
 

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

z działalności Wydziału Dyscypliny 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej 

za okres 2018-2019 r. 

W sezonie 2018/2019 Wydział Dyscypliny pracuje w następującym składzie:  

- Andrzej Hojnor, 

- Karol Jarema, 

- Adam Madej - przewodniczący. 

Wydział Dyscypliny odpowiada 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, 

c) Opiniowaniem oraz opracowywaniem projektów zmian w regulaminach 

PWZPS dotyczących przepisów dyscyplinarnych. 

W bieżącym sezonie rozgrywkowym Wydział Dyscypliny przeprowadził trzy 

posiedzenia plenarne, w czasie których rozpatrywał wnioski oraz orzekał kary 

dyscyplinarne. Odbyły się również trzy posiedzenia nadzwyczajne. 

 

Wydział Dyscypliny rozpatrywał wnioski i podejmował decyzje w następujących 

sprawach: 

 
I.    L. dz. 10/2018/WD PWZPS Wydział Dyscypliny postanowił nałożyć karę 
finansową w wysokości 500 zł na klub Luks Lider Kamień. 
 
Kara została nałożona z uwagi na wycofanie się zespołu Luks Lider Kamień  
z rozgrywek Podkarpackiej Ligi Kadetek. 
 
II.     L. dz. 11/2018/WD PWZPS Wydział Dyscypliny postanowił nałożyć karę 
finansową w wysokości 500 zł na klub KPS Siarka-Mosir Tarnobrzeg. 
 
Kara została nałożona z uwagi na wycofanie się zespołu KPS Siarka-Mosir 
Tarnobrzeg z rozgrywek Podkarpackiej Ligi Młodziczek i Juniorek. 
 
III.     L. dz. 12/2018/WD PWZPS Wydział Dyscypliny postanowił nałożyć karę 

finansową w wysokości 500 zł na klub TKS Żagiel Radymno.  

Kara została nałożona z uwagi na wycofanie się zespołu TKS Żagiel Radymno  

z rozgrywek Podkarpackiej Ligi Kadetów. 



IV.     Wydział Dyscypliny postanowił nałożyć karę finansową w wysokości 500 zł 

na klub UKS Mosir Jasło.  

Kara została nałożona z uwagi na wycofanie się zespołu UKS Mosir Jasło  

z rozgrywek Podkarpackiej III Ligi Kobiet. 

V.     L. dz. 14/2018/WD PWZPS Wydział Dyscypliny nałożył kare finansową  
w wysokości 100 zł. na Impuls Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy 
Błażowa. 
 
Kara została nałożona za dwukrotny brak dostarczenia protokołów meczowych  
w regulaminowym terminie.  
 
VI.   L. dz. 15/2018/WD PWZPS Wydział Dyscypliny nałożył kare finansową  
w wysokości 400 zł. na MKS Łańcut. 
 
Kara została nałożona za czterokrotny brak dostarczenia protokołów meczowych 
w regulaminowym terminie.  
 
VII.  L. dz. 16/2018/WD PWZPS Wydział Dyscypliny nałożył kare finansową  
w wysokości 200 zł. na SST Lubcza Racławówka. 
 
Kara została nałożona za trzykrotny brak dostarczenia protokołów meczowych  
w regulaminowym terminie.  
 
VIII. L. dz. 17/2018/WD PWZPS Wydział Dyscypliny nałożył kare finansową  
w wysokości 100 zł. na KS GROM Rozbórz Długi. 
 
Kara została nałożona za dwukrotny brak dostarczenia protokołów meczowych  
w regulaminowym terminie.  
 
IX. L. dz. 18/2018/WD PWZPS Wydział Dyscypliny nałożył kare finansową  
w wysokości 100 zł. na SSPS Czarni Oleszyce. 
 
Kara została nałożona za dwukrotny brak dostarczenia protokołów meczowych  
w regulaminowym terminie.  
 
X.  L. dz. 19/2018/WD PWZPS Wydział Dyscypliny nałożył kare finansową  
w wysokości 100 zł. na MOS „Aktywni od zaraz” Rzeszów. 
 
Kara została nałożona za dwukrotny brak dostarczenia protokołów meczowych  
w regulaminowym terminie.  
 
XI.  L. dz. 19/2018/WD PWZPS Wydział Dyscypliny nałożył kare finansową  
w wysokości 100 zł. na TSV Volleyball Sanok. 
 
Kara została nałożona za dwukrotny brak dostarczenia protokołów meczowych  
w regulaminowym terminie.  
 
 
 
 
 



XII.  L. dz. 21/2018/WD PWZPS Wydział Dyscypliny nałożył kare finansową  
w wysokości 100 zł. na KS Błękitni Ropczyce. 
 
Kara została nałożona za dwukrotny brak dostarczenia protokołów meczowych  
w regulaminowym terminie.  
 
XIII. L. dz. 22/2018/WD PWZPS Wydział Dyscypliny nałożył kare finansową  
w wysokości 100 zł. na UKS Dwójka Stalowa Wola. 
 
Kara została nałożona za dwukrotny brak dostarczenia protokołów meczowych  
w regulaminowym terminie.  
 
XIV.  L. dz. 23/2018/WD PWZPS Wydział Dyscypliny nałożył kare finansową  
w wysokości 100 zł. na MUKS Olimp Czudec. 
 
XV.  L. dz. 02/2019/WD PWZPS Wydział Dyscypliny nałożył kare nagany na 
Pana Piotra Pętlaka w związku z niedopełnieniem obowiązków sędziowskich. 
 
XVI.  L. dz. 03/2019/WD PWZPS Wydział Dyscypliny nałożył kare upomnienia na 
Panią Barbarę Gałuszkę w związku z niedopełnieniem obowiązków 
sędziowskich. 
 
XVII. L. dz. 04/2019/WD PWZPS Wydział Dyscypliny nałożył kare upomnienia na 
Panią Magdalenę Michalską w związku z niedopełnieniem obowiązków 
sędziowskich. 
 
XVIII. L. dz. 05/2019/WD PWZPS Wydział Dyscypliny nałożył kare finansową  
w wysokości 100 zł. na VEGA Mosir Stalowa Wola.                         
 
Kara została nałożona za dwukrotny brak dostarczenia protokołów meczowych  
w regulaminowym terminie.   
 
                                           
Podane wyżej sprawy były szczegółowo analizowane. Przy rozpoznawaniu 

poszczególnych wniosków członkowie wydziału dyscypliny wysłuchiwali 

wszystkie strony (przedstawicieli klubów, prezesów, sędziów) oraz przypominali  

o przysługujących im prawach wynikających z przepisów PZPS I PWZPS,  

by podjąć obiektywną decyzję. 

 

                                             Przewodniczący WD PWZPS 

                                         Adam MADEJ 

 

 


