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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/35/21-22 

z posiedzenia Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 4 lipca 2022 roku 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w składzie: 
 

Mirosław Szulc – Wiceprzewodniczący WD MZPN 

Łukasz Horośko – Wiceprzewodniczący WD MZPN 

Wojciech Batko – Sekretarz WD MZPN 

 

postanowił, co następuje: 
 

IV liga zachodnia – baraże o III ligę 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 TERMALICA BRUK-BET II 

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

Termalica Bruk-Bet II 
Nieciecza - Wieczysta Kraków 
(28.06.2022) 

Kara pieniężna w 
kwocie 100 zł 

§18 ust. 4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich IV i 
niższych klas MZPN na 
sezon 2021/2022 

Kara jako konsekwencja otrzymania kartek przez 
co najmniej 5 zawodników klubu.  
Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 

2 PATRYK J. (TERMALICA 

BRUK-BET II NIECIECZA) 
Czerwona kartka Termalica Bruk-Bet II 

Nieciecza - Wieczysta Kraków 
(28.06.2022) 

Kara 
dyskwalifikacji 1 
meczu 

Art.61 §3 Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja za faul ratunkowy 
bramkarza poza polem karnym.  
Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego. 
Zgodnie z §18 ust. 15 Regulaminu rozgrywek 
piłkarskich IV i niższych klas MZPN na sezon 
2021/2022 orzeczona kara winna być odbyta. 
Jeżeli nie jest możliwe odbycie kary w bieżącym 
sezonie rozgrywkowym, to kara musi być 
odbyta w kolejnym sezonie rozgrywkowym, bez 
względu na ligę czy też Klub w której obwiniony 
będzie występował. 
Zgodnie z Art. 19 Regulaminu dyscyplinarnego 
PZPN wykonanie kary dyskwalifikacji polega na 
zakazie uczestniczenia w rozgrywkach, zakazie 
przebywania w szatni i  strefie technicznej oraz 
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najbliższym otoczeniu pola gry w jakimkolwiek 
charakterze, zakazie reprezentowania Klubu i 
drużyny wobec innych osób. 

 
IV liga zachodnia  

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 TEMPO BIAŁKA Zawody rozpoczęły się z 5-
minutowym opóźnieniem 
z powodu zbyt późnego 
stawienia się na polu gry 
zespołu gospodarzy 

Tempo Białka - Jutrzenka 
Giebułtów (15.06.2022) 

Kara pieniężna w 
kwocie 200 zł 

Art.2 pkt.11.40 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 Art.711 
Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja opóźnienia rozpoczęcia 
zawodów. 
Orzeczono na podstawie sprawozdania sędziego. 
Obwiniony nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym 
terminie. 

 
Klasa Okręgowa – baraże o IV ligę 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 KALWARIANKA 

KALWARIA 

ZEBRZYDOWSKA 

Użycie środków 
pirotechnicznych 

Kalwarianka Kalwaria 
Zebrzydowska - Spójnia Osiek-
Zimnodół-Zawada 
(29.06.2022) 

 Kara pieniężna w 
kwocie 200 zł 

Art.2 pkt.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 z art. 64 
Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja użycia środków 
pirotechnicznych na stadionie. 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 
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2 RADZISZOWIANKA 

RADZISZÓW 
Użycie środków 
pirotechnicznych 
 

Radziszowianka Radziszów - 
Zjednoczeni-Złomex Branice 
(29.06.2022) 

 Kara pieniężna w 
kwocie 300 zł 

Art.2 pkt.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 z art. 64 
Regulaminu 
dyscyplinarnego PZPN. 

Kara jako konsekwencja użycia środków 
pirotechnicznych na stadionie, wskutek czego 
zawody musiały być chwilowo przerwane. 
Orzeczono na podstawie sprawozdania 
sędziowskiego. 

 
Małopolska Liga Juniorów A1 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 GRYBOVIA GRYBÓW Wystawienie do gry 
nieuprawnionego 
zawodnika. 

Puszcza Niepołomice - 
Grybovia Grybów (19.06.2022) 

Kara pieniężna 
150,00 zł 

Art.2 pkt.11.14 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 wystawienia do gry 
zawodnika nieuprawnionego. 

 
 
 

Sekretarz  WD MZPN:           Wiceprzewodniczący WD MZPN: 

Wojciech Batko           Mirosław Szulc 


