje: 
 

Puchar Polski Podokręg Piłki Nożnej Kraków 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 BOREK KRAKÓW Niezgłoszenie się do 
zawodów. 

Borek Kraków – Kolejarz 
Prokocim Kraków 
(24.08.2021) 

Kara pieniężna 
300,00 złotych. 

§8 pkt 9 Regulaminu 
rozgrywek o Puchar 
Polski na szczeblu 
MZPN na sezon 
2021/2022. 

Kara jako konsekwencja niestawienia się do 
meczu w ramach Pucharu Polski. 

 
Orzeczono na podstawie regulaminu 

rozgrywek. 

2 BRONOWIANKA 

KRAKÓW 
Brak opieki medycznej. Bronowianka Kraków – 

Hutnik II Kraków 
(08.09.2021) 

Kara pieniężna 
100,00 złotych. 

Art. 2 ust. 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..  

Kara jako konsekwencja braku opieki 
medycznej, wymaganej regulaminowo 

podczas meczu piłkarskiego. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziego. 
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3 ORLĘTA RUDAWA Niezgłoszenie się do 
zawodów. 

Niedźwiedź – Orlęta 
Rudawa (07.09.2021). 

Kara pieniężna 
300,00 złotych. 

§8 pkt 9 Regulaminu 
rozgrywek o Puchar 
Polski na szczeblu 
MZPN na sezon 
2021/2022. 

Kara jako konsekwencja niestawienia się do 
meczu w ramach Pucharu Polski. 

 
Orzeczono na podstawie regulaminu 

rozgrywek. 

4 ŚWIT KRZESZOWICE Niezgłoszenie się do 
zawodów. 

Świt Krzeszowice – Orlęta 
Rudawa (25.08.2021). 

Kara pieniężna 
300,00 złotych. 

§8 pkt 9 Regulaminu 
rozgrywek o Puchar 
Polski na szczeblu 
MZPN na sezon 
2021/2022. 

Kara jako konsekwencja niestawienia się do 
meczu w ramach Pucharu Polski. 

 
Orzeczono na podstawie regulaminu 

rozgrywek. 

 
Klasa A1 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 BIBICZANKA BIBICE 5+(5) zawodników z 
żółtymi kartkami. 

Bibiczanka Bibice – 
Partyzant Dojazdów 
(12.09.2021) 

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 SEBASTIAN L. 
(TRENER 

MASZYCANKI 

MASZYCE) 

Brak licencji 
trenerskiej, kiedy 
poproszono o jej 
okazanie. 

Orzeł Iwanowice – 
Maszycanka Maszyce 
(11.09.2021). 

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 PIOTR Z. 
(MASZYCANKA 

MASZYCE) 

Czerwona kartka 
(wulgarna odzywka do 
sędziego: - „Jak se k… 
nie radzisz, to se k… 

Orzeł Iwanowice – 
Maszycanka Maszyce 
(11.09.2021). 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji. 

Art. 61 § 1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 
 

Kara jako konsekwencja niesportowego 
zachowania, wulgarnego odezwania się w 

stosunku do arbitra. 
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zejdź”.). Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziego. 

4 PARTYZANT 

DOJAZDÓW 
5+(5) zawodników z 
żółtymi kartkami. 

Bibiczanka Bibice – 
Partyzant Dojazdów 
(12.09.2021). 

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 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 DAMIAN S. 
(ISKRA CZUŁÓW) 

Czerwona kartka 
(leżąc, kopnięcie także 
leżącego rywala, w 
czasie przerwy w grze). 

Dragon Szczyglice – Iskra 
Czułów (04.09.2021)  

Kara 3 meczów 
dyskwalifikacji.  

Art. 61 § 2 ust. 1 
Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 
 

Kara jako konsekwencja wysoce 
niesportowego zachowania w formie 

naruszenia nietykalności cielesnej 
przeciwnika. 

 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziego oraz wyjaśnień obwinionego. 

2 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). 

Kara 5 meczów 
dyskwalifikacji. 

Art. 61 § 2 ust.2 
Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 
 

Kara jako konsekwencja wysoce 
niesportowego zachowania w formie 

naruszenia nietykalności cielesnej 
przeciwnika oraz znieważeniu i zniesławieniu 

sędziego. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziego oraz wyjaśnień złożonych przez 
obwinionego oraz jego macierzysty klub. 
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3 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). 

