
  

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. 
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Kraków, 20 listopada 2019 roku 
 

WD.MZPN.RejonKraków/14/19-20 
z posiedzenia Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 20 listopada 2019 roku 

 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w składzie: 
 
Bartosz Ryt – Przewodniczący WD MZPN 

Wiesław Bartosik – Członek WD MZPN 

Tomasz Dudek – Członek WD MZPN 

Władysław Bobek – Członek WD MZPN 

 
postanowił, co następuje: 
 

dot. rozgrywek Rejonu Kraków w dniach 2019-11-12 do 2019-11-18 

 

Puchar Polski Rejon Kraków 

Lp. Obwiniony Klub 
Przewinienie 

dyscyplinarne 

Orzeczenie,  

Podstawa prawna,  

Uzasadnienie 

1 Piotr R. Słomniczanka Słomniki Czerwona kartka z 

dnia 2019-11-11 w 

meczu Skawinka – 

Słomniczanka.  

Kara 4 meczów dyskwalifikacji 

oraz dodatkowa kara pieniężna 

w kwocie 300 zł. Kara 

dyskwalifikacji rozszerzona na 

wszystkie rozgrywki. 

Art. 61 § 2 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN w 

związku z art. 5 § 5 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

2 Damian D. Słomniczanka Słomniki Czerwona kartka 

(po meczu) z dnia 

2019-11-11 w 

meczu Skawinka - 

Słomniczanka. 

Kara 4 meczów dyskwalifikacji 

oraz dodatkowa kara pieniężna 

w kwocie 200 zł. Kara 

dyskwalifikacji rozszerzona na 

wszystkie rozgrywki. 

Art. 61 § 2 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN w 

związku z art. 5 § 5 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

3 Artur D. – 

kierownik 
Słomniczanka Słomniki Niesportowe 

zachowanie po 

meczu Skawinka – 

Słomniczanka z 

dnia 2019-11-11 

Kara pieniężna w kwocie 300 zł 

 

Art. 70 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

4 Słomniczanka 

Słomniki 

 Niesportowe 

zachowanie po 

meczu Skawinka – 

Słomniczanka z 

dnia 2019-11-11 

Kara pieniężna w kwocie 600 zł 

Art. 72 § 2 lit. a Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

 

 

Kraków: Klasa A - 1 



  

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. 
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L

p

. 

Obwiniony Klub 
Przewinienie 

dyscyplinarne 

Orzeczenie,  

Podstawa prawna,  

Uzasadnienie 

5 Mateusz K. Szreniawa 

Koszyce 

4 żółta kartka z 

dnia 2019-11-16 

1 mecz 

18 ust. 4 Regulaminu Rozgrywek piłkarskich IV ligi i 

niższych klas MZPN na sezon 2019/2020. 

6 Szymon U. 

Czarni 

Grzegorzowice 

Czarni 03 

Grzegorzowice 
Przerwanie 

spotkania 

Czarni 03 

Grzegorzowice 

– Partyzant 

Dojazdów oraz 

niesportowe 

zachowanie. 

1. Szymon U. – kara dyskwalifikacji czasowej w 

wymiarze 2 lata oraz dodatkowa kara pieniężna w 

kwocie 1000 zł - art. 69, 70 oraz 72 z art. 5 § 5 w 

związku z art. 50 Regulaminu Dyscyplinarnego 

PZPN 

2. Czarni 03 Grzegorzowice – kara pieniężna w 

kwocie 1000 zł – art. 64 § 1 pkt 1. Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

3. sędzia Kamil K. - kara pieniężna w kwocie 300 zł, 

sędzia Piotr M. - kara pieniężna w kwocie 300 zł, 

sędzia Dariusz P. – kara pieniężna w kwocie 300 

zł – art. 93 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN w 

związku z art. 1 § 2 pkt 11.13 Uchwały nr 

20/Z/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku Zarządu 

Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych. 

