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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/47/18-19 

z posiedzenia Wydziału Dyscypliny MZPN w dniu 24 kwietnia 2019 roku 
 
Wydział Dyscypliny Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, w składzie: 
 
Bartosz Ryt – Przewodniczący WD MZPN 

Maciej Jastrząb – Sekretarz WD MZPN 

Wiesław Bartosik– Członek 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 CZARNI POŁANIEC Otrzymanie kartek 
przez co najmniej 5 
zawodników klubu 
w danym spotkaniu 

KSZO Ostrowiec 
Św. - Czarni 
Połaniec 
(20.04.2019) 

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

Pierwsze w sezonie przewinienie z § 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. 

2 WISŁA SANDOMIERZ Otrzymanie kartek 
przez co najmniej 5 
zawodników klubu 
w danym spotkaniu 

Orlęta Radzyń 
Podlaski - Wisła 
Sandomierz 
(20.04.2019) 

Kara pieniężna w kwocie 
100 zł 

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

Kolejne w sezonie przewinienie z § 18 pkt. 5a 
Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo 
III ligi na sezon 2017/2018. 
 
5 zawodników obwinionego klubu zostało 
ukaranymi kartkami. 
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Ustalono na podstawie sprawozdania sędziowskiego. 

5 WISŁA SANDOMIERZ Niespełnienie 
wymogów w 
zakresie organizacji 
meczu. Brak 
zapewnienia 
bezpieczeństwa i 
porządku. 

Wisła 
Sandomierz – 
Hutnik Kraków 
(07.04.2019) 

Odstąpienie od 
wymierzenia kary 
dyscyplinarnej. 

Art. 64 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN oraz 
art. 166 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN, 
 
Art. 47 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN, 

Postępowanie było prowadzone na wniosek Komisji 
ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN 
Kara orzeczona jako konsekwencja niezapewnienia 
porządku i bezpieczeństwa (brak noszowych, 
dopuszczenie do użycia pirotechniki i wywieszenia 
transparentu o treści niedozwolonej). Orzeczono 
karę pieniężną w kwocie 300 zł. 
 
W związku z wystąpieniem nowych okoliczności 
sprawy, wezwano do złożenia wyjaśnień na 
okoliczność organizacji spotkania, w tym 
wyjaśnienie podjętych zabezpieczeń w związku z 
pismami KPP w Sandomierzu z dnia 01 kwietnia 
2019 i 05 kwietnia 2019 skierowanymi do klubu. 
 
Na podstawie przedłożonych wyjaśnień, w związku z 
orzeczeniem już kary pieniężnej odstąpiono od 
dalszych kar w związku z brakiem zapewnienia 
porządku w tym spotkaniu. Jednocześnie wzywa się 
obwiniony klub do poprawy organizacji i 
staranniejszego zabezpieczenia meczów 
rozgrywanych w roli gospodarza. 
 

4 SOKÓŁ SIENIAWA Niespełnienie 
wymogów w 
zakresie organizacji 
meczu. Brak 
zapewnienia 
bezpieczeństwa i 
porządku 

Sokół Sieniawa – 
Hutnik Kraków 
(10.04.2019) 

Kara pieniężna w kwocie 
500 zł 

Art. 64 § 1 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN w 
zw. z art. 50 Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN 

Postępowanie prowadzone na wniosek Komisji ds. 
Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich MZPN. 
 
Rekomendacja dla Komisji Bezpieczeństwa na 
Obiektach Piłkarskich MZPN o wystąpienie z pismem 
do Komisji Licencyjnej Podkarpackiego Związku  
Piłki Nożnej o ponowną analizę obiektu pod katem 
wymogów licencyjnych dla klubów III Ligi. 
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Kara orzeczona jako konsekwencja niespełnienia 
wymogów w zakresie organizacji meczu oraz braku 
zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, w 
szczególności w zakresie wymienionym w raporcie 
delegata. Na wysokość kary wpłynął fakt, iż jest to 
kolejne tego rodzaju przewinienie dyscyplinarne w 
tym sezonie. 

 

 

Sekretarz WD MZPN:             Przewodniczący WD MZPN: 

Maciej Jastrząb              Bartosz Ryt 