Umorzenie. Art. 47 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN, 
w związku z… 

Orzeczono na podstawie protokołu sędziego 
oraz wyjaśnień drużyny gospodarzy. 

Kapitan drużyny gości nie skorzystał z 
możliwości złożenia wyjaśnień. 

 
Klasa A3 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 JAKUB W. (BRATNIAK 

KRAKÓW) 
Czerwona kartka. Dąbski Kraków – Bratniak 

Kraków (11.09.2021)  
Kara 1 meczu 
dyskwalifikacji.  

Art. 61 § 3 pkt 1 
Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja pozbawienie 
przeciwnika realnej szansy zdobycia gola, 
poprzez złapanie przeciwnika za koszulkę. 

 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

2 BIEŻANOWIANKA 

KRAKÓW 
Brak trenera na meczu. Iskra Krzęcin – 

Bieżąnowianka Kraków 
(05.09.2021) 

Odstąpienie od 
wymierzenia 
kary. 

§11 pkt 4 Regulaminu 
Rozgrywek piłkarskich 
IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 
2021/2022. 

Decyzja o odstąpieniu od wymierzenia kary 
podjęta została po wyjaśnieniach złożonych 

przez obwinionego.  

3 ISKRA KRZĘCIN 5+(5) zawodników z 
żółtymi kartkami. 

Wanda Kraków – Iskra 
Krzęcin (11.09). 

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 
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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) 

Kara 4 meczów 
dyskwalifikacji 
oraz dodatkowa 
kara pieniężna 
100,00 złotych. 

art. 62 §3 ust. 1 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 
oraz  
Art.2 pkt.11.38 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 wysoce 
niesportowego zachowania osoby funkcyjnej, 

w formie wulgaryzmów, zarzutów 
korupcyjnych, pomówienia oraz groźby 

karalnej. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziego oraz wyjaśnień złożonych przez 

obwinionego i jego macierzysty klub. 

 
Klasa B2 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 ISKRA RADWANOWICE Niestawienie się do 
zawodów. 

Płomień Jerzmanowice – 
Iskra Radwanowice 
(22.08.2021). 

Kara pieniężna 
200,00 złotych 

Art.2 pkt.11.15 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 niestawienia się na 
mecz ligowy, wyznaczony terminarzem 

rozgrywek.   
 

Orzeczono na podstawie regulaminowej oraz 
sprawozdania sędziego. 

 
Klasa B3 
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LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 DRAGOONS KRAKÓW Brak miejsc 
parkingowych dla 
zespołu gości, co 
skutkowało 
opóźnieniem 
rozpoczęcia meczu. 

Dragoons Kraków - Victoria 
Kraków (12.09.2021) 

Umorzenie. Art. 47 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Wymierzenie nawet najłagodniejszej kary 
byłoby niecelowe, a w szczególności 

niewspółmierne do wagi popełnionego 
przewinienia dyscyplinarnego 

2 PAWEŁ P. (VICTORIA 

KRAKÓW) 
Niesportowe 
zachowanie po meczu 
(komentarz 
adresowany do 
arbitrów: - „Idźcie 
sędziować k… dzieci, a 
nie róbcie z siebie p…”, 

Dragoons Kraków – Victoria 
Kraków (12.09.2021) 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji. 

Art. 61 § 1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 
 

Kara jako konsekwencja niesportowego 
zachowania, wulgarnego odezwania się w 

stosunku do arbitrów. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziego. 

3 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.    

UZASADNIENIE  
opublikowano na końcu komunikatu 

4 RYBITWY KRAKÓW Odpowiedzialność 
Klubu za przewinienie 
dyscyplinarne swoich 

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 

UZASADNIENIE  
opublikowano na końcu komunikatu 



Strona 7 z 28 K-7/2021-2022/PPN Kraków  Kraków, 15.09.2021 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. 
 
 

zawodników, trenerów, 
instruktorów, 
członków sztabu 
medycznego, działaczy 
piłkarskich, osób 
funkcyjnych oraz 
kibiców w skutek czego 
doszło do naruszenia 
nietykalności cielesnej 
sędziego. 

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. 
 

5 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. 

