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KOMUNIKAT nr 5 (MLJS, MLT, III liga kobiet, sędziowie/2017-18) 
z dnia 1.09.2017 

Wydziału Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie 

 

 
 

Małopolska Liga Juniorów Starszych – A1 

 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej,  rozpoznając następujące sprawy w dniu 31 sierpnia 2017 
roku, postanowił: 
 
– po analizie sprawozdania sędziego Sokół Słopnice - Limanovia (26.08.2017), w ramach rozgrywek MLJS wezwać do 
złożenia wyjaśnień klub Sokół Słopnice na okoliczność nieprzedstawienia ważnej licencji przez trenera Wojciecha 
Tajdusia prowadzącego zespół w tym spotkaniu i przesłanie skanu licencji trenerskiej ważnej na dzień 26.08.2017 
roku. Prowadzenie zespołu przez trenera bez ważnej licencji jest zagrożone karą dyscyplinarną na podstawie § 11 ust. 
3 Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików Małopolskiego Związku Piłki 
Nożnej na sezon 2017/2018. Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do 
dnia 4 września 2017 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska. 
 
– po analizie sprawozdania sędziego Sokół Słopnice - Limanovia (26.08.2017) w ramach rozgrywek MLJS, wezwać do 
złożenia wyjaśnień klub Limanovia Limanowa na okoliczność nieprzedstawienia ważnej licencji przez trenera Łukasza 
Bukowca prowadzącego zespół w tym spotkaniu i przesłanie skanu licencji trenerskiej ważnej na dzień 26.08.2017 
roku. Prowadzenie zespołu przez trenera bez ważnej licencji jest zagrożone karą dyscyplinarną na podstawie § 11 ust. 
3 Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików Małopolskiego Związku Piłki 
Nożnej na sezon 2017/2018. Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do 
dnia 4 września 2017 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska. 
 
– po analizie sprawozdania sędziego Puszcza Niepołomice - Hutnik Kraków (27.08.2017) w ramach rozgrywek MLJS, 
wezwać do złożenia wyjaśnień klub Puszcza Niepołomice na okoliczność nieprzedstawienia ważnej licencji przez 
trenera Leszka Taraska (Puszcza) prowadzącego zespół w tym spotkaniu i przesłanie skanu licencji trenerskiej ważnej 
na dzień 27.08.2017 roku. Prowadzenie zespołu przez trenera bez ważnej licencji jest zagrożone karą dyscyplinarną 
na podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018. Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do dnia 4 września 2017 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska. 
 
– po analizie sprawozdania sędziego Puszcza Niepołomice - Hutnik Kraków (27.08.2017) w ramach rozgrywek MLJS, 
wezwać do złożenia wyjaśnień klub Hutnik Kraków na okoliczność nieprzedstawienia ważnej licencji przez trenera 
Piotra Gaździckiego (Hutnik) prowadzącego zespół w tym spotkaniu i przesłanie skanu licencji trenerskiej ważnej na 
dzień 27.08.2017 roku. Prowadzenie zespołu przez trenera bez ważnej licencji jest zagrożone karą dyscyplinarną na 
podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików 
Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018. Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do dnia 4 września 2017 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska. 
 



