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KOMUNIKAT Nr 4-21/22 
sezon 2021/2022 

Z POSIEDZENIA KOMISJI DYSCYPLINY PODOKRĘGU OŚWIĘCIM 
Z DNIA 02.09.2021 ROKU 

 
Komisja Dyscypliny w składzie: 
 Szymon Krawczyk – Przewodniczący 
 Ireneusz Gabryś – Zastępca Przewodniczącego 
 Jerzy Dudek – Sekretarz 
 Mirosława Korzec – Członek 
 Zbigniew Gil – Członek 

 
postanowiła, co następuje: 

KLASA A 

LP. OBWINIONY 
PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 
MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 
ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 
PULS 

BROSZKOWICE 

Pismo klubu w sprawie kary 
otrzymanej w dniu 

26.08.2021 

Puls Broszkowice – LKS 
Bobrek z dn. 21.08.2021 

Zmiana kary na:               
Kara pieniężna  

w wysokości 100 zł 
w zawieszeniu na 
okres 10 miesięcy 

Art.46§1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN  

Brak porządku na zawodach – 
zawody przerwane przez sędziego. 
 
Orzeczono na podstawie 
sprawozdania sędziowskiego oraz 
dodatkowych wyjaśnień sędziego,        
a także gospodarzy i gości 
zawodów. 

2 LKS BOBREK 
Pismo klubu w sprawie kary 

otrzymanej w dniu 
26.08.2021 

Puls Broszkowice – LKS 
Bobrek z dn. 21.08.2021 

Zmiana kary na:  
Kara pieniężna  

w wysokości 100 zł 
w zawieszeniu na 
okres 10 miesięcy 

Art.46§1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Brak porządku na zawodach – 
wulgarne zachowanie kibica 
drużyny gości wobec sędziów                      
i przeciwników. 
 
Orzeczono na podstawie 
sprawozdania sędziowskiego oraz 
dodatkowych wyjaśnień sędziego,      
a także gospodarzy i gości 
zawodów. 
 



3 ZGODA MALEC 7 zawodników z kartkami 
Zgoda Malec – Soła Łęki         

z dn. 29.08.2021  
Kara pieniężna  

w wysokości 100 zł 

§18 ust.4a Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich  
o mistrzostwo IV ligi  

i niższych klas MZPN na 
sezon 2021/2022 

Kara jako konsekwencja  
otrzymania kartek przez co najmniej                    
5 zawodników klubu. 
 
Orzeczono na podstawie 
sprawozdania sędziowskiego.  

4 
LKS 

PIOTROWICE 
Brak trenera na zawodach 

Orzeł Witkowice – LKS 
Piotrowice z dn. 28.08.2021 

W postępowaniu 

 
 

§11 ust.1 Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich  
o mistrzostwo IV ligi  

i niższych klas MZPN na 
sezon 2021/2022 

 
 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień         
i przesłania ich mailowo do WD 
PPN Oświęcim w terminie 5 dni od 
publikacji niniejszego komunikatu 
KD, pod rygorem pominięcia 
stanowiska. Wyjaśnienia należy 
przesłać na adres: 
podos@poczta.onet.eu.. 

5 

DANIEL Z. 
TRENER 
SYGNAŁ 

WŁOSIENICA 

Krytyka orzeczeń 
sędziowskich w trakcie 

zawodów 

LKS Bobrek – Sygnał 
Włosienica z dn. 28.08.2021 

Kara pieniężna  
w wysokości 100 zł 

Uchwała nr 40/Z/2021               
z dnia 29.07.2021 r. – art.2 

ust.11 pkt.28 

Kara jako konsekwencja otrzymania 
napomnienia przez trenera drużyny 
za podważanie decyzji sędziego            
w trakcie zawodów. 
 
Orzeczono na podstawie 
sprawozdania sędziowskiego. 

 
 

I LIGA TRAMPKARZY 

LP. OBWINIONY 
PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 
MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 
ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 SOŁA ŁĘKI Brak trenera z licencją 
Soła Łęki – Orzeł 

Witkowice z dn. 28.08.2021 
W postępowaniu 

 
§11 ust.1 Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich 
juniorów, trampkarzy           

i młodzików MZPN na 
sezon 2021/2022 

 
 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień         
i przesłania ich mailowo do WD 
PPN Oświęcim w terminie 5 dni od 
publikacji niniejszego komunikatu 
KD, pod rygorem pominięcia 
stanowiska. Wyjaśnienia należy 
przesłać na adres: 
podos@poczta.onet.eu.. 

2 PRZECIESZYN Brak trenera z licencją 
Przecieszyn –                         

LKS Jawiszowice                          
z dn. 28.08.2021 

W postępowaniu 

 
§11 ust.1 Regulaminu 
rozgrywek piłkarskich 
juniorów, trampkarzy                

i młodzików MZPN na 
sezon 2021/2022 

 
 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień         
i przesłania ich mailowo do WD 
PPN Oświęcim w terminie 5 dni od 
publikacji niniejszego komunikatu 
KD, pod rygorem pominięcia 
stanowiska. Wyjaśnienia należy 
przesłać na adres: 
podos@poczta.onet.eu.. 

 



Zgodnie z regulaminami rozgrywek kluby posiadające drużyny seniorów i młodzieżowe w różnych klasach rozgrywkowych obowiązane są prowadzić na 
podstawie załączników do sprawozdań meczowych szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek z meczów mistrzowskich. Powyższe kartki są 
podawane na podstawie sprawozdań wprowadzanych przez sędziów do Extranetu więc mogą zdarzyć się pomyłki. W przypadku niezgodności prosimy  
o kontakt z sekretarzem PPN Oświęcim. 
 
Sekretarz Komisji Dyscypliny PPN Oświęcim       Przewodniczący Komisji Dyscypliny PPN Oświęcim 
  Jerzy Dudek            Szymon Krawczyk 
 
  
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, 31-216 Kraków ul. Solskiego 
1).Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty kaucji w wysokości określonej w art.145 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 