UZASADNIENIE  
opublikowano na końcu komunikatu 

 
Klasa B4 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 MAREK S. 
(BORKOWIANKA 

BOREK SZLACHECKI) 

Czerwona kartka (atak 
nogami na nogi 
przeciwnika, przy 
użyciu 
nieproporcjonalnej 

Borkowianka Borek 
Szlachecki – Rzozovia 
Rzozów (12.09.2021) 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji 

Art. 61 § 1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja brutalnego faulu. 
 

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. 
 
 

siły). 

2 BORKOWIANKA 

BOREK SZLACHECKI 
5+(5) zawodników z 
żółtymi kartkami. 

Borkowianka Borek 
Szlachecki – Rzozovia 
Rzozów (12.09.2021) 

 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. 

3 SOKÓŁ RYBNA Brak trenera na meczu. Sparta Przeginia Duchowna 
Narodowa – Sokół Rybna 
(11.09.2021). 

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. 

4 KAROL K. (RZOZOVIA 

RZOZÓW) 
Czerwona kartka 
(wulgaryzmy 
adresowane do rywali). 

Borkowianka Borek 
Szlachecki – Rzozovia 
Rzozów (12.09.2021). 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji. 

Art. 61 § 1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 
 

Kara jako konsekwencja niesportowego 
zachowania, wulgarnego odzywania się do 

przeciwników. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziego. 

5 RZOZOVIA RZOZÓW 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) 

Kara pieniężna 
100,00 złotych. 

Art. 64 § 1 pkt 1 
Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja braku porządku, na 
boisku i wokół niego, po zakończonym 

spotkaniu. 
 

Orzeczono na podstawie wyjaśnień klubu 
Rzozovia Rzozów. 

 
I Liga Okręgowa Juniorów 
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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. 
 
 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 BRONOWIANKA 

KRAKÓW 
Brak opieki medycznej. Bronowianka Kraków – 

Prądniczanka Kraków 
(11.09.2021). 

 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 AP PROFI II KRAKÓW Brak okazania 
legitymacji trenerskiej. 

Przemsza Klucze – AP Profi 
II Kraków (04.09.2021) 

Kara pieniężna 
125,00 złotych. 
 

Art.2 pkt.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 nieokazania 
legitymacji trenerskiej, co równało się – w 
rzeczonym meczu – brakiem uprawnień do 

prowadzenie drużyny. 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 
Klub nie skorzystał z możliwości złożenia 
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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 pkt 1 
Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich 
IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 
2021/2022. 

wyjaśnień. 
 

 

 
II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych, grupa 1 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 BIBICZANKA BIBICE 5+(5) zawodników z 
żółtymi kartkami. 

Płomień Kościelec – 
Bibiczanka Bibice 
(12.09.2021). 

Kara pieniężna 
100,00 złotych. 

Art.2 pkt.8.1 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 

Kara jako konsekwencja otrzymania, w 
jednym meczu, minimum pięciu kartek przez 

zawodników jednego zespołu. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziego. 

2 IGOR L. (BIBICZANKA 

BIBICE) 
Czerwona kartka 
(uderzenie przeciwnika 
pięścią w twarz, bez 
walki o piłkę). 

Bibiczanka Bibice – Pogoń 
Miechów (04.09.2021). 

Kara 6 meczów 
dyskwalifikacji. 

Art. 61 § 2 pkt. 1 
Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 
 

Kara jako konsekwencja wysoce 
niesportowego zachowania w formie 

naruszenia nietykalności cielesnej rywala, 
poprzez uderzenie go pięścią w twarz. 

 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. Obwiniony nie skorzystał z 
możliwości złożenia wyjaśnień. 

3 POGOŃ MIECHÓW 5+(6) zawodników z Bibiczanka Bibice – Pogoń Kara pieniężna §Art.2 pkt.8.1 Uchwały Kara jako konsekwencja otrzymania, w 
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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 
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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. 
 
 

żółtymi kartkami. Miechów (04.09.2021). 100,00 złotych. 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 

jednym meczu, minimum pięciu kartek przez 
zawodników jednego zespołu. 

 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

 
II Liga Okręgowa Juniorów Młodszych, grupa 2 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 MICHAŁ M. (KRAKUS 

SWOSZOWICE) 
Czerwona kartka 
(uderzenie przeciwnika 
w głowę, bez walki o 
piłkę). 

