
ORZECZENIE NR 97/2013

z dnia 19 listopada 2013 r.

Trybunału Polskiego Związku Motorowego

Trybunał Polskiego Związku Motorowego w składzie:

Przewodniczący - Marek Małecki

Członkowie:  - Jacek Walczykowski

- Maria Bogdan

- Jacek Bartoś

- Marek Czernecki

- Łukasz Grenda

- Jacek Laskowski

- Sylwia Lewandowska

- Andrzej Nowak

Protokolantka - Beata Kamińska

- po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2013 r. odwołania Klubu Sportowego Toruń 
Unibax Spółki Akcyjnej z dnia 2 listopada 2013 r. od orzeczenia Komisji Orzekającej Ligi nr KOL 
33/2013 z dnia 19 października 2013 r., na które stawili się: w imieniu Ekstraligi Żużlowej Sp. z o.o. r.  
pr. Łukasz Szmit, w imieniu obwinionego r. pr. Bartosz Michalak oraz Prezes Zarządu KST Unibax 
S.A. Mateusz Kurzawski,

- biorąc pod uwagę, że odwołanie Klubu Sportowego Toruń Unibax Spółka Akcyjna jest skuteczne, bo 
złożone w terminie i należycie opłacone,

- po zapoznaniu się z materiałami sprawy i po wysłuchaniu stron,

orzeka

1/ zmienić zaskarżone orzeczenie Komisji Orzekającej Ligi nr KOL 33/2013 z dnia 19 października 
2013 r. w części dotyczącej: 



a) orzeczenia wobec KST Unibax Spółki Akcyjnej  kary łącznej w postaci kary pieniężnej  za 
czyny opisane w pkt 1 – 8 sentencji zaskarżonego orzeczenia poprzez obniżenie wysokości 
kary  pieniężnej  i  ustalenie  jej  w kwocie  240.000  (słownie:  dwieście  czterdzieści  tysięcy) 
złotych;

b) obowiązku  zapłaty  odszkodowania  pieniężnego  w  związku  z  walkowerem,  na  rzecz 
Zielonogórskiego  Klubu  Żużlowego  SSA poprzez  ustalenie  wysokości  odszkodowania  na 
kwotę 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) złotych;

c) orzeczenia wobec KST Unibax Spółka Akcyjna nakazu (obowiązku) ustalenia ceny za wejście 
każdego  kibica  na  trzy  pierwsze  mecze  DMP  w  sezonie  2014  rozgrywanych  przez 
Obwinionego jako gospodarza meczu na jego stadionie na kwotę 1,00 złoty brutto poprzez 
zmniejszenie zakresu powyższego obowiązku do jednego meczu DMP, będącego pierwszym 
w sezonie 2014 rozgrywanym przez Obwinionego jako gospodarza na jego stadionie oraz 
nałożenie  na  KST Unibax  S.A.  nakazu  (obowiązku)  ustalenia  ceny  biletu  na  kwotę  1,00 
(słownie: jeden) złoty brutto za wejście każdego kibica Zielonogórskiego Klubu Żużlowego 
SSA na  mecz  pomiędzy  Zielonogórskim  Klubem  Żużlowym  SSA a  KST  Unibax  S.A. 
występującym jako gospodarz podczas meczu wyjazdowego drużyny Zielonogórskiego Klubu 
Żużlowego SSA w sezonie 2014;

d) nakazu  (obowiązku)  zapłaty  na  rzecz  trzech  wybranych  przez  Obwinionego  fundacji  – 
organizacji pożytku publicznego zajmujących się niesieniem pomocy dzieciom cierpiącym na 
choroby nowotworowe poprzez, nałożenie na KST Unibax S.A. obowiązku zapłaty łącznej 
kwoty 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych na trzech wybranych przez Obwinionego 
fundacji  –  organizacji  pożytku  publicznego zajmujących się  niesieniem pomocy dzieciom 
cierpiącym na choroby nowotworowe oraz na rzecz Fundacji PZM w ten sposób, iż każda z 
fundacji otrzyma kwotę 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych;

e) przyznania w sezonie 2014 rozgrywek o Drużynowe Mistrzostwo Polski ujemnych punktów 
meczowych, poprzez zmniejszenie ich liczby do 8 (słownie: ośmiu);

2/ pozostałym zakresie, zaskarżone orzeczenie utrzymać w mocy;

3/ odroczyć publikację uzasadnienia orzeczenia do dnia 26 listopada 2013 roku;

4/ przejąć na rzecz Polskiego Związku Motorowego kwotę w wysokości 5.000 (słownie: pięć tysięcy) 
zł wpłaconą tytułem kaucji. 