– po analizie sprawozdania sędziego i wyjaśnień zawodnika i klubu, zakończyć postępowanie dyscyplinarne i orzec 
karę 3 meczów dyskwalifikacji wobec zawodnika Dawida Górskiego (Puszcza Niepołomice) wykluczonego w meczu 
Unia Tarnów - Puszcza Niepołomice (20.08.2017). 
Podstawa prawna: art. 61 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
– po analizie sprawozdania sędziego, orzec karę 1 meczu dyskwalifikacji wobec zawodnika Kamila Wierzchowca 
(Unia Tarnów) wykluczonego (faul ratunkowy) w meczu Soła Oświęcim - Unia Tarnów (25.08.2017) w ramach 
rozgrywek MLJS 
Podstawa prawna: art. 61 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
– po analizie sprawozdania sędziego, orzec karę 1 meczu dyskwalifikacji wobec zawodnika Klaudiusza Woźniaka 
(Bruk-Bet) wykluczonego (faul ratunkowy) w meczu AS Progres 2000 Kraków - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 
(27.08.2017) w ramach rozgrywek MLJS 
Podstawa prawna: art. 61 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
– po analizie sprawozdania sędziego z meczu AS Progres 2000 Kraków - Bruk-Bet Termalica Nieciecza (27.08.2017) w 
ramach rozgrywek MLJS wezwać do złożenia wyjaśnień klub Bruk-Bet Termalica Nieciecza na okoliczność 
nieprzedstawienia ważnej licencji przez trenera  Waldemara Dzierżanowskiego (Bruk-Bet) prowadzącego zespół w 
tym spotkaniu i przesłanie skanu licencji trenerskiej ważnej na dzień 27.08.2017 roku. Prowadzenie zespołu przez 
trenera bez ważnej licencji jest zagrożone karą dyscyplinarną na podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu Młodzieżowych 
Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i Młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018. 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do dnia 4 września 2017 roku, pod 
rygorem pominięcia stanowiska. 
 

Kary finansowe/dyskwalifikacji za kartki żółte i czerwone 
Małopolska Liga Juniorów Starszych 
Lp Imię i nazwisko  Klub Żółta/czerwona 

kartka 
Data 

zawodów 
Kara finansowa/ 
dyskwalifikacji 

1 Klaudiusz Woźniak Bruk-Bet Termalica czerwona 27.08.2017 1 mecz 

2 Kamil Wierzchowiec Unia Tarnów czerwona 25.08.2017 1 mecz 

3 Dawid Górski Puszcza Niepołomice czerwona 20.08.2017 3 mecze 

 
 

Małopolska Liga Trampkarzy C1/C2 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając następujące sprawy w dniu 31 sierpnia 2017 
roku, postanowił: 
 
– po analizie sprawozdania sędziego, orzec karę pieniężną w kwocie 100 zł  (słownie: sto złotych) wobec klubu Pogoń 
Skotniki jako konsekwencję niezapewnienia opieki medycznej w meczu Pogoń Skotniki - Garbarnia Kraków 
(28.08.2017) w ramach rozgrywek MLTM. 
Podstawa prawna: §17 ust. 5 Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i 
Młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018. 
 
– po analizie sprawozdania sędziego, wezwać do wyjaśnienia klub AS Progres Kraków w imieniu zawodnika Kamila 
Klimczaka (Progres) na okoliczność zachowania w meczu Cracovia Kraków – AS Progres Kraków w wyniku którego 
zawodnik został wykluczony z udziału w tym meczu w ramach rozgrywek MLTM. Wyjaśnienia należy przesłać na 
adres e-mail: wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl do dnia 4 września 2017 roku, pod rygorem pominięcia 
stanowiska. 
 
 

III liga kobiet 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając następujące sprawy w dniu 31 sierpnia 2017 
roku, postanowił: 
 



– po analizie sprawozdania sędziego, orzec karę pieniężną w kwocie 100 zł  (słownie: sto złotych) wobec klubu 
Victoria Gaj jako konsekwencję niezapewnienia opieki medycznej w meczu Victoria Gaj - AS Progres Kraków 
(27.08.2017) w ramach rozgrywek III ligi kobiet. 
Podstawa prawna: § 20 Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo III Ligi w piłce nożnej kobiet w sezonie 2017/2018. 

