
 

S P R A W O Z D A N I E 

z działalności Wydziału Dyscypliny 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej 

za okres 12.05.2021-08.06.2022 r. 

 

W sezonie 2021/2022 Wydział Dyscypliny pracował w następującym składzie:  

- Ryszard Soboń - przewodniczący, 

- Andrzej Charzewski, 

- Patryk Wierzbowicz. 

 

Wydział Dyscypliny w minionym okresie odpowiadał za wszystkie sprawy związane z: 

a) Rozpatrywaniem i orzekaniem w sprawach wykroczeń przeciwko regulaminom  

i przepisom obowiązującym w PWZPS, 

b) Orzekaniem kar dyscyplinarnych zgodnie z obowiązującymi regulaminami  

i przepisami, 

W bieżącym sezonie rozgrywkowym Wydział Dyscypliny przeprowadził trzy 

posiedzenia plenarne, w czasie których rozpatrywał wnioski oraz orzekał kary 

dyscyplinarne. 

 

Wydział Dyscypliny rozpatrywał wnioski i podejmował decyzje w następujących 

sprawach: 

 

I.    W dniu 08.10.2021 roku Wydział Dyscypliny postanowił nałożyć karę finansową  

w wysokości 500 zł na klub UKS Dębowiec. 

 

Kara została nałożona z uwagi na wycofanie się zespołu UKS Dębowiec 

z rozgrywek Podkarpackiej Ligi Juniorek Młodszych. 

II.     W dniu 21.03.2022 r. na wniosek Wydziału Rozgrywek podjęto decyzję  

o nałożeniu kary finansowej w kwocie 500 zł na klub KS ProSport Czudec. 

Kara dotyczyła niedostarczenia protokołów meczowych w regulaminowym czasie. 

III.     W dniu 21.03.2022 r. na wniosek Wydziału Rozgrywek podjęto decyzję  

o nałożeniu kary finansowej w kwocie 500 zł na klub MKS Radymno. 

Kara dotyczyła niedostarczenia protokołów meczowych w regulaminowym czasie. 



 

 

IV.     W dniu 21.03.2022 r. na wniosek Wydziału Rozgrywek podjęto decyzję  

o nałożeniu kary finansowej w kwocie 600 zł na klub MKS Wisłok Strzyżów. 

 

Kara wynikała z faktu nieprzystąpienia przez zespół MKS Wisłok Strzyżów do meczu  

nr 40 Podkarpackiej Ligi Juniorów Młodszych w dniu 26.02.2022 r. 

V.     W dniu 21.03.2022 r. na wniosek Wydziału Sędziowskiego podjęto decyzję  

o nałożeniu kary upomnienia na Panią Barbarę Kowalską. 

 

Kara wynikała z nieusprawiedliwionej nieobecności na meczu juniorów nr B-14  

w Leżajsku w dniu 10.12.2021 r. 

VI.     W dniu 21.03.2022 r. na wniosek Wydziału Sędziowskiego podjęto decyzję  

o nałożeniu kary upomnienia na Panią Barbarę Setlik. 

 

Kara wynikała z nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach Podkarpackiej Ligi 

Młodziczek w dniu 19.12.2021 r. 

VII.     W dniu 21.03.2022 r. na wniosek Wydziału Sędziowskiego podjęto decyzję  

o nałożeniu kary upomnienia na Panią Zuzannę Róg. 

 

Kara wynikała z nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach Podkarpackiej Ligi 

Juniorów Młodszych w dniu 12.02.2022 r. 

VIII.     W dniu 21.03.2022 r. na wniosek Wydziału Sędziowskiego podjęto decyzję  

o nałożeniu kary upomnienia na Pana Mateusza Pępka. 

 

Kara wynikała z nieusprawiedliwionego spóźnienia na mecz Podkarpackiej 1 Ligi Kobiet 

nr 16 w dniu 18.12.2021 r., co w konsekwencji spowodowało opóźnienie rozpoczęcia 

meczu. 

IX.     W dniu 28.03.2022 r. na wniosek Wydziału Rozgrywek podjęto decyzję  

o nałożeniu kary finansowej w kwocie 500 zł na klub UKS Maraton Trzciana. 

Kara dotyczyła niedostarczenia protokołu meczowego w regulaminowym czasie. 

X.     W dniu 28.03.2022 r. na wniosek Wydziału Rozgrywek podjęto decyzję  

o nałożeniu kary finansowej w kwocie 500 zł na klub SST Gminy Łańcut Sportur. 

Kara dotyczyła niedostarczenia protokołu meczowego w regulaminowym czasie. 

XI.     W dniu 28.03.2022 r. na wniosek Wydziału Rozgrywek podjęto decyzję  

o nałożeniu kary finansowej w kwocie 500 zł na klub KPS Siarka Tarnobrzeg. 

Kara dotyczyła niedostarczenia protokołów meczowych w regulaminowym czasie. 

XII.     W dniu 28.03.2022 r. na wniosek Wydziału Rozgrywek podjęto decyzję  

o nałożeniu kary finansowej w kwocie 500 zł na klub Klima Impuls Stowarzyszenie 

Rozwoju i Promocji Gminy Błażowa. 

Kara dotyczyła niedostarczenia protokołów meczowych w regulaminowym czasie. 



 

XIII.     W dniu 28.03.2022 r.  na wniosek Wydziału Rozgrywek podjęto decyzję  

o nałożeniu kary finansowej w kwocie 500 zł na klub SPS Pruchnik. 

Kara dotyczyła niedostarczenia protokołów meczowych w regulaminowym czasie. 

XIV.     W dniu 28.03.2022 r. na wniosek Wydziału Rozgrywek podjęto decyzję  

o nałożeniu kary finansowej w kwocie 500 zł na klub UKS Kępa Dębica. 

Kara dotyczyła niedostarczenia protokołów meczowych w regulaminowym czasie. 

 

Podane wyżej sprawy były szczegółowo analizowane. Przy rozpoznawaniu 

poszczególnych wniosków członkowie Wydziału Dyscypliny wysłuchiwali wszystkie 

strony (przedstawicieli klubów, sędziów) oraz przypominali o przysługujących im 

prawach wynikających z przepisów PZPS I PWZPS, by podjąć obiektywną decyzję. 

 

                                             Przewodniczący WD PWZPS 

Ryszard Soboń 

 

 

 