Sokół Rybna – Krakus 
Swoszowice (12.09.2021). 

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. 

 
 
 

I Liga Okręgowa Trampkarzy 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

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. 
 
 

1 HUTNIK II KRAKÓW Brak trenera na meczu. Zieleńczanka Zielonki – 
Hutnik II Kraków 
(04.09.2021) 

Kara pieniężna 
125,00 złotych 

Art.2 pkt.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 pkt 1 
Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich 
IV ligi i niższych klas 
MZPN na sezon 
2021/2022. 

Kara jako konsekwencja nieobecności trenera 
podczas meczu swojej drużyny. 

 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 
Klub nie skorzystał z możliwości złożenia 

wyjaśnień. 

 
II Liga Okręgowa Trampkarzy, grupa 1 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 SŁOMNICZANKA 

SŁOMNIKI 
Brak uprawnień 
trenera Marcina K. do 
prowadzenia grupy 
wiekowej trampkarzy. 

Słomniczanka Słomniki – 
Piliczanka Pilica 
(12.09.2021). 

Kara pieniężna 
125,00 złotych. 

Art. 2 pkt 11.29 
uchwały nr 40 Z/2021 z 
dnia 29 lipca 2021 roku 
Zarządu Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w 
Krakowie w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji i 
opłat licencyjnych. 

Kara jako konsekwencja prowadzenia drużyny 
w meczu, bez posiadania stosownych 

uprawnień zawodowych. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziego. 

 
II Liga Okręgowa Trampkarzy, grupa 2 
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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. 
 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1  BŁĘKITNI MODLNICA Brak uprawnień 
Dariusz P. do 
prowadzenia grupy 
wiekowej trampkarzy. 

Hutnik III Kraków – Błękitni 
Modlnica (12.09.2021) 

Kara pieniężna 
125,00 złotych. 

Art. 2, pkt 11.29 
uchwały nr 40 Z/2021 z 
dnia 29 lipca 2021 roku 
Zarządu Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w 
Krakowie w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji i 
opłat licencyjnych 

Kara jako konsekwencja prowadzenia drużyny 
w meczu, bez posiadania stosownych 

uprawnień zawodowych. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziego. 

 
III Liga Okręgowa Trampkarzy, grupa 1 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 SKAŁA 2004 Brak uprawnień 
trenera Konrada B. do 
prowadzenia grupy 
wiekowej trampkarzy. 

Jakub Więcławice – Skała 
2004 (11.09.2021). 

Kara pieniężna 
125,00 złotych. 

Art. 2 pkt 11.29 
uchwały nr 40 Z/2021 z 
dnia 29 lipca 2021 roku 
Zarządu Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w 
Krakowie w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji i 
opłat licencyjnych. 

Kara jako konsekwencja prowadzenia 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 AP CHAMPIONS 

MIECHÓW 
Nieobecność trenera 
Jana R. na meczu. 

AP Gołcza – AP Champions 
Miechów (12.09.2021). 

Kara pieniężna 
125,00 złotych 

Art.2 pkt 11.29 uchwały 
nr 40 Z/2021 z dnia 29 
lipca 2021 roku 
Zarządu Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w 
Krakowie w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji i 
opłat licencyjnych. 

Kara jako konsekwencja nieobecności trenera 
na meczu. 

 
Orzeczono na podstawie oświadczenia trenera 

Jana R. 

 
III Liga Okręgowa Trampkarzy, grupa 2 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 WISŁA JEZIORZANY Brak trenera podczas 
meczu. 

Nadwiślan Kraków – Wisła 
Jeziorzany (11.09.2021). 

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. 

 
Liga Okręgowa Trampkarzy Młodszych, grupa 1 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

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. 
 
 

1 BŁĘKITNI MODLNICA Brak uprawnień 
trenera Dariusza P. do 
prowadzenia grupy 
wiekowej trampkarzy 
młodszych, 

Błękitni Modlnica – TS 
Węgrzce (12.09.2021) 

Kara pieniężna 
125,00 złotych. 

Art. 2 pkt 11.29 
uchwały nr 40 Z/2021 z 
dnia 29 lipca 2021 roku 
Zarządu Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w 
Krakowie w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji i 
opłat licencyjnych. 