4. sędzia Kamil K. - kara pieniężna w kwocie 400 zł, 

sędzia Piotr M. - kara pieniężna w kwocie 400 zł, 

sędzia Dariusz P. – kara pieniężna w kwocie 400 

zł – art. 87 w związku z art. 461 w zw. z art. 13 § 1 

pkt 3. Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN w 

związku z art. 1 § 2 pkt 11.8 Uchwały nr 

20/Z/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku Zarządu 

Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i 

opłat licencyjnych 

Uzasadnienie: 

Wyżej wymienione kary zostały orzeczone po 

przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego w tym 

dowodów z: wyjaśnień Obwinionego Szymona U., 

zeznań świadków: kierownika drużyny Partyzant 

Dojazdów, kierownika drużyny Czarni Grzegorzowice, 

kapitana drużyny Czarni Grzegorzowice. Ponadto, w 

sprawie przeprowadzono dowód z wyjaśnień sędziów 

Piotra M. oraz Kamila K oraz po analizie pisemnego 

stanowiska klubu oraz sprawozdania sędziego. 

Ad. 1  

Kara orzeczona jako konsekwencja zachowania 

zawodnika przebywającego na trybunach, 

odbywającego karę dyskwalifikacji. Wydział 

Dyscypliny ustalił, że zachowanie Obwinionego 

polegało na krytyce orzeczeń sędziego w z użyciem 

słów wulgarnych i powszechnie uznanych za obraźliwe 

oraz kierowaniu gróźb, a w konsekwencji spełniło 

znamiona przewinienia dyscyplinarnego określonego w 

art. 69, 70 oraz 72 Regulaminu Dyscyplinarnego. W 



  

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. 
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wymiarze kary uwzględniono fakt ukarania 

Obwinionego w bieżącym sezonie za podobne 

przewinienie dyscyplinarne; 

(Niesportowe zachowanie w meczu Jastrzębiec Książ 

Wielki – Czarni 03 Grzegorzowice, z dnia 15.09.2019.- 

Orzeczenie nr 6/A1 Komunikat nr 

WD.MZPN.RejonKraków/6/19-20 z posiedzenia 

Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 25 września 2019 

roku oraz niesportowe zachowanie w meczu Czarni 03 

Grzegorzowice - Wierzbowianka z dnia 21.09.2019 r. 

orzeczenie nr 3/A1 Komunikat nr 

WD.MZPN.RejonKraków/7/19-20 z posiedzenia 

Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 02 października 

2019 roku) 

Ad. 2 

Kara orzeczona jako konsekwencja niezapewnienia 

porządku i bezpieczeństwa. W toku postępowania 

ustalono,  że klubowe służby porządkowe nie 

zareagowały na zachowanie Obwinionego oraz swoją 

postawą (krytyka orzeczeń sędziowskich z użyciem 

słów wulgarnych i obraźliwych) doprowadziły do jego 

eskalacji. Okoliczność tę potwierdzają zeznania 

świadków. Biorąc jednak pod uwagę jednostkowy 

charakter zdarzenia, organ dyscyplinarny zdecydował o 

orzeczeniu wobec Obwinionego klubu wyłącznie kary 

pieniężnej. 

Ad.3 

Kara orzeczona jako konsekwencja niewłaściwego 

zastosowania przepisów, a w konsekwencji pobrania 

nienależnego świadczenia. Zgodnie z §12 ust. 11 

Regulaminu Rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych 

klas MZPN na sezon 2019/2020. W przypadku 

nierozegrania zawodów z różnych względów lub jego 

przerwania, za rozegranie połowy lub  krótszego czasu, 

przybyłym sędziom przysługuje zwrot kosztów w 

wysokości 70 % ryczałtu, podczas gdy Obwinieni 

pobrali 100% zwrotu kosztów. Organ dyscyplinarne 

ustalił powyższe w oparciu o kserokopie delegacji 

przedłożone przez klub. W związku z powyższym, 

orzeczono karę pieniężną jak powyżej. 