 
 
INNE 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając następujące sprawy w dniu 31 sierpnia 2017 
roku, postanowił: 
 
– po analizie wniosku klubu PUKS KAROL Wadowice o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, dalszego stanowiska 
klubu PUKS Karol Wadowice oraz stanowiska klubu Bronowianka Kraków zakończyć postępowanie wyjaśniające 
prowadzone na okoliczność przyjęcia na treningi w czerwcu 2017 oraz udziału w turnieju w Jarocinie w dniach 24-25 
czerwca 2017 roku zawodników klubu PUKS KAROL Wadowice rocznika 2004 – Filipa Piwowarczyka i Wiktora 
Pitucha, bez porozumienia z klubem, w którym zawodnicy Ci byli w tym czasie zrzeszeni  i odstąpić od wymierzenia 
kary, ponieważ wymierzenie nawet najłagodniejszej kary byłoby niecelowe, a w szczególności niewspółmierne do 
wagi popełnionego przewinienia dyscyplinarnego 
Podstawa prawna: art. 140 § 3 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
– po analizie sprawozdania sędziego z meczu UKS Górnik Libiąż - MOSiR Bochnia (mecz rozegrano 2017-06-18), orzec 
karę 3 meczów dyskwalifikacji wobec zawodnika Dominika Lecha (MOSiR Bochnia) wykluczonego w tym meczu 
rozegranym w ramach barażu w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej C1 Trampkarz. Kara biegnie w sezonie 2017/2018. 
Podstawa prawna: art. 61 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
 
– po analizie sprawozdania sędziego z meczu UKS Górnik Libiąż - MOSiR Bochnia (mecz rozegrano 2017-06-18), 
informuje, że zgodnie z § 6A ust. 9 Regulaminu Młodzieżowych Rozgrywek Piłkarskich Juniorów, Trampkarzy i 
Młodzików Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2017/2018 zatwierdzony Uchwałą nr 27/Z/2017 z 11 lipca 
2017 roku Zarządu MZPN, wykluczenie w formie tzw. gradacji kar nie skutkuje automatyczną dyskwalifikacją w 
kolejnych spotkaniach, a zatem MARIUSZ MAZANEK i KACPER DROŻDŻ (obaj MOSiR Bochnia) nie odbywają kary 
dyskwalifikacji za wykluczenie w meczu UKS Górnik Libiąż - MOSiR Bochnia. 
 
 

Sprawy sędziowskie 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, rozpoznając następujące sprawy w dniu 31 sierpnia 2017 
roku, po analizie wniosku WG MZPN,  postanowił odstąpić od wymierzenia kary upomnienia poniżej wymienionym 
sędziom za nieterminowe przesłanie lub brak przesłania sprawozdania z meczów, ze względu na możliwe utrudnienia 
techniczne związane z wprowadzaniem danych do systemu Extranet, która mogła wpłynąć na terminowość 
przesłania sprawozdań. Jednocześnie należy podkreślić, iż edycja sprawozdania w systemie bez zakończenia jest 
równoznaczna z brakiem sprawozdania. Kolejne nieterminowe przesyłanie sprawozdań będzie skutkowało 
wymierzeniem kar dyscyplinarnych z art. 82 RD PZPN.  
 
Nieterminowość w przesłaniu sprawozdania dotyczy następujących spotkań:  
KO 2: Nadwiślan - Skawinka (26.08) - sędzia Mateusz Gadek z Krakowa 
MLT C1: Cracovia - Tarnovia (27.08) - sędzia Mateusz Gądek z Krakowa 
MLT C1: PUKS Karol Wadowice - Unia Tarnów (26.08) - sędzia Dawid Handerski z Andrychowa 
MLT C2: Pcimianka - Górnik Wieliczka (27.08) - sędzia Krzysztof Żurek z Sułkowic 
MLM D1: Pcimianka - Okocimski (23.08) - sędzia Mateusz Sowa z Głogoczowa  
Okocimski - AP 21 Kraków (27.08) - sędzia Łukasz Węglarz z Przyborowa 
III liga kobiet: Puszcza Niepołomice - LKS Szaflary (27.08) - Piotr Nowak z Niepołomic 
Podstawa prawna: art. 47 w związku z art. 82  Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN  
 
 
 
 



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 pośrednictwem Wydziału Gier MZPN w terminie 14 dni od dnia opublikowania 
niniejszego orzeczenia po wpłaceniu kaucji pieniężnej w wysokości określonej w Uchwale nr 23/Z/2017 z dnia 11 lipca 
2017 r. Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy MZPN. 