Kara jako konsekwencja prowadzenia drużyny 
w meczu, bez posiadania stosownych 

uprawnień zawodowych. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziego. 

2 JEDYNKA 

KRZESZOWICE 
Brak uprawnień 
trenera Wojciecha K. 
do prowadzenia grupy 
wiekowej trampkarzy 
młodszych – drugi raz 
w sezonie 

Jedynka Krzeszowice – 
Kosynierzy Łuczyce 
(12.09.2021). 

Kara pieniężna 
250,00 złotych 

Art. 2 pkt 11.29 
uchwały nr 40 Z/2021 z 
dnia 29 lipca 2021 roku 
Zarządu Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w 
Krakowie w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji i 
opłat licencyjnych. 

Kara jako konsekwencja prowadzenia drużyny 
w meczu - po raz drugi z rzędu - bez 
posiadania stosownych uprawnień 

zawodowych. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziego 

3  ORZEŁ IWANOWICE Brak uprawnień 
trenera Dawida J. do 
prowadzenia grupy 
wiekowej trampkarzy 
młodszych. 

Orzeł Iwanowice – 
Kosynierzy Łuczyce 
(08.09.2021). 

Kara pieniężna 
125,00 złotych. 

Art.2 pkt 11.29 uchwały 
nr 40 Z/2021 z dnia 29 
lipca 2021 roku 
Zarządu Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w 
Krakowie w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji i 
opłat licencyjnych. 

Kara jako konsekwencja prowadzenie drużyny 
w meczu, bez posiadania stosownych 

uprawnień zawodowych. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziego 



Strona 16 z 28 K-7/2021-2022/PPN Kraków  Kraków, 15.09.2021 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. 
 
 

4 KONRAD B. (DRUGI 

TRENER ZESPOŁU 

SKAŁA 2004) 

Czerwona kartka, w 
konsekwencji dwóch 
żółtych kartek, za 
krytykę orzeczeń 
arbitrów, 

Błękitni Modlnica – Skała 
2004 (09.09.2021). 

Kara 1 meczu 
dyskwalifikacji. 

Art. 62 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja notorycznego 
krytykowania orzeczeń arbitrów, przy użyciu 

także słów wulgarnych. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziego. 

5 SKAŁA 2004 Brak pierwszego 
trenera druzyny 
Roberta B. na całych 
zawodach 

Błękitni Modlnica – Skała 
2004 (09.09.2021). 

Kara pieniężna 
125,00 złotych 

Art.2 pkt 11.29 uchwały 
nr 40 Z/2021 z dnia 29 
lipca 2021 roku 
Zarządu Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w 
Krakowie w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji i 
opłat licencyjnych. 

Kara jako konsekwencja nieobecności trenera 
na meczu. 

 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 

sędziego. 

6 TRĄTNOWIANKA 

TRĄTNOWICE 
Brak opieki medycznej. Trątnowianka Trątnowice – 

Skała 2004 (12.09.2021). 
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.  

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. 
 
 

7 TS WĘGRZCE Brak uprawnień 
trenera Mariusza P. do 
prowadzenia grupy 
wiekowej trampkarzy. 

Błękitni Modlnica – TS 
Węgrzce (12.09.2021). 

Kara pieniężna 
125,00 złotych. 

Art. 2 pkt 11.29 
uchwały nr 40 Z/2021 z 
dnia 29 lipca 2021 roku 
Zarządu Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w 
Krakowie w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji i 
opłat licencyjnych. 

Kara jako konsekwencja prowadzenie drużyny 
w meczu, bez posiadania stosownych 

uprawnień zawodowych. 
 

Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziego. 

 
Liga okręgowa Trampkarzy Młodszych, grupa 3 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 BOREK KRAKÓW Wycofanie się z 
rywalizacji w trakcie 
trwania rozgrywek 
(03.09.2021). 

Runda jesienna sezonu 
2021/2022. 

Kara pieniężna 
250,00 złotych 

Art.2 pkt.11.21 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 wycofania się z 
rywalizacji, już w trakcie trwania rozgrywek.   

 
Orzeczono na podstawie regulaminowej. 

 
 

II Liga Okręgowa Młodzików, grupa 2 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

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. 
 
