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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, tj. 350 zł (dla osób fizycznych z wyjątkiem 
kibiców), 200 zł (dla kibiców), 150 zł (dla klubów IV ligi i klas niższych). 

KOMUNIKAT nr K.D.PPN.Brz./14/20-21 
z posiedzenia Komisji Dyscypliny w dniu 29.10.2020r. 

 
Komisja Dyscypliny, w składzie: 

 Ewelina Guzik - Przewodnicząca 

 Angelika Kapcia- Członek 

 Henryk Matras- Członek 

 Rafał Zając – Członek 

 Dawid Nowicki - Członek 

postanowiła, co następuje: 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1.  Pogórze Gwoździec 
Brak Trenera 
na zawodach 

Pogórze Gwoździec – 
Spółdzielca Grabno kl. A 
24.10.2020  

Kara finansowa 500zł - 
drugi mecz 

Art.5 §11 ust. 3 Regulaminu Rozgrywek 
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 
na sezon 2020/2021 w związku z Art.5 
§11 pkt.1 Regulaminu Rozgrywek 
Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi i niższych 
klas Małopolskiego Związku Piłki Nożnej 
na sezon 2020/2021. 
Kara pieniężna na podstawie 
art. 2 § 1 pkt. 11.19. uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów transferowych, 
kaucji i opłat licencyjnych 
 

Kara pieniężna za wpisywanie do protokołu 
trenera posiadającego licencję , a nie 
prowadzącego zespołu w czasie meczu i 
nieobecnego na ławce trenerskiej podczas tego 
meczu.  
Ustalono na podstawie sprawozdania z zawodów 

2.  
Start77 Biadoliny 
szlacheckie 

Co najmniej 5 
zawodników 
jednej drużyny 
ukaranych w 
danym meczu 

Start77 Biadoliny 
Szlacheckie – Pogórze 
Gwoździec 17.10.2020 

Kara Finansowa 100zł 

Art. 57 §2  Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN  
Kara pieniężna na podstawie 
art. 2 § 1 pkt. 8.1. uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości opłat, kar 
pieniężnych, ryczałtów transferowych, 
kaucji i opłat licencyjnych  
 
 

6 zawodników drużyny zostało napomnianych 
lub wykluczonych w tym meczu. 
 
Ustalono na podstawie sprawozdania z zawodów 
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3.  Agnieszka K. 
Anulowanie 
kary nagany 

Jadownicznka II Jadowniki 
–  Kłos Łysa Góra 

upomnienie 

Art. 102 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN 
 

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy. 
Kara orzeczona za niedopełnienie innych 
obowiązków określonych w przepisach nie 
wpisanie strzelców bramek 
 
Ustalono na podstawie sprawozdania z 
zawodów. 

4.  Paweł B. 

Błędne 
wpisanie 
kartek w 
extranet 

LKS Uszew – Iva Iwkowa 
17.10.2020 

Wezwanie na 
posiedzenie Komisji 
Dyscypliny  w dniu 
06.11.2020 g.17;30 

Art. 133 § 2 Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN 

Wyjaśnienie niezgodności wpisania kartek z 
meczu. 
Ustalono na podstawie sprawozdania z zawodów 

 


