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Pouczenie: Na podstawie § 22 ust. 7  Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo III Ligi na sezon 2018/2019, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje  odwołanie do organu II instancji 
– Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji z pisemnym uzasadnieniem (publikacji komunikatu). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie. Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia 
dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty kaucji w wysokości określonej w § 22 ust. 9  Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo III Ligi na sezon 2018/2019, w kwocie 300 zł od odwołań osób fizycznych, 500 zł – klubów III ligi. 
 

Komunikat  
WD.MZPN/23/18-19 

z posiedzenia Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 31 października 2018 roku 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w składzie: 
 
Bartosz Ryt – Przewodniczący WD MZPN 

Mateusz Korzeniak – Wiceprzewodniczący WD MZPN 

Maciej Jastrząb – Sekretarz WD MZPN 

Władysław Bobek – Członek WD MZPN 

Mirosław Szulc – Członek WD MZPN 

 
postanowił, co następuje: 
 

III LIGA 
 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO 
DOTYCZY SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

1 PODHALE NOWY TARG Otrzymanie kartek 
przez co najmniej 5 
zawodników klubu 
w danym 
spotkaniu 

Stal Kraśnik - 
Podhale Nowy Targ 
(27.10.2018) 
 

Upomnienie § 18 pkt. 5a 
Regulaminu 
Rozgrywek Piłkarskich 
o mistrzostwo III ligi 
na sezon 2017/2018. 

6 zawodników obwinionego klubu zostało ukaranymi kartkami. 
 
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego. 

2 STAL KRAŚNIK Otrzymanie kartek 
przez co najmniej 5 
zawodników klubu 
w danym 
spotkaniu 

Stal Kraśnik - 
Podhale Nowy Targ 
(27.10.2018) 
 

Upomnienie § 18 pkt. 5a 
Regulaminu 
Rozgrywek Piłkarskich 
o mistrzostwo III ligi 
na sezon 2017/2018. 

5 zawodników obwinionego klubu zostało ukaranymi kartkami. 
 
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego. 
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Pouczenie: Na podstawie § 22 ust. 7  Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo III Ligi na sezon 2018/2019, od orzeczenia organu dyscyplinarnego I instancji, kończącego postępowanie w sprawie, przysługuje  odwołanie do organu II instancji 
– Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN, w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji z pisemnym uzasadnieniem (publikacji komunikatu). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie. Rozpatrzenie odwołania od orzeczenia 
dyscyplinarnego jest uzależnione od wpłaty kaucji w wysokości określonej w § 22 ust. 9  Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo III Ligi na sezon 2018/2019, w kwocie 300 zł od odwołań osób fizycznych, 500 zł – klubów III ligi. 
 

3 JAROSŁAW PACHOLARZ 

(STAL KRAŚNIK) 
Nieobecność 
trenera na ławce 
rezerwowych 

Stal Kraśnik - 
Podhale Nowy Targ 
(27.10.2018) 
 

W postępowaniu. § 18 ust. 1 Regulaminu 
Rozgrywek Piłkarskich 
o mistrzostwo III ligi 
na sezon 2017/2018 

Brak obecności trenera Jarosława Pacholarz (UEFA A 
000012501) był również na ławce w meczu MOSiR Lubartów - 
Wisła Annopol (27.10.2018, godz. 11:00 na Stadionie Miejskim 
w Lubartowie). 
 
Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie w terminie do dnia 
06.11.2018 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska. 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl 
 
 
Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego. 

4 STAL KRAŚNIK Brak zapewnienia 
porządku i 
bezpieczeństwa 

Stal Kraśnik – Stal 
Rzeszów 
(20.10.2018) 

Kara pieniężna w 
kwocie 300 zł 
 

Art. 64 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Postępowanie prowadzone na wniosek Komisji ds. 
Bezpieczeństwa na Obiektach  Piłkarskich MZPN.  
 
Skierowano wezwanie do złożenia wyjaśnień na okoliczności – 
uchybienia wskazane w raporcie delegata, w tym co do 
organizacji spotkania i zachowania osób funkcyjnych. 
Obwiniony klub nie skorzystał z możliwości przedłożenia 
wyjaśnień. Kara jako konsekwencja niezapewnienia porządku – 
wulgaryzmy ze strony kibiców gospodarzy i gości. 

5 STAL RZESZÓW Brak zapewnienia 
porządku i 
bezpieczeństwa 

Stal Rzeszów – 
Motor Lublin 
(20.10.2018) 

Kara pieniężna w 
kwocie 500 zł 
 
 
 

Art. 64 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Postępowanie prowadzone na wniosek Komisji ds. 
Bezpieczeństwa na Obiektach  Piłkarskich MZPN.  
 
Skierowano wezwanie do złożenia wyjaśnień na okoliczności – 
uchybienia wskazane w raporcie delegata. 
Złożono wyjaśnienia.  
 