Marek Małecki ……………………….

Jacek Walczykowski ……………………….

Maria Bogdan ……………………….

Jacek Bartoś ……………………….

Marek Czernecki ……………………….

Łukasz Grenda ……………………….

Jacek Laskowski ……………………….

Sylwia Lewandowska ……………………….

Andrzej Nowak ……………………….



UZASADNIENIE

Na podstawie wniosku dyscyplinarnego nr 31/2013 z dnia 23 września 2013 roku złożonym 
przez Ekstraligę Żużlową Sp. z o.o. Komisja Orzekająca Ligi prowadziła postępowanie dyscyplinarne 
o sygn. akt KOL 33/2013, w przedmiocie wyjaśnienia wydarzeń do których doszło przed finałowym 
meczem  zaplanowanym  na  dzień  22  września  2013  rok  meczem  XXII  rundy  Drużynowych 
Mistrzostw  Polski  pomiędzy  drużynami  Stelmet  Falubaz  Zielona  Góra  i  Unibax  Toruń.  W 
przedmiotowym  postępowaniu  Obwinionemu  KST  Unibax  S.A.  zarzucono  szereg  przewinień 
dyscyplinarnych w tym przewinienie  określone  w art.  316 pkt  17 Regulaminu Sportu  Żużlowego 
(dalej: „RSŻ”) polegające na przegraniu meczu walkowerem. Komisja Orzekająca Ligi procedując na 
posiedzeniach w dniach 28 września 2013, 7 października 2013 roku, 18 października 2013 w oparciu  
o zgromadzony materiał dowodowy ustaliła następujący stan faktyczny. 

W dniu 21 września  2013 roku podczas  Indywidualnych Mistrzostw Świata – Grand Prix 
Skandynawii  doszło  do  upadku  Tomasza  Golloba  -  jednego  z  czołowych  zawodników  drużyny 
Obwinionego.  Wskutek  zdarzenia  zawodnik  został  wyłączony  z  udziału  w  zawodach  w  meczu 
zaplanowanym na dzień 22 września 2013 roku, w którym to miał zostać wyłoniony mistrz Polski 
sezonu 2013. Należy wskazać, iż pomimo urazu wskazanego zawodnika zespół z Torunia dysponował 
wystarczającą liczbą zawodników, aby zgodnie z RSŻ wziąć udział w zawodach. W dniu zawodów 
kierownik drużyny Unibax Toruń Sławomir Kryjom, zgodnie z uprzednio otrzymanym od Prezesa 
Zarządu Obwinionego Mateusza Kurzawskiego ustnym upoważnieniem do prowadzenia rozmów w 
przedmiocie  przełożenia  przedmiotowego  meczu  przeprowadził  rozmowę  z  prezesem 
Zielonogórskiego  Klubu  Żużlowego  SSA  (dalej:  „ZKŻ  SSA”)  Markiem  Jankowskim  oraz 
kierownikiem drużyny przeciwnej Jackiem Frątczakiem. Jednakże, podczas rozmów telefonicznych 
nie doszło do żadnych ustaleń. Po przybyciu na stadion Sławomir Kryjom rozmawiał osobiście z  
kierownikiem drużyny gospodarzy  Jackiem Frątczakiem. Zdaniem Sławomira  Kryjoma rezultatem 
rozmowy było  odrzucenie  propozycji  przełożenia  meczu  przez  drużynę  gospodarzy.  Natomiast  w 
ocenie  kierownika  zespołu  z  Zielonej  Góry  Jacka  Frątczaka  rozmowa  dotyczyła  przekonania 
Sławomira Kryjoma do wzięcia udziału w zawodach.  Nadto, z zeznań kierownika Unibaxu Toruń 
wynika,  iż  poinformował  on  telefonicznie  o  przedmiotowej  rozmowie  jednego  z  członków  Rady 
Nadzorczej Obwinionego, a następnie po 10 minutach otrzymał od niego telefon, z którego wynikało, 
iż drużyna Obwinionego ma nie brać udziału w zawodach i  opuścić park maszyn na stadionie w 
Zielonej Górze. Wobec powyższego, Sławomir Kryjom sporządził oświadczenie do Jury Zawodów, z 
którego wynikało, że drużyna Unibaxu Toruń odmówiła startu w zawodach, a następnie poinformował 
o tej  decyzji  drużynę  oraz trenerów.  Zespół  gości  milcząco przyjął  do wiadomości  przedmiotową 
decyzję  i  zaczął  przygotowywać  się  do  wyjazdu.  Jako  przyczynę  odmowy  udziału  w  zawodach 
wskazano  brak  zgody  drużyny  zielonogórskiej  na  przełożenie  spotkania,  z  uwagi  na  brak 
umożliwienia walki o złoty medal w optymalnych składach. Po udrożnieniu bramy wyjazdowej przez 
policję  zespół  Unibaxu  Toruń  opuścił  stadion  w  Zielonej  Górze.  Należy  wskazać,  iż  do  czasu 
przekazania  decyzji  o  odmowie  startu  w  zawodach,  drużyna  Unibaksu  Toruń  wyrażała  chęć 
uczestniczenia w zawodach, a nadto była do tego przygotowana. Na marginesie należy zauważyć, że 
ze zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, nie wynika żeby Obwiniony złożył wniosek o 
przełożenie  meczu  do  ZKŻ SSA ani  do  Ekstraligi  Żużlowej,  ani  do  telewizji  przeprowadzającej 
transmisję  z  zawodów,  do  czego  Obwiniony  miał  prawo  na  podstawie  art.  724  ust.  1  RSŻ,  co 
jednocześnie  stanowi  formalną  drogę do  przełożenia terminu meczu żużlowego.  Odnosząc się  do 



