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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/2/22-23 

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: 
 

IV liga  
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 R Q (LUBAŃ MANIOWY) Czerwona kartka Poprad Muszyna - Lubań 
Maniowy (10.8.2022) 

Kara 2 meczów 
dyskwalifikacji 

Art. 61§2 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja otrzymania wykluczenia.  
 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 

2 KALWARIANKA 

KALWARIA 

ZEBRZYDOWSKA 

5+(7+) zawodników z 
żółtymi kartkami w meczu 

Limanovia Limanowa – 
Kalwarianka Kalwaria 
Zebrzydowska (10.08.2022) 

Kara pieniężna w 
kwocie 300 zł 

§18 ust. 4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich IV i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2022/2023 oraz 
Art. 2, ust. 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 przez 
co najmniej 5 zawodników klubu.  
 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 
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3 RADZISZOWIANKA 5+ zawodników z żółtymi 
kartkami w meczu 

Okocimski Brzesko - 
Radziszowianka (10.08.2022) 

Kara pieniężna w 
kwocie 200 zł 

§18 ust. 4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich IV i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2022/2023 oraz 
Art. 2, ust. 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 przez 
co najmniej 5 zawodników klubu.  
 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 

4 OKOCIMSKI BRZESKO 5+(6+) zawodników z 
żółtymi kartkami w meczu 

Okocimski Brzesko - 
Radziszowianka (10.08.2022) 

Kara pieniężna w 
kwocie 250 zł 

§18 ust. 4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich IV i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2022/2023 oraz 
Art. 2, ust. 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 przez 
co najmniej 5 zawodników klubu.  
 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 

5 DK (DALIN MYŚLENICE) Czerwona kartka  Dalin Myślenice - 
Słomniczanka Słomniki 
(10.08.2022) 

Kara 
dyskwalifikacji 1 
meczu 

Art. 62 §1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja otrzymanie drugiego 
napomnienia w tych samych zawodach (na ławce 
rezerwowych) 

6 KALWARIANKA 

KALWARIA 

ZEBRZYDOWSKA 

W 49 minucie na pole gry 
wszedł kibic gości 
wspierający własną 
drużynę; po interwencji 
służb porządkowych 
opuścił boisko. Przerwa 
trwała około 1 minutę.  

Kalwarianka Kalwaria 
Zebrzydowska - Okocimski 
Brzesko (13.08.2022) 

W postępowaniu Art. 71 (1) 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. 
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7 WIERCHY RABKA 5+ zawodników z żółtymi 
kartkami w meczu 

Wierchy Rabka - Wolania Wola 
Rzędzińska (13.08.2022) 

Kara pieniężna w 
kwocie 200 zł 

§18 ust. 4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich IV i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2022/2023 oraz 
Art. 2, ust. 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 przez 
co najmniej 5 zawodników klubu.  
 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 

8 BARCICZANKA BARCICE 5+(6+) zawodników z 
żółtymi kartkami w meczu 

Barciczanka Barcice - Dalin 
Myślenice (13.08.2022) 

Kara pieniężna w 
kwocie 250 zł 

§18 ust. 4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich IV i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2022/2023 oraz 
Art. 2, ust. 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 przez 
co najmniej 5 zawodników klubu.  
 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 

9 LUBAŃ MANIOWY 5+ zawodników z żółtymi 
kartkami w meczu 

Lubań Maniowy - Glinik Gorlice 
(13.08.2022) 

Kara pieniężna w 
kwocie 200 zł 

§18 ust. 4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich IV i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2022/2023 oraz 
Art. 2, ust. 8.1 Uchwały nr 
21/Z/2022 z dnia 29 
czerwca 2022 roku 
Zarządu MZPN w 
Krakowie w sprawie 
wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów 

Kara jako konsekwencja otrzymania kartek przez 
co najmniej 5 zawodników klubu.  
 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 
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transferowych, kaucji oraz 
opłat licencyjnych 

10 SŁOMNICZANKA 

SŁOMNIKI 
5+ zawodników z żółtymi 
kartkami w meczu 

Słomniczanka Słomniki - Bruk-
Bet Termalica II Nieciecza 
(13.10.2022) 

Kara pieniężna w 
kwocie 200 zł 

§18 ust. 4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich IV i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2022/2023 oraz 
Art. 2, ust. 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 przez 
co najmniej 5 zawodników klubu.  
 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 

 
 

 
Małopolska Liga Juniorów A1 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 MS (HUTNIK) Czerwona kartka Limanovia Limanowa - Hutnik 
Kraków (13.08.2022) 

Kara 
dyskwalifikacji 1 
meczu 

Art. 61 §3 pkt 1 
Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara za pozbawienie przeciwników realnej szansy 
zdobycia bramki poprzez podstawienie nogi 
rywalowi. 