Ad. 4 

Kara orzeczona jako konsekwencja przerwania 

zawodów sprzecznego z postanowieniami Przepisów 

Gry w piłkę nożną 2019/2020 wraz z postanowieniami 

PZPN w brzmieniu obowiązującym od 01 czerwca 

2019 roku. W art. 5 ust. 20 Przepisów Gry określono 

katalog otwarty sytuacji, w których sędzia piłkarski 

zobowiązany jest do zakończenia zawodów przed 

upływem ustalonego czasu gry. Organ dyscyplinarny 

ustalił, że żadna z powyższych przesłanek nie została 

spełniona, ani też nie nastąpiła inna okoliczność, która 

uzasadniałaby przedwczesne zakończenie spotkania. W 

szczególności  organ dyscyplinarny w zakresie stanu 

faktycznego ustalił, po pierwszej zarządzonej przerwie 

w grze, w wyniku rozmowy dyscyplinującej 

przeprowadzonej przez sędziego głównego z 

kapitanami obu drużyn, za pośrednictwem kapitana 

gospodarzy, agresywnego kibica, znajdującego się na 



  

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. 
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trybunie, wezwano do opuszczenia stadionu. 

Obwiniony Szymon U. zastosował się do tego 

polecenia. Po skierowaniu się w kierunku wyjścia z 

obiektu, gra została wznowiona. Następnie doszło do 

kolejnego przerwania gry, które było konsekwencją 

kontuzji odniesionej w starciu zawodnika gości z 

zawodnikiem gospodarzy, a które to kontuzje 

wymagały interwencji medycznej. Ze zgromadzonego 

materiału dowodowego nie wynika, aby dalsze 

prowadzenie zawodów zagrażało któremukolwiek z 

sędziów. W tym zakresie należy podkreślić, że 

pierwotną przyczyną drugiego przerwania gry była 

kontuzja, a nie zachowanie Szymon U. W niniejszej 

sprawie nie doszło do wtargnięcia na pole gry żadnego 

z kibiców, ani też do zagrożenia naruszenia 

bezpieczeństwa publicznego. Nie doszło także do 

naruszenia nietykalności cielesnej arbitrów, ani nawet 

do usiłowania takiego czynu. Zgodnie z art. 5 ust. 21 

Przepisów Gry w piłkę nożną, niezależnie od opisanych 

w art. 5 ust. 20 przesłanek przedwczesnego 

zakończenia meczu „zanim sędzia zarządzi 

przedwczesne zakończenie zawodów, winien wyczerpać 

wszystkie środki i możliwości, pozwalające 

doprowadzić zawody do końca. W przedmiotowej 

sprawie organ dyscyplinarny stanął na stanowisku, że 

sędziowie nie wypełnili wyżej przywołanej dyrektywy. 

Z materiału dowodowego wynika, że do przerwania 

meczu doszło w momencie, kiedy ewentualne 

zagrożenie ze strony agresywnego kibica zostało 

zneutralizowane przez zastosowanie pouczenia wobec 

kapitana drużyny gospodarzy o obowiązku usunięcia tej 

osoby z trybun. W momencie opuszczenia obiektu 

przez kibica brak było przesłanek do przedwczesnego 

zakończenia spotkania. Wydział Dyscypliny MZPN, na 

podstawie zeznań świadków, ustalił, że osoba 

stwarzająca zagrożenie skierowała się do opuszczenia 

obiektu, a następnie w kierunku własnego pojazdu. Nie 

zastosowano żadnych dalszych kroków, celem 

weryfikacji czy ewentualne zagrożenie występuje. W 

szczególności nie zastosowano przerwy w grze, w 

postaci drugiego kroku, a do przerwania meczu doszło 

na wyraźne życzenie sędziego asystenta. 

W związku z powyższym organ dyscyplinarny orzekł 

karę pieniężną jako konsekwencję przedwczesnego 

przerwania i niedokończenia przedmiotowych 

zawodów. Jednocześnie organ dyscyplinarny orzekł 

wymierzenie kary łagodniejszego rodzaju, tj. kary 

pieniężnej, ponieważ wymierzenie nawet 

najłagodniejszej kary przewidzianej dla przewinienia 

dyscyplinarnego określonego w art. 87 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN byłoby niewspółmierne do 

wagi popełnionego przewinienia dyscyplinarnego. W 

związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.  