postawy zawodników drużyny Falubaz Zielona Góra, należy dostrzec, że byli oni obecni na stadionie i 
gotowi od wzięcia udziału w meczu. Kierownik drużyny Stelmetu zgłosił zespół do zawodów ok. 
godz. 17:15, a więc już po złożeniu oświadczenia o odmowie udziału w meczu drużyny z Torunia 
przez jej  kierownika Sławomira Kryjoma.  W tym miejscu należy wskazać, iż kierownik drużyny 
gospodarzy popełnił błąd formalny polegający na zaniechaniu zebrania podpisów zawodników pod 
zgłoszeniem,  które  jednakże  nie  zostało  zakwestionowane  przez  Jury  Zawodów.  O  godzinie 
rozpoczęcia zawodów tj. o 18:45 na podstawie art. 712 ust 2 RSŻ w zw. z art. 27 ust. 11 pkt 6 RSŻ 
Jury  Zawodów  ogłosiło  walkower  dla  drużyny  Stelmet  Falubaz  Zielona  Góra.  Bezpośrednio  po 
zawodach miała się odbyć dekoracja medalowa, zgodnie ze scenariuszem doręczonym drużynom w 
dniu 18 września 2013 roku przez Ekstraligę Żużlową. Jednakże, wobec opuszczenia stadionu przez 
drużynę  Unibaksu  Toruń,  na  dekorację  medalową stawił  się  jedynie  zespół  gospodarzy.  Dnia  23 
września 2013 roku podczas konferencji prasowej z udziałem działaczy Obwinionego wskazywano, iż 
na działania w zakresie odmowy startu drużyny w zawodach wpływ miała decyzja Rady Nadzorczej 
Obwinionego.  Jednakże,  jak  wynika  z  zeznań  Mateusza  Kurzawskiego  –  Prezesa  Zarządu 
Obwinionego,  według  jego  ustaleń  Rada  Nadzorcza  nie  podjęła  żadnej  uchwały  w  przedmiocie 
odmowy udziału drużyny toruńskiej w meczu.

Po analizie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, Trybunał uznał, że Komisja 
Orzekająca Ligi ustaliła w przedmiotowej sprawie stan faktyczny w sposób prawidłowy i nie budzący 
wątpliwości. 

W odwołaniu z dnia 2 listopada 2013 roku od orzeczenia KOL 33/2013 Obwiniony zarzucił  
szereg naruszeń przepisów ustawy o sporcie, Regulaminu Dyscyplinarnego (dalej: „RD”), Regulaminu 
Sportu Żużlowego, Regulaminu Drużynowych Mistrzostw Polski. W ocenie Trybunału podniesione 
przez Odwołującego zarzuty nie zasługują na uwzględnienie.