 
 

Sprawy różne 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 ZIELONKA WRZĄSOWICE Wycofanie drużyny 
seniorek z rozgrywek V 
ligi kobiet po 

 Kara pieniężna 
750,00 zł 

§ 20, ust. 1 i 2 Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich IV 
ligi i niższych klas MZPN 

Kara jako konsekwencja oświadczenia o wycofaniu 
drużyny z rozgrywek. 
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wygenerowaniu 
terminarza w systemie 
ExtranetPZPN 

na sezon 2022/2023 oraz 
Art. 2, pkt. 11.27 Uchwały 
nr 21/Z/2022 z dnia 29 
czerwca 2022 r. Zarządu 
MZPN w Krakowie 
w sprawie wysokości 
opłat, kar pieniężnych, 
ryczałtów transferowych, 
kaucji oraz opłat 
licencyjnych 

2 TARNOVIA TARNÓW Wycofanie drużyny 
juniorów z rozgrywek 
Małopolskiej Ligi Juniorów 
A1 po wygenerowaniu 
terminarza w systemie 
ExtranetPZPN 

 Kara pieniężna 
750,00 zł 

§ 20, ust. 1 i 2 Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich IV 
ligi i niższych klas MZPN 
na sezon 2022/2023 oraz 
Art. 2, pkt. 11.27 Uchwały 
nr 21/Z/2022 z dnia 29 
czerwca 2022 r. Zarządu 
MZPN w Krakowie 
w sprawie wysokości 
opłat, kar pieniężnych, 
ryczałtów transferowych, 
kaucji oraz opłat 
licencyjnych 

Kara jako konsekwencja oświadczenia o wycofaniu 
drużyny z rozgrywek. 
 

3 AKADEMIA MISTRZÓW 

CRACOVIA 
Wycofanie drużyny 
trampkarzy z rozgrywek 
Małopolskiej Ligi 
Trampkarzy C2 po 
wygenerowaniu 
terminarza w systemie 
ExtranetPZPN 

 Kara pieniężna 
750,00 zł 

§ 20, ust. 1 i 2 Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich IV 
ligi i niższych klas MZPN 
na sezon 2022/2023 oraz 
Art. 2, pkt. 11.27 Uchwały 
nr 21/Z/2022 z dnia 29 
czerwca 2022 r. Zarządu 
MZPN w Krakowie 
w sprawie wysokości 
opłat, kar pieniężnych, 
ryczałtów transferowych, 
kaucji oraz opłat 
licencyjnych 

Kara jako konsekwencja oświadczenia o wycofaniu 
drużyny z rozgrywek. 
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4 AKADEMIA MISTRZÓW 

CRACOVIA 
Wycofanie drużyny 
młodzików z rozgrywek 
Małopolskiej Ligi 
Młodzików D2 po 
wygenerowaniu 
terminarza w systemie 
ExtranetPZPN 

 Kara pieniężna 
750,00 zł 

§ 20, ust. 1 i 2 Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich IV 
ligi i niższych klas MZPN 
na sezon 2022/2023 oraz 
Art. 2, pkt. 11.27 Uchwały 
nr 21/Z/2022 z dnia 29 
czerwca 2022 r. Zarządu 
MZPN w Krakowie 
w sprawie wysokości 
opłat, kar pieniężnych, 
ryczałtów transferowych, 
kaucji oraz opłat 
licencyjnych 

Kara jako konsekwencja oświadczenia o wycofaniu 
drużyny z rozgrywek. 
 

 
 

Sędziowie 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 ŁM Brak sprawozdania w 
systemie ExtranetPZPN 

A1: Puszcza Niepołomice – 
Orzeł Myślenice (14.08.2022) 

Kara upomnienia Art. 82 § 1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Nieterminowe przesłanie sprawozdania z 
zawodów (§ 12, ust. 14 Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 
2022/2023 

2 PR Brak sprawozdania w 
systemie ExtranetPZPN 

KO2: Prądniczanka Kraków - 
Piast Wołowice (13.08.2022) 

Kara upomnienia Art. 82 § 1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Nieterminowe przesłanie sprawozdania z 
zawodów (§ 12, ust. 14 Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 
2022/2023 

3 OH Braki formalne w 
sprawozdaniu w systemie 
ExtranetPZPN. 

KO2: Kaszowianka - 
Bronowianka Kraków 
(13.08.2022) 

Kara upomnienia Art. 82 § 1 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja braku wpisu osób 
funkcyjnych (w zespole gości) w sprawozdaniu 
meczowym w systemie Extranet. 

 
 

Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte * 
IV liga  
Lp Imię i nazwisko  Klub Żółta/czerwona Data Kara finansowa/ 
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kartka zawodów dyskwalifikacji 
  1 KŁ Dalin Myślenice 3 żółta 10.08.2022 100 zł 
  2 AS Kalwarianka Kalwaria Z. 3 żółta 10.08.2022 100 zł 
  3 KS Kalwarianka Kalwaria Z. 3 żółta 13.08.2022 100 zł 
* Kary za żółte kartki na podstawie §18 ust. 4 Regulaminu rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2022/2023 

 

 

Sekretarz  WD MZPN:           Przewodniczący WD MZPN: 

Wojciech Batko            Mirosław Szulc 


