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      Myślenice, dnia 01.07.2022 r. 

 

KOMUNIKAT nr 32/2021-2022 

Komisji Gier z dnia 01.07.2022 r. 

Podokręg Piłki Nożnej Myślenice 

 

W odpowiedzi na pismo LKS Dziecanovia Dziekanowice, złożone w dniu 24.06.2022 r., ws. zwrotu 

poniesionych kosztów w związku z odwołanymi zawodami Klasy „A” pomiędzy drużynami                   

Dziecanovia Dziekanowice – Zielonka Wrząsowice z dnia 18.06.2022 r., Komisja Gier PPN Myślenice 

podjęła decyzję o obciążeniu LKS Zielonka kwotą 300 zł, zapłaconą na konto Podokręgu Myślenice 

do dnia 08.07.2022 r., a kwota następnie zostanie przekazana stronie wnioskującej.  

 

Podstawa prawna:  

 

Regulamin rozgrywek piłkarskich IV ligi i niższych klas MZPN na sezon 2021/2022 Rozdział 13, §23, p. 3b i 4 - 

3. W przypadku gdy wyznaczone lub uzgodnione spotkanie nie odbędzie się, względnie mecz zostanie przerwany 

przed upływem czasu gry, zobowiązanie finansowe klubów ustala się w następujący sposób: b) gospodarz 

spotkania ma prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów organizacji spotkania, jeśli winę ponosi drużyna 

przeciwnika i  4. Wszystkie spory finansowe klubów, w sprawach dotyczących kosztów wyznaczonych lub 

uzgodnionych, a nie odbytych spotkań nie uwzględnione w niniejszych postanowieniach, rozstrzyga organ 

prowadzący rozgrywki. 

 

Uchwała nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną - § 29 W przypadku gdy wyznaczone lub uzgodnione spotkanie nie odbędzie się, 

względnie mecz zostanie przerwany przed upływem czasu gry, zobowiązanie finansowe klubów ustala się w 

następujący sposób: 1. Zainteresowane kluby nie mogą wzajemnie rościć pretensji finansowych, jeśli przyczyna 

była od nich nie zależna (katastrofy, klęski żywiołowe, itp.). Decyzja odnośnie zakwalifikowania przyczyny 

należy do organów prowadzących rozgrywki. 2. Gospodarz spotkania ma prawo żądania zwrotu poniesionych 

kosztów organizacji spotkania, jeśli winę ponosi drużyna przeciwnika. 3. Drużynie przyjezdnej przysługuje zwrot 

poniesionych kosztów jeśli winę ponosi gospodarz spotkania. 

 

 
___________________________________________________________________________________ 

Pouczenie: Od powyższego orzeczenia stronie/stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania do 

Związkowej Komisji Odwoławczej MZPN za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (WG MZPN) 

lub bezpośrednio do ZKO MZPN z powiadomieniem organu, który wydał decyzję w terminie 3 dni od 

dnia opublikowania niniejszego orzeczenia, po wpłaceniu kaucji pieniężnej w wysokości określonej w 

Uchwale nr 40/Z/2021 z dnia 29 lipca 2021 roku zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w 

Krakowie. Kaucję należy uiścić na rachunek bankowy Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. 
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Komunikat 

Komisji Dyscypliny PPN Myślenice z posiedzenia z dnia 01.07.2022 roku 

Komisja Dyscypliny PPN Myślenice, w składzie: Robert Murzyn – przewodniczący, Wiesław Ostafin – członek, Jan Pawlik – członek, postanowiła, co następuje: 

l.p. OBWINIONY PRZEWINIENIE 

DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 

DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1. Karol Ż. (Clavia 

Świątniki Górne) – 

zawodnik 

Używanie słów 

wulgarnych lub 

powszechnie uznanych 

za obraźliwe 

Staw Polanka  – Clavia 

Świątniki Górne z 

18.06.2022 – Klasa „A” 

Kara pieniężna w 

kwocie 100 zł 

Art. 69 Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN 

Art. 2 par. 11 pkt. 11.38. 

Uchwały nr 40/Z/2021 z dnia 

29 lipca 2021 roku Zarządu 

Małopolskiego Związku Piłki 

Nożnej w Krakowie w sprawie 

wysokości opłat, kar 

pieniężnych, ryczałtów 

transferowych, kaucji i opłat 

licencyjnych 

Użycie wulgarnych zwrotów do 

sędziów po zakończeniu 

spotkania. Ustalono na 

podstawie sprawozdania 

sędziego. Obwiniony nie 

skorzystał z prawa do złożenia 

wyjaśnień. 

 

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. 