 

1 BOREK KRAKÓW Niestawienie się do 
zawodów. 

Wanda Kraków – Borek 
Kraków (29.08.2021). 

Kara pieniężna 
100,00 złotych 

Art.2 pkt.11/15 
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 niestawienia się na 
mecz ligowy, wyznaczony terminarzem 

rozgrywek.   
 

Orzeczono na podstawie regulaminowej oraz 
sprawozdania sędziego. 

 
III Liga Okręgowa Młodzików, grupa 1 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 SKAŁA 2004 Brak opieki medycznej. Skała 2004 – Hutnik III 
Kraków (11.09.2021). 

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. 

2 AP CHAMPIONS 

MIECHÓW 
Niestawienie się do 
zawodów. 

AP Champions Miechów – 
Skała 2004 (29.08.2021). 

Kara pieniężna 
100,00 złotych 

Art.2 pkt.11.15 uchwały 
nr 40 Z/2021 z dnia 29 

Kara jako konsekwencja niestawienia się na 
mecz ligowy, wyznaczony terminarzem 
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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. 
 
 

lipca 2021 roku 
Zarządu MZPN w 
Krakowie, w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 
transferowych, kaucji i 
opłat licencyjnych.   

rozgrywek.   
 

Orzeczono na podstawie regulaminowej oraz 
sprawozdania sędziego. 

 
III Liga Okręgowa Młodzików, grupa 2 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 MILENIUM SKAWINA Niestawienie się do 
zawodów. 

Orlęta Rudawa – Milenium 
Skawina (28.08.2021). 

Kara pieniężna 
100,00 złotych 

Art.2 pkt.11.15 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 niestawienia się na 
mecz ligowy, wyznaczony terminarzem 

rozgrywek.   
 

Orzeczono na podstawie regulaminowej oraz 
sprawozdania sędziego. 

2 ORLĘTA RUDAWA Niestawienie się do 
zawodów. 

Orlęta Rudawa – Milenium 
Skawina (28.08.2021). 

Kara pieniężna 
100,00 złotych 

Art.2 pkt.11.15 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 niestawienia się na 
mecz ligowy, wyznaczony terminarzem 

rozgrywek.   
 

Orzeczono na podstawie regulaminowej oraz 
sprawozdania sędziego. 

 
III Liga Okręgowa Młodzików, grupa 4 
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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. 
 
 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 BORKOWIANKA 

BOREK SZLACHECKI 
Brak opieki medycznej. Borkowianka Borek 

Szlachecki – Skawinka 
Skawina (07.09.2021). 

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. 

 
IV Liga Okręgowa Młodzików, grupa 1 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 EKLER BARANÓWKA Niestawienie się do 
zawodów. 

Bronowianka Kraków – 
Ekler Baranówka 
(29.08.2021). 

Kara pieniężna 
100,00 złotych 

Art.2 pkt.11.15 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 niestawienia się na 
mecz ligowy, wyznaczony terminarzem 

rozgrywek.   
 

Orzeczono na podstawie regulaminowej oraz 
sprawozdania sędziego. 



Strona 21 z 28 K-7/2021-2022/PPN Kraków  Kraków, 15.09.2021 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. 
 
 

opłat licencyjnych.   

2 SŁOMNICZANKA II 

SŁOMNIKI 
Wycofanie się z 
rywalizacji w trakcie 
trwania rozgrywek 
(03.09.2021). 

Runda jesienna sezonu 
2021/2022. 

Kara pieniężna 
250,00 złotych 

Art.2 pkt.11.21 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 wycofania się z 
rywalizacji, już w trakcie trwania rozgrywek.   

 
Orzeczono na podstawie regulaminowej. 

 
IV Liga Okręgowa Młodzików, grupa 2 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 JKS ZELKÓW Wycofanie się z 
rywalizacji w trakcie 
trwania rozgrywek 
(03.09.2021). 

Runda jesienna sezonu 
2021/2022. 

Kara pieniężna 
250,00 złotych 

Art.2 pkt.11.21 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 wycofania się z 
rywalizacji, już w trakcie trwania rozgrywek.   

 
Orzeczono na podstawie regulaminowej. 

 
 

Liga Okręgowa Młodzików Młodszych, grupa 1 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

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. 
 