W  pierwszej  kolejności  należy  wskazać,  iż  najwyższa  klasa  rozgrywkowa  drużynowych 
mistrzostw Polski jest zarządzana przez spółkę Ekstraliga Żużlowa Sp. z o.o. podstawie umowy z dnia 
30 października 2012 roku o zarządzanie ligą zawodową zawartej z Polskim Związkiem Motorowym. 
Przedmiotowa umowa została zatwierdzona przez Ministra Sportu i Turystyki na mocy decyzji nr 7 z  
dnia 11 grudnia 2012 roku. § 12 przedmiotowej umowy przekazuje spółce uprawnienia dyscyplinarne 
w zakresie orzekania w I instancji w sprawach związanych z rozgrywkami o Drużynowe Mistrzostwo 
Polski, co znalazło swój wyraz w § 6 pkt 3 RD w zw. z art. 303 ust. 1 pkt 3 RSŻ. Wobec powyższego,  
zdaniem Trybunału podważanie  kompetencji  Komisji  Orzekającej  Ligi  jako organu I  instancji  nie 
znajduje  uzasadnienia  i  jest  jedynie  kolejną  próbą  dyskredytowania  kompetencji  orzeczniczych 
Komisji Orzekającej Ligi.

Przechodząc natomiast do kwestii dopuszczenia się Obwinionego przewinień dyscyplinarnych 
będących przedmiotem postępowania, Trybunał podziela zdanie Komisji Orzekającej Ligi, zgodnie z 
którym zachowanie Obwinionego wypełniło dyspozycje przewinień opisanych w art. 316 pkt 1, 15, 
17, 29, 36, 37, 39, oraz 42b RSŻ.

Trybunał przychylił się do stanowiska Komisji Orzekającej Ligi, iż Obwiniony dopuścił się 
dwóch przewinień w zakresie braku uczestnictwa w ceremonii  medalowej.  Pierwsze przewinienie 
stypizowane w art.  316 pkt 1 RSŻ polega na niewykonaniu postanowienia regulaminu w zakresie 
obowiązku uczestnictwa drużyny w ceremonii  medalowej. Zgodnie z art.  611 ust.  1 RSŻ  „udział  
zawodników w ceremonii wręczania nagród bezpośrednio po zawodach (…) jest obowiązkowy. Wobec 
braku wyjątków od powyższej zasady Obwiniony naruszył art. 316 pkt 1 RSŻ w zw. z art. 611 ust. 1 
RSŻ w zw. z art. poprzez nieprzestrzeganie regulaminu w zakresie odbioru nagród. Natomiast drugie  



przewinienie dyscyplinarne stypizowane w art. 316 pkt 29 RSŻ polega wprost na nieobecności lub 
spóźnieniu Obwinionego na ceremonię wręczania nagród. Wobec faktu, iż Obwiniony nie pojawił się 
na  przedmiotową  ceremonię  wcale,  dopuścił  się  przewinienia  dyscyplinarnego  określonego  w 
powyższym artykule RSŻ. Należy zauważyć, iż oddanie meczu walkowerem nie zwalniało drużyny 
Unibaksu Toruń z odbioru nagród oraz uczestnictwa w dekoracji medalowej, gdyż pomimo przegrania 
meczu  finałowego  Obwiniony  zajął  ostatecznie  drugie  miejsce  w  rozgrywkach  o  Drużynowe 
Mistrzostwo Polski w sezonie 2013. 

Analizując kwestię przewinienia dyscyplinarnego polegającego na niestawiennictwie drużyny 
podczas  zawodów,  Trybunał  nie  ma  wątpliwości,  iż  wobec  odmowy  udziału  w  zawodach  i 
opuszczenia stadionu w Zielonej Górze przez zespół gości, co nastąpiło przed godziną rozpoczęcia  
zawodów,  została  wypełniona  dyspozycja  art.  316  pkt  15  RSŻ,  który  wprost  penalizuje 
niestawiennictwo  drużyny  na  zawodach  żużlowych.  Zachowanie  Obwinionego  polegające  na 
niestawiennictwie drużyny rodzi również przewinienie dyscyplinarne ujęte w art.  316 pkt 39 RSŻ 
polegające na nieprzybyciu na zawody ligowe zawodnika młodzieżowego z licencją „Ż”, który jest w 
zgłoszonym składzie drużyny, lecz jest nieobecny o godzinie rozpoczęcia zawodów. Na marginesie  
Trybunał  zwraca  uwagę,  iż  zawodnicy  młodzieżowi  z  licencją  „Ż”  zostali  zgłoszeni  w  składzie 
drużyny przesłanym do Ekstraligi Żużlowej Sp. z o.o. w dniu 18 września 2013 roku.

