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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/6/21-22 

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 

Przemysław Nogieć – Członek WD MZPN 

 

postanowił, co następuje: 
IV liga grupa zachodnia 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 MATEUSZ M. (TRENER 

TS WĘGRZCE) 
Czerwona kartka TS Węgrzce - Unia Oświęcim 

(11.09.2021) 
Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji 

Art. 62 § 2Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Opis sędziego: wejście szkoleniowca po meczu na 
płytę boiska w celu konfrontacji z zespołem 
sędziowskim. Wcześniej trener otrzymał żółtą 
kartkę. 
Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego. 

2 KRZYSZTOF Ł. (TRENER 

PRZYGOTOWANIA 

FIZYCZNEGO 

JAWISZOWIC) 

Czerwona kartka Pcimianka Pcim - LKS 
Jawiszowice (12.09.2021) 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji 

Art. 62 § 2Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Wykluczenie za wejście na pole gry po 
zakończonych zawodach w celu konfrontacji z 
sędziami. 
Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego 

3 PCIMIANKA PCIM Niedopełnienie i niedbałe 
wypełnienie obowiązków 
zawartych  w 
Regulaminach i 
Uchwałach 

Pcimianka Pcim - LKS 
Jawiszowice (12.09.2021) 

W postępowaniu 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, w związku z  §9 
pkt 8 oraz  §12 pkt 9i 
Regulaminu rozgrywek 

Brak dokumentów o zgłoszeniu zawodów na 
policję. Kierownik twierdził, iż zawody zostały 
zgłoszone, lecz brak tego dokumentu. Protokół 
gospodarzy oddany na 15 minut przed zawodami. 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 
 
Wezwanie do złożenia wyjaśnień przez Klub. 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
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piłkarskich IV ligi i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2021/2022.    

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

4 PCIMIANKA PCIM  Opóźnienie rozpoczęcia 
zawodów 

Pcimianka Pcim - LKS 
Jawiszowice (12.09.2021) 

Umorzenie Art. 47 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Zawody rozpoczęte z 7-minutowym opóźnieniem z 
powodu późnego zejścia obu drużyn z rozgrzewki, 
mimo ustaleń czasowych z kierownikami drużyn na 
odprawie przedmeczowej. 

5 LKS JAWISZOWICE Opóźnienie rozpoczęcia 
zawodów 

Pcimianka Pcim - LKS 
Jawiszowice (12.09.2021) 

Umorzenie Art. 47 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Zawody rozpoczęte z 7-minutowym opóźnieniem z 
powodu późnego zejścia obu drużyn z rozgrzewki, 
mimo ustaleń czasowych z kierownikami drużyn na 
odprawie przedmeczowej. 

6 JAROSŁAW M. (ORZEŁ 

RYCZÓW) – OSOBA 

NIEZNANA 

Czerwona kartka Orzeł Ryczów - Wieczysta 
Kraków (11.09.2021) 

W postępowaniu Art. 110 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Osoba ta została zidentyfikowana przez kierownika 
drużyny jako Jarosław M. Okazało się, ze ukarana 
osoba nie była wpisana do sprawozdania z 
zawodów.  
 
Wezwanie do złożenia wyjaśnień przez Klub. 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 
3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

7 WACŁAW P. 
(MENEDŻER ORZEŁ 

RYCZÓW) 

Naruszenie norm moralno 
– etycznych 
obowiązujących w piłce 
nożnej a także niedbałe 
wykonanie rozstrzygnięć 
WD MZPN 

Orzeł Ryczów - Wieczysta 
Kraków (11.09.2021) 

W postępowaniu Art. 110 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Za sprawozdaniem sędziowskim – W bliskiej 
odległości od ławki rezerwowych drużyny 
gospodarzy ( i za ogrodzeniem pola gry) przebywał 
znany nam z widzenia działacz prawdopodobnie 
Prezes drużyny gospodarzy lub sponsor. W trakcie 
większości meczu w/w osoba głośno wykrzykiwała 
pod adresem zespołu sędziowskiego przekleństwa, 
wyzwiska oraz inne obelżywe wyrażenia m.in. ch… 
zajebani, kręcicie w jedna strone, drukarze ile 
wzieliście, górale w… stąd, b…, d… itd. Jest to tylko 
niewielki wycinek jego zachowania jaki 
zacytowałem. Podobne zachowanie trwało przez 
jakieś 2/3 meczu. Zachowywał się bardzo 
agresywnie, wyraźnie był w amoku i nie 
kontrolował zachowania…. 
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…Z informacji zasięgniętych po meczu osoba która 
nas obrażała w trakcie meczu był sponsor Wacław 
P. … 
  
Dodatkowo Wacław P. odbywał kare dyskwalifikacji 
w wysokości 5 meczy i zgodnie z art. 19 §3 
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN miał zakaz 
przebywania w najbliższym otoczeniu pola gry. 
 
Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 
3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

8 ORZEŁ RYCZÓW Brak należytego 
bezpieczeństwa i 
porządku przed w trakcie 
i po meczu 

Orzeł Ryczów - Wieczysta 
Kraków (11.09.2021) 

W postępowaniu Art. 64 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Za sprawozdanie sędziowskim – W trakcie meczu 
duża część widowni zgromadzonej na obiekcie od 
strony ławek rezerwowych zachowywała się 
agresywnie i wulgarnie pod adresem sędziów i 
drużyny gości. W dużej ilości spożywali alkohol na  
stadionie  (piwo oraz mocniejsze trunki) i byli 
wyraźnie pijani. Służby porządkowe to widziały i 
nie reagowały. 3 razy w ciągu meczu odpalano na 
terenie stadionu race hukowe. 
Służby porządkowe które licznie były obecne na 
zawodach nie reagowały. Co więcej niektórzy z 
porządkowych również nas obrażali w reakcji na 
nasze decyzje boiskowe. Chodzi o porządkowych 
stojących w pobliżu budynku Klubowego za jedną z 
bramek. Używali przy tym obraźliwych słów i 
epitetów „p…, ch…, s…” itp. Po zakończeniu 
zawodów służby porządkowe nie zabezpieczyły we 
właściwy sposób drogi zejścia dla sędziów oraz 
zawodników obu drużyn z boiska do szatni. 
Zawodnicy oraz sędziowie schodzili „slalomem” 
wśród tłumu kibiców, którzy opuszczali obiekt od 
strony ławek rezerwowych. Biorąc pod uwagę 
agresywne zachowanie publiczności w trakcie 
meczu mogło dojść do niebezpiecznych incydentów. 
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Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 
3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

9 WIECZYSTA KRAKÓW Brak należytego 
bezpieczeństwa i 
porządku przed w trakcie 
i po meczu 

Orzeł Ryczów - Wieczysta 
Kraków (11.09.2021) 

W postępowaniu  Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 
Stanowisko drużyny gości w przedmiocie 
wszystkich opisanych i nie opisanych wydarzeń w 
protokole sędziowskim. 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 
3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

 
Klasa Okręgowa 2 Kraków 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 BARTŁOMIEJ Ł. 
(TRENER 

BRONOWIANKI) 

Czerwona kartka Borek Kraków - Bronowianka 
Kraków (11.09.2021) 

Kara 1 meczu 
dyskwalifikacji 

Art. 62 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

W 60 minucie za krytykę orzeczeń sędziowskich 
napomnienie otrzymał trener Bronowianki. W 83 
minucie trener za dalsze uporczywe krytykowanie 
orzeczeń sędziowskich otrzymał 
drugie napomnienie i wykluczenie jako 
konsekwencję dwóch żółtych kartek. 
Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego. 

2 IGOR A. 
(KASZOWIANKA) 

Czerwona kartka Kaszowianka - Orzeł Piaski 
Wielkie (12.09.2021) 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji 

Art. 61 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Kara za naganne i obraźliwe zachowanie wobec 
sędziego "p… jesteś", "p… jeden". 

 
 

MLM D2  
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 
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1 PCIMIANKA PCIM Brak opieki medycznej  Pcimianka Pcim – AP 
Wierzchosławice (5.09.2021) 

Kara pieniężna w 
kwocie 100 zł 

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 na 
meczu. 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 

 
 

I L MLM D2 sezon 2020/21 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 ALEKSIEJ M. (AS 

PROGRES KRAKÓW) 
Brutalny faul  AS Progres Kraków – TS Wisła 

Kraków (6.06.2021) 
W postępowaniu Art. 133 § 1 § 2 § 3 

Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 

Faul zawodnika spowodował ciężką kontuzje 
przeciwnika.  

 
Sprawy sędziowskie 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 SĘDZIA PRZEMYSŁAW 

W. 
Brak obecności na 
zawodach 

D1_2  Termalica Bruk-Bet 
Nieciecza - Akademia GOAL 
Nawojowa (11.09.2021) 

W postępowaniu Art. 88 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 

Wyznaczony sędzia asystent nie pojawił się na 
zawodach 
 
Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 
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3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

2 SĘDZIA MICHAŁ D. Brak obecności na 
zawodach 

Orzeł Piaski Wielkie - 
Sportowiec Modlniczka 
(8.09.2021) 

W postępowaniu Art. 88 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 

Wyznaczony sędzia asystent nie pojawił się na 
zawodach 
 
Wezwanie do złożenia wyjaśnień. 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl w terminie 
3 dni pod rygorem pominięcia stanowiska. 

 

 
Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone * 

IV liga zachodnia 

Lp Imię i nazwisko  Klub Żółta/czerwon
a kartka 

Data 
zawodów 

Kara finansowa/ 
dyskwalifikacji 

1 Krystian B. KS Chełmek 3 żółta 8.09.2021 70 zł 
2 Krystian B. KS Chełmek 4 żółta 8.09.2021 1 mecz 
3 Jan C. TS Węgrzce 3 żółta 11.09.2021 70 zł 
4 Patryk O. TS Węgrzce 3 żółta 11.09.2021 70 zł 
5 Bartosz R. Unia Oświęcim 3 żółta 11.09.2021 70 zł 
6 Tomasz P. Dalin Myślenice 3 żółta 11.09.2021 70 zł 
7 Konrad P. Jutrzenka Giebułtów 3 żółta 11.09.2021 70 zł 
8 Paweł M. Tempo Białka 3 żółta 11.09.2021 70 zł 
9 Krzysztof K. KS Chelmek 3 żółta 11.09.2021 70 zł 
10 Adrian K. LKS Jawiszowice 3 żółta 12.09.2021 70 zł 
11 Grzegorz C. Pcimianka Pcim 3 żółta 12.09.2021 70 zł 
12 Mateusz L. Orzeł Ryczów 3 żółta 11.09.2021 70 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 Okręgowa 2 Kraków 

Lp Imię i nazwisko  Klub Żółta/czerwon
a kartka 

Data 
zawodów 

Kara finansowa/ 
dyskwalifikacji 

1 Adam Ś. Kmita Zabierzów 3 żółta 12.09.2021 40 zł 
2 Tomasz S. Orlęta Rudawa 3 żółta 12.09.2021 40 zł 
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3. Daniel W. Prądniczanka Kraków 3 żółta 11.09.2021 40 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 


