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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/14/17-18 

z posiedzenia Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 9 listopada 2017 roku 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w składzie: 
 
Bartosz Ryt – Przewodniczący WD MZPN 

Mateusz Korzeniak – Wiceprzewodniczący WD MZPN 

Wiesław Bartosik – Członek WD MZPN 

Władysław Bobek – Członek WD MZPN 

Mirosław Szulc – Członek WD MZPN 

 
postanowił, co następuje: 

 
Sędziowie  

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 
Maciej 
Szarawarski 

Niewykonanie 
orzeczenia 
Wydziału 
Dyscypliny MZPN 

Wezwanie do 
złożenia 
wyjaśnień. 

Art. 104 pkt. 2 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Nie uregulowanie zobowiązania wynikającego z orzeczenia organu jurysdykcyjnego 
(nieopłacenie kary pieniężnej). 
 
Wezwanie do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodu wpłaty pod rygorem 
wymierzenia kary dyscyplinarnej. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać do dnia 22.11.2017 na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl  roku pod rygorem pominięcia stanowiska 

2 Filip Magiera 

Niewykonanie 
orzeczenia 
Wydziału 
Dyscypliny MZPN 

Wezwanie do 
złożenia 
wyjaśnień. 

Art. 104 pkt. 2 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Nie uregulowanie zobowiązania wynikającego z orzeczenia organu jurysdykcyjnego 
(nieopłacenie kary pieniężnej). 
 
Wezwanie do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodu wpłaty pod rygorem 
wymierzenia kary dyscyplinarnej. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać do dnia 22.11.2017 na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl  roku 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. 
 

3 
Klaudiusz 
Wolański 

Niewykonanie 
orzeczenia 
Wydziału 
Dyscypliny MZPN 

Wezwanie do 
złożenia 
wyjaśnień. 

Art. 104 pkt. 2 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Nie uregulowanie zobowiązania wynikającego z orzeczenia organu jurysdykcyjnego 
(nieopłacenie kary pieniężnej). 
 
Wezwanie do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodu wpłaty pod rygorem 
wymierzenia kary dyscyplinarnej. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać do dnia 22.11.2017 na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl  roku pod rygorem pominięcia stanowiska 

4 
Dawid 
Malczyk 

Niewykonanie 
orzeczenia 
Wydziału 
Dyscypliny MZPN 

Wezwanie do 
złożenia 
wyjaśnień. 

Art. 104 pkt. 2 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Nie uregulowanie zobowiązania wynikającego z orzeczenia organu jurysdykcyjnego 
(nieopłacenie kary pieniężnej). 
 
Wezwanie do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodu wpłaty pod rygorem 
wymierzenia kary dyscyplinarnej. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać do dnia 22.11.2017 na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl  roku pod rygorem pominięcia stanowiska 

5 
Krzysztof 
Dubas 

Niewykonanie 
orzeczenia 
Wydziału 
Dyscypliny MZPN 

Wezwanie do 
złożenia 
wyjaśnień. 

Art. 104 pkt. 2 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Nie uregulowanie zobowiązania wynikającego z orzeczenia organu jurysdykcyjnego 
(nieopłacenie kary pieniężnej). 
 
Wezwanie do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodu wpłaty pod rygorem 
wymierzenia kary dyscyplinarnej. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać do dnia 22.11.2017 na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl  roku pod rygorem pominięcia stanowiska 

5 
Mateusz 
Muroń 

Niewykonanie 
orzeczenia 
Wydziału 
Dyscypliny MZPN 

Wezwanie do 
złożenia 
wyjaśnień. 

Art. 104 pkt. 2 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Nie uregulowanie zobowiązania wynikającego z orzeczenia organu jurysdykcyjnego 
(nieopłacenie kary pieniężnej). 
 
Wezwanie do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodu wpłaty pod rygorem 
wymierzenia kary dyscyplinarnej. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać do dnia 22.11.2017 na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl  roku pod rygorem pominięcia stanowiska 

6 
Wojciech 
Muroń 

Niewykonanie 
orzeczenia 
Wydziału 
Dyscypliny MZPN 

Wezwanie do 
złożenia 
wyjaśnień. 

Art. 104 pkt. 2 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Nie uregulowanie zobowiązania wynikającego z orzeczenia organu jurysdykcyjnego 
(nieopłacenie kary pieniężnej). 
 
Wezwanie do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodu wpłaty pod rygorem 
wymierzenia kary dyscyplinarnej. 
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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. 
 

 
Wyjaśnienia należy przesłać do dnia 22.11.2017 na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl  roku pod rygorem pominięcia stanowiska 

7 Patryk Fedko 

Niewykonanie 
orzeczenia 
Wydziału 
Dyscypliny MZPN 

Wezwanie do 
złożenia 
wyjaśnień. 

Art. 104 pkt. 2 
Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Nie uregulowanie zobowiązania wynikającego z orzeczenia organu jurysdykcyjnego 
(nieopłacenie kary pieniężnej). 
 
Wezwanie do złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodu wpłaty pod rygorem 
wymierzenia kary dyscyplinarnej. 
 
Wyjaśnienia należy przesłać do dnia 22.11.2017 na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl  roku pod rygorem pominięcia stanowiska 

 

Sekretarz WD MZPN:             Przewodniczący WD MZPN: 

Maciej Jastrząb              Bartosz Ryt 
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