 

1 MICHAŁOWIANKA 

MICHAŁOWICE 
Niestawienie się do 
zawodów. 

Skalanka Skała – 
Michałowianka Michałowice 
(29.08.2021). 

Kara pieniężna 
100,00 złotych 

Art.2 pkt.11.15 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 niestawienia się na 
mecz ligowy, wyznaczony terminarzem 

rozgrywek.   
 

Orzeczono na podstawie regulaminowej oraz 
sprawozdania sędziego. 

2 MICHAŁOWIANKA 

MICHAŁOWICE 
Wycofanie się z 
rywalizacji w trakcie 
trwania rozgrywek 
(30.08.2021). 

Runda jesienna sezonu 
2021/2022. 

Kara pieniężna 
250,00 złotych 

Art.2 pkt.11.21 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 wycofania się z 
rywalizacji, już w trakcie trwania rozgrywek.   

 
Orzeczono na podstawie regulaminowej. 

3 TRĄTNOWIANKA 

TRĄTNOWICE 
Wycofanie się z 
rywalizacji w trakcie 
trwania rozgrywek 
(30.08.2021). 

Runda jesienna sezonu 
2021/2022. 

Kara pieniężna 
250,00 złotych 

Art.2 pkt.11.21 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 wycofania się z 
rywalizacji, już w trakcie trwania rozgrywek.   

 
Orzeczono na podstawie regulaminowej. 

 
Liga Okręgowa Młodzików Młodszych, grupa 3 
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LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 PRĄDNICZANKA 

KRAKÓW 
Brak trenera podczas 
meczu. 

Prądniczanka Kraków – 
Wilga Kraków (11.09.2021). 

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. 

 
Sędziowie 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 SZYMON G. Nieobecność na meczu 
(jako sędzia asystent nr 
2). 

I LOJ, Michałowianka 
Michałowice – Pogoń 
Kraków (11.09.2021). 

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. 

2 MACIEJ J. Nieobecność na meczu, 
jako sędzia główny 

IV LOM-4, Bronowianka 
Kraków – Albertus Kraków 
(11.09.2021). 

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. 
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3 PATRYK K. Nieobecność na meczu 
(jako sędzia asystent nr 
2). 

I LOJM, Siemacha-Progres 
Kraków – Clepardia Kraków 
(11.09.2021). 

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. 

4 MICHAŁ M. Nieobecność na meczu 
(jako sędzia asystent nr 
1). 

Siemacha-Progres Kraków – 
Clepoardia Kraków 
(11.09.2021). 

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. 

4 JAN M. Brak sprawozdania 

meczowego w 

systemie Extranet, 

Klasa A3, Podgórze 

Kraków – Strzelcy Kraków 

(05.09.2021). 

Nagana – kara 

anulowana 

Art. 82, § 2 

Regulaminu 

dyscyplinarnego 

PZPN. 

Kara anulowana  

ze względu na błąd systemu ekstranet, po 

uzyskaniu wyjaśnień od sędziego oraz 

Kolegium Sędziów MZPN. 

 

 
 

Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone * 
PUCHAR POLSKI 

Lp Imię i nazwisko  Klub Żółta/czerwona 
kartka 

Data 
zawodów 

Kara finansowa/ 
dyskwalifikacji 

1 Jan J. Prądniczanka Kraków 2 żółta 07.09.2021 1 mecz 
* Żółte kartki na podstawie §8 pkt 1 Regulaminu rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu MZPN na sezon 2021/2022 
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Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone * 
KLASA A 