 

 

Kraków: Klasa A – 3 

Lp. Obwiniony Klub 
Przewinienie 

dyscyplinarne 
Orzeczenie,  

Podstawa prawna,  



  

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. 
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Uzasadnienie 

7 Tony A. O. Cedronka Wola 

Radziszowska 

6 żółta kartka z dnia 

2019-11-10 

60,00 złotych 

18 ust. 4 Regulaminu 

Rozgrywek piłkarskich IV ligi i 

niższych klas MZPN na sezon 

2019/2020. 

8 Tomasz G. Cedronka Wola 

Radziszowska 

3 żółta kartka z dnia 

2019-11-16 

35,00 złotych 

18 ust. 4 Regulaminu 

Rozgrywek piłkarskich IV ligi i 

niższych klas MZPN na sezon 

2019/2020. 

9 Adam Ś. Iskra Krzęcin 4 żółta kartka z dnia 

2019-11-09 

1 mecz 

18 ust. 4 Regulaminu 

Rozgrywek piłkarskich IV ligi i 

niższych klas MZPN na sezon 

2019/2020. 

10 Dariusz O. Tramwaj Kraków  Czerwona kartka z 

dnia 2019-11-09 w 

meczu Iskra 

Krzęcin – Tramwaj 

Kraków 

Kara 2 meczów dyskwalifikacji 

oraz dodatkowa kara pieniężna 

w kwocie 200 zł 

 

Art. 61 § 1 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN w 

związku z art. 5 § 5 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

 

 

Kraków: Klasa B - 1 

Lp. Obwiniony Klub 
Przewinienie 

dyscyplinarne 

Orzeczenie,  

Podstawa prawna,  

Uzasadnienie 

11 Sławomir N. Kosynierzy Łuczyce Czerwona kartka z 

dnia 2019-11-17 w 

meczu Kosynierzy 

Łuczyce – Agricola 

Klimontów 

Kara 1 meczu dyskwalifikacji  

Art. 61 § 1 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

 

 
Kraków: Klasa B - 3 

Lp. Obwiniony Klub 
Przewinienie 

dyscyplinarne 

Orzeczenie,  

Podstawa prawna,  

Uzasadnienie 

12 Krzysztof S, Bratniak Kraków 4 żółta kartka z dnia 

2019-11-17 

1 mecz 

§18 ust. 4 Regulaminu 

Rozgrywek piłkarskich IV ligi i 

niższych klas MZPN na sezon 

2019/2020. 

13 Karol P. Fairant Kraków 3 żółta kartka z dnia 

2019-11-17 

30,00 złotych 

§18 ust. 4 Regulaminu 

Rozgrywek piłkarskich IV ligi i 



  

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. 
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niższych klas MZPN na sezon 

2019/2020. 

14 Mateusz C. Grom Kraków 4 żółta kartka z dnia 

2019-11-09 

1 mecz 

§18 ust. 4 Regulaminu 

Rozgrywek piłkarskich IV ligi i 

niższych klas MZPN na sezon 

2019/2020. 

15 Jakub P. Grom Kraków 3 żółta kartka z dnia 

2019-11-09 

30,00 złotych 

§18 ust. 4 Regulaminu 

Rozgrywek piłkarskich IV ligi i 

niższych klas MZPN na sezon 

2019/2020. 

16 Krystian S. Grom Kraków 3 żółta kartka z dnia 

2019-11-17 

30,00 złotych 

§18 ust. 4 Regulaminu 

Rozgrywek piłkarskich IV ligi i 

niższych klas MZPN na sezon 

2019/2020. 

17 Jan T. Kaszowianka II Kaszów 3 żółta kartka z dnia 

2019-11-16 

30,00 złotych 

§18 ust. 4 Regulaminu 

Rozgrywek piłkarskich IV ligi i 

niższych klas MZPN na sezon 

2019/2020. 

18 Filip R. Nadwiślan Rusocice 3 żółta kartka z dnia 

2019-11-17 

30,00 złotych 

§18 ust. 4 Regulaminu 

Rozgrywek piłkarskich IV ligi i 

niższych klas MZPN na sezon 

2019/2020. 

