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KOMUNIKAT nr 108/WD/2016-17  
z dnia 12.07.2017 

Wydziału Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

Baraż o Małopolską Ligę Juniorów Młodszych 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku, 
postanowił: 
- po przeanalizowaniu sprawozdania sędziowskiego ze spotkania Górnik Wieliczka - Limanovia (24.06.2017) orzec 
karę 2 meczów dyskwalifikacji wobec zawodnika Bartłomieja Żurka (Limanovia) jako konsekwencję wykluczenia w 
tym spotkaniu za gwałtowne, agresywne zachowanie, uderzenie przeciwnika klatką piersiową. 
Podstawa prawna: art. 61 § 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
Baraż o Małopolską Ligę Młodzików 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku, 
postanowił: 
- po przeanalizowaniu sprawozdania sędziowskiego ze spotkania Hutnik Kraków - Okocimski Brzesko (24.06.2017) 
orzec karę 1 meczu dyskwalifikacji wobec trenera Hutnika Mateusza Króla usuniętego z ławki rezerwowych za 
notoryczne kwestionowanie decyzji sędziego. 
Podstawa prawna: art. 62 ust. 1 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
Małopolska Liga Młodzików 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku, 
postanowił: 
- na wniosek Kolegium Sędziów MZPN, po analizie sprawozdania sędziowskiego ze spotkania TS Wisła Kraków – 
Tarnovia Tarnów (13.06.2017), orzec karę pieniężną wobec sędziego Piotra Turczy (KS Kraków) w kwocie 100 zł za 
nieusprawiedliwione niestawienie się do prowadzenia zawodów.  
Podstawa prawna: art. 88 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
Kara na podstawie: art. 1 § 2 pkt. 10.10. Uchwały nr 14/Z/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku Zarządu Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, 
kaucji i opłat licencyjnych. 
 

Małopolska Liga Juniorów Młodszych 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2017 roku, 
postanowił: 
- na wniosek Kolegium Sędziów MZPN, po analizie sprawozdania sędziowskiego oraz załączonych dokumentów dot. 
obsady spotkania MKS SMS Kraków – Dalin Myślenice (18.06.2017), orzec karę pieniężną w kwocie 100 zł wobec 
sędziego Pawła Sikory (KS Kraków) za nieusprawiedliwione niestawiennictwo do prowadzenia spotkania. 
Podstawa prawna: art. 88 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
Kara na podstawie: art. 1 § 2 pkt. 10.10. Uchwały nr 14/Z/2015 z dnia 23 lipca 2015 roku Zarządu Małopolskiego 
Związku Piłki Nożnej w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, 
kaucji i opłat licencyjnych. 
 

Inne sprawy dyscyplinarne 
1. Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, po rozpoznaniu na posiedzeniach w dniach: 20 kwietnia, 
30 maja, 8 czerwca oraz 22 czerwca 2017 roku sprawy wszczętej na podstawie art. 133 § 1 i § 3 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN, po analizie wniosku zainteresowanego klubu LZS Zielonka Wrząsowice dotyczącego 
zachowania Prezesa, pełniącego również obowiązki trenera w klubie Akademia Piłkarska Świątniki Górne Pana 
Bartłomieja Gignala, a to polegającego na tym, że w dniu 28 sierpnia 2016 roku w miejscowości Wrząsowice dokonał 



uszkodzenia mienia w postaci zamków w drzwiach wejściowych oraz elewacji budynku klubu sportowego LKS 
Zielonka Wrząsowice, tym samym powodując straty na szkodę klubu LKS Zielonka Wrząsowice, stanowiącego w 
ocenie wnioskodawcy przewinienie dyscyplinarne, postanowił na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 roku: 
 
- uznać Obwinionego Bartłomieja Gignala winnym przewinienia dyscyplinarnego w postaci naruszenia norm 
moralno-etycznych obowiązujących w piłce nożnej; 
- wymierzyć Obwinionemu karę dyscyplinarną w postaci kary dyskwalifikacji czasowej polegającej na  zakazie 
reprezentowania drużyny  i klubu wobec innych osób, przebywania w strefie bezpośrednio przylegającej do boiska 
oraz w miejscach wydzielonych dla kierownictwa drużyny, zawodników rezerwowych  i  w szatni oraz zakazie 
pełnienia jakiejkolwiek funkcji, związanej z działalnością w piłce nożnej na okres 2 lat (słownie: dwóch lat) od daty 
uprawomocnienia się orzeczenia.  
 
Sekretarz Wydziału Dyscypliny MZPN                                                         Przewodniczący Wydziału Dyscypliny MZPN  
                    Maciej Jastrząb                                                                                                       Bartosz Ryt 
 

Pouczenie: Od powyższego orzeczenia stronie/stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania do Związkowej 
Komisji Odwoławczej MZPN za powiadomieniem Wydziału Gier MZPN w terminie 14 dni od dnia opublikowania 
niniejszego orzeczenia po wpłaceniu kaucji pieniężnej w wysokości określonej w Uchwale nr 14/Z/2015 z dnia 23 lipca 
2015 r. Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy MZPN. 