Kara jako konsekwencja niespełnienia wymogów licencyjnych: 
Brak bufetu dla znacznej ilości kibiców gości,, brak toalet dla 
kibiców gości oraz braku porządku – negatywne zachowanie 
kibiców.  
 
Orzeczono na podstawie raportu delegata. 
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6 MOTOR LUBLIN Brak zapewnienia 
porządku i 
bezpieczeństwa 

Stal Rzeszów – 
Motor Lublin 
(20.10.2018) 

Kara pieniężna w 
kwocie 200 zł 
 

Art. 64 § 1, art. 69 oraz 
art. 68 § 3 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Postępowanie prowadzone na wniosek Komisji ds. 
Bezpieczeństwa na Obiektach  Piłkarskich MZPN.  
 
Kara jako konsekwencja zachowania kibiców gości – 
wznoszenia wulgarnych przyśpiewek, niewykonywanie 
komunikatów spikera dotyczących nakazu opuszczenia 
stadionu po spotkaniu. 
 
Orzeczono na podstawie raportu delegata. 

7 PXXXX MXXXXXXXXXX Usunięcie ze strefy 
technicznej 

Czarni Połaniec - 
Orlęta-Spomlek 
Radzyń Podlaski 
(27.10.2018) 

W postępowaniu Art. 62 § 2 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie w terminie do dnia 
06.11.2018 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska. 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl 
 

8 SOKÓŁ SIENIAWA Brak zapewnienia 
porządku i 
bezpieczeństwa 

Sokół Sieniawa - 
Wólczanka Wólka 
Pełkińska 
(28.10.2018);  
 

W postępowaniu Art. 64 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie w terminie do dnia 
06.11.2018 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska. 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl 
 
Wyjaśnienia na okoliczności opisane w raporcie delegata i 
sprawozdaniu sędziowskim – zachowania osób funkcyjny 
 

9 KSZO OSTROWIEC Brak zapewnienia 
porządku i 
bezpieczeństwa 

KSZO Ostrowiec - 
Stal Rzeszów 
(14.10.2018) 

W postępowaniu Art. 64 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Postępowanie prowadzone na wniosek Komisji ds. 
Bezpieczeństwa na Obiektach  Piłkarskich MZPN.  
 
Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie w terminie do dnia 
06.11.2018 roku, pod rygorem pominięcia stanowiska. 
Wyjaśnienia należy przesłać na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl 
 
Wyjaśnienia na okoliczności opisane w raporcie delegata i 
sprawozdaniu sędziowskim – zachowania kibiców, użycia 
środków pirotechnicznych. 
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10 STAL RZESZÓW Brak zapewnienia 
porządku i 
bezpieczeństwa 

KSZO Ostrowiec - 
Stal Rzeszów 
(14.10.2018) 

Kara pieniężna w 
kwocie 200 zł 

Art. 64 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Postępowanie prowadzone na wniosek Komisji ds. 
Bezpieczeństwa na Obiektach  Piłkarskich MZPN.  
 
Kara jako konsekwencja niezachowania porządku przez 
kibiców gości – wznoszenia wulgarnych przyśpiewek w trakcie 
spotkania. 
 
Orzeczono na podstawie raportu delegata 
 

11 WISŁA SANDOMIERZ Brak zapewnienia 
porządku i 
bezpieczeństwa 

Wisła Sandomierz - 
Spartakus Daleszyce  
(14.10.2018) 

Upomnienie Art. 64 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Postępowanie prowadzone na wniosek Komisji ds. 
Bezpieczeństwa na Obiektach  Piłkarskich MZPN.  
 
Upomnienie za niezapewnienie bufetu dla kibiców gospodarzy 
– wymóg licencyjny.  
Orzeczono na podstawie raportu delegata. 
 
 

 
Sprawy sędziowskie 

 

LP. OBWINIONY PRZEWINIENIE 
DYSCYPLINARNE 

MECZ, KTÓREGO DOTYCZY 
SPRAWA 

ORZECZENIE PODSTAWA PRAWNA UZASADNIENIE 

12 SXXXXX UXXXXXX 

(OBSERWATOR) 
Nieobecność na zawodach Wisła Sandomierz - Spartakus 

Daleszyce  
(14.10.2018) 

W postępowaniu Art. 88 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Niestawienie się do prowadzenia 
obserwacji.  
Wezwanie do złożenia wyjaśnień w 
sprawie w terminie do dnia 06.11.2018 
roku, pod rygorem pominięcia 
stanowiska. Wyjaśnienia należy przesłać 
na adres e-mail: 
wydzial.dyscypliny@mzpnkrakow.pl 

 

Sekretarz WD MZPN:             Przewodniczący WD MZPN: 

Maciej Jastrząb              Bartosz Ryt 