 
 

Kraków: I Liga Okręgowa Juniorów 

Lp. Obwiniony Klub 
Przewinienie 

dyscyplinarne 

Orzeczenie,  

Podstawa prawna,  

Uzasadnienie 

19 Konrad B. Wiślanie Jaśkowice Czerwona kartka w 

meczu 

Prądniczanka 

Kraków – Wiślanie 

w dniu 09.11.2019. 

Kara bezwzględnej 

dyskwalifikacji czasowej w 

wymiarze 6 miesięcy. Kara 

rozszerzona na wszystkie 

rozgrywki. 

 
 

Kraków: II Liga Okręgowa Juniorów gr. 1 

Lp. Obwiniony Klub 
Przewinienie 

dyscyplinarne 

Orzeczenie,  

Podstawa prawna,  

Uzasadnienie 

20 Paweł C. Albertus Kraków Czerwona kartka z 

dnia 2019-11-17 w 

meczu Albertus 

Kraków – 

Niedźwiedź 

Wezwanie do złożenia 

wyjaśnień na okoliczność 

zarzucanego przewinienia 

dyscyplinarnego, w terminie do 

dnia 26.11.2019 r. na adres: 

wdmzpn.rejonkrakow@mzpnkr

akow.pl, pod rygorem 

mailto:wdmzpn.rejonkrakow@mzpnkrakow.pl
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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. 
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pominięcia stanowiska. 

21  Albertus Kraków Nie zachowanie 

bezpieczeństwa 

zawodników w 

meczu Albertus 

Kraków – 

Niedźwiedź z dnia 

2019-11-17 

Wezwanie do złożenia 

wyjaśnień na okoliczność 

zarzucanego przewinienia 

dyscyplinarnego, w terminie do 

dnia 26.11.2019 r. na adres: 

wdmzpn.rejonkrakow@mzpnkr

akow.pl, pod rygorem 

pominięcia stanowiska. 

22  Niedźwiedź Niestawienie się na 

zawody Siemacha-

Progres Kraków – 

Niedźwiedź z dnia 

2019-11-03 

Kara pieniężna w kwocie 100 zł 

§15 ust. 9 i 10 Regulaminu 

Rozgrywek piłkarskich IV ligi i 

niższych klas MZPN na sezon 

2019/2020. 

23 Michał Z. Niedźwiedź 4 żółta kartka z dnia 

2019-11-17 

1 mecz 

§18 ust. 4 Regulaminu 

Rozgrywek piłkarskich IV ligi i 

niższych klas MZPN na sezon 

2019/2020. 

24 Kacper R. Niedźwiedź Czerwona kartka z 

dnia 2019-11-17 w 

meczu Albertus 

Kraków - 

Niedźwiedź 

Wezwanie do złożenia 

wyjaśnień na okoliczność 

zarzucanego przewinienia 

dyscyplinarnego, w terminie do 

dnia 26.11.2019 r. na adres: 

wdmzpn.rejonkrakow@mzpnkr

akow.pl, pod rygorem 

pominięcia stanowiska. 

 
 

Sędziowie 

Lp. Obwiniony Klub 
Przewinienie 

dyscyplinarne 

Orzeczenie,  

Podstawa prawna,  

Uzasadnienie 

25 Dariusz K. KS MZPN Ponownie brak 

sprawozdania 

meczowego Klasa 

B-4 Nadwiślan 

Rusocice – 

Radziszowianka II 

Radziszów z dnia 

2019-11-10 

Kara pieniężna w kwocie 200 zł 

Art. 82 § 2 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN. 

26 Zbigniew P. KS MZPN Niewykonanie 

orzeczenia o 

dyskwalifikacji  

W postępowaniu. 

Wezwanie do złożenia 

wyjaśnień na okoliczność 

zarzucanego przewinienia 

dyscyplinarnego, w terminie do 

dnia 26.11.2019 r. na adres: 

wdmzpn.rejonkrakow@mzpnkr

akow.pl lub osobiście w dniu 

27.11.2019 r., godz. 18.15. pod 

rygorem pominięcia stanowiska  
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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. 
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