Lp Imię i nazwisko  Klub Żółta/czerwona 
kartka 

Data 
zawodów 

Kara finansowa/ 
dyskwalifikacji 

1 Oskar L. Partyzant Dojazdów, 
grupa 1 

3 żółta 12.09.2021 35 zł 

2 Marcin R. Orzeł Iwanowice,  
grupa 1 

3 żółta 11.09.2021 35 zł 

3 Konrad Ś. Bibiczanka Bibice, 
grupa 1 

3 żółta 12.09.2021 35 zł 

4 Tymoteusz C. Start Kamień,  
grupa 2 

3 żółta 11.09.2021 35 zł 

5 Bryan B. Nadwiślan Kraków, 
grupa 3 

3 żółta 11.09.2021 35 zł 

6 Dariusz C. Gajowianka Gaj, grupa 
3 

3 żółta 12.09.2021 35 zł 

 Jakub M. Krakus Swoszowice, 
grupa 3 

3 żółta 12.09.2021 35 zł 

* 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/czerwona 
kartka 

Data 
zawodów 

Kara finansowa/ 
dyskwalifikacji 

1 Konrad P. Polanowice, grupa 1 3 żółta 12.09.2021 30 zł 
2 Patryk R. Sparta Skrzeszowice, 

grupa 1 
3 żółta 11.09.2021 30 zł 

3 Mateusz D. Iskra Radwanowice, 
grupa 2 

3 żółta 11.09.2021 30 zł 

4 Flavio N. Dragoons Kraków, 
grupa 3 

3 żółta 12.09.2021 30 zł 

5 Krzysztof W. Victoria Kraków, grupa 
3 

3 żółta 12.09.2021 30 zł 

6 Wojciech K. Nadwiślan Rusocice, 
grupa 4 

4 żółta 12.09.2021 1 mecz 

7 Tomasz B. Rzozovia Rzozów, 3 żółta 12.09.2021 30 zł 
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grupa 4 
* 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraków dn. 13.09.2021 r. 
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Uzasadnienie 
Dotyczy wydarzeń na meczu Fairant Kraków – Rybitwy Kraków (22.08.2021) 

Podstawy prawne wszystkich decyzji zawarte są w Komunikacie 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 

 
W związku z zapisem w protokole meczowym Klasy B gr.3 pomiędzy Fairant Kraków – Rybitwy Kraków z dnia 22 sierpnia 2021 roku o naruszeniu 
nietykalności cielesnej jednego z sędziów zawodów Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej rozpoznał sprawe na posiedzeniu w dniu 24 
sierpnia 2021 roku. WD MZPN na wspomnianym posiedzeniu zdecydował o wezwaniu do wyjaśnień pisemnych drużyne gospodarzy, oraz do 
stawiennictwa osobistego kierownika drużyny gości. 
Dzień wcześniej otrzymał pisemne stanowisko od Zarządu Klubu Rybitwy w sprawie sytuacji opisanej w protokole meczowym. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 2 września 2021 roku WD MZPN Kraków umorzył postępowanie w stosunku do kierownika drużyny 
Rybitwy, gdyż zgromadzony materiał dowodowy nie stwierdził jednoznacznie, iż to ta osoba funkcyjna dokonała naruszenia nietykalności jednego z 
sędziów. 
W dniu 8 września 2021 roku WD MZPN zakończył postępowanie nakładając jeszcze kary na drużyne gospodarzy zawodów za brak zapewnienia 
należytego porządku w kwocie 100 zł, oraz dwie kary na drużyne gości – pierwszą w kwocie 100 zł za brak podpisu pod załącznikiem meczowym, drugą w 
kwocie 700 zł w przedmiocie odpowiedzialności Klubu za przewinienia dyscyplinarne osób będących osobami funkcyjnymi w Klubie. Zatem łączna kwota 
kar na Klub Rybitwy wyniosła 800 zł. 
Argumentując swoje decyzje WD MZPN stwierdza, iż jest niedopuszczalne aby drużyna gospodarzy nie miała świadomości co dzieje się na jej obiekcie 
przed, w trakcie i po zawodach. 
WD MZPN Kraków zdaje sobie sprawe z tego, iż budżety klubów B klasowych są bardzo skromne, często składające się z bardzo małych dotacji, 
niejednokrotnie tylko ze składek swoich zawodników i członków, którzy chcąc pograć w piłke nożną muszą wszystko sfinansować ze własnej kieszeni. 
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Łączna kara na kwote 800 zł jest karą bardzo surową na tym poziomie rozgrywkowym. 
WD MZPN ma nadzieje, że nałożone kary pozwolą nie tylko ukaranym Klubom, ale wszystkim wyciągnąć wnioski i nie pozwolić, aby powtórzyły się 
podobne przewinienia dyscyplinarne. 
 
Uzasadnienie sporządzono w oparciu o art.143 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 

Za WD MZPN 
Mariusz Gajewski 

Przewodniczący WD MZPN 
 
 
 
 

 