Przechodząc natomiast do przewinienia dyscyplinarnego opisanego w art.  316 pkt 36 RSŻ 
polegającego na usiłowaniu lub podejmowaniu niegodnych działań przez działaczy takich jak m.in. 
uniemożliwienie udziału w zawodach, Trybunał uznał, iż za tego rodzaju zachowanie należy uznać 
sporządzenie  oświadczenia  o  odmowie  startu  w zawodach  przez  Sławomira  Kryjoma  kierownika 
drużyny Unibax Toruń, a następnie przekazanie tej decyzji drużynie co spowodowało nieprzystąpienie 
zawodników do meczu, a następnie opuszczenie stadionu przez drużynę gości. W tym miejscu godzi 
się  zaznaczyć,  iż z zeznań zawodników drużyny z Torunia  wynika,  iż wyrażali  oni  wolę wzięcia  
udziału  w zawodach,  w których nie  uczestniczyli  wskutek podjętej  i  zakomunikowanej  decyzji  o  
odmowie startu w meczu finałowym. 

W zakresie naruszenia przez Obwinionego obowiązków wynikających z umów ze sponsorami 
należy dostrzec, iż Obwiniony przegrywając mecz walkowerem tj. nie podchodząc do niego wcale 
pozbawił  sponsora  ligi  świadczeń  reklamowych,  poprzez  zaniechanie  eksponowania  reklam  na 
kevlarze zawodników. Opisane zachowanie Obwinionego wypełnia dyspozycję zarówno art. 316 pkt 
37  RSŻ,  jak  również  art.  316  pkt  42b  RŚŻ,  który  penalizuje  niewykonywanie  lub  nienależyte 
wykonywanie  umów reklamowych.  Trybunał  nie  ma wątpliwości,  iż  Obwiniony popełnił  obydwa 
wyżej wskazane przewinienia dyscyplinarne. Wobec faktu, iż Komisja Orzekająca Ligi za powyższe 
przewinienia  orzekła  jedną  karę  łączną  w postaci  kary pieniężnej,  zarzut  Odwołującego odnośnie 
dwukrotnego ukarania za ten sam czyn jest niezasadny. 

Odpowiadając  na  prezentowaną  przez  Obwinionego  tezę,  iż  w  sprawie  powinien  być 
orzeczony  obopólny  walkower,  należy  podnieść,  iż  zgromadzone  dowody  w  postaci  materiału 
audiowizualnego,  zdjęć,  dokumentacji  zawodów,  oświadczeń  osób  urzędowych  i  zawodników 
potwierdzają, że drużyna gospodarzy stawiła się na zawody i została do nich zgłoszona. Faktem jest,  
że  zgłoszenie  dotknięte  było  wadą  w postaci  braku  podpisów zawodników  drużyny gospodarzy, 
jednakże  należy  ją  uznać  za  uchybienie  będące  niedociągnięciem  formalnym  nie  powodującym 
nieważności zgłoszenia. Zawodnicy Stelemet Falubaz Zielona Góra faktycznie prezentowali gotowość 
do  udziału  w  zawodach,  a  nadto  uczestniczyli  w  próbie  toru.  Trybunał  nie  ma  wątpliwości,  iż 
powyższe okoliczności przesądzają o braku podstaw do orzeczenia walkowera w trybie weryfikacji 



zawodów, bowiem ze strony drużyny gospodarzy nie doszło w myśl art. 81 ust. 8 RSŻ do szczególnie 
poważnego wykroczenia dyscyplinarnego. 

Przechodząc do wymiaru kar orzeczonych za przewinienia dyscyplinarne opisane w punktach 
1  – 8  orzeczenia  KOL 33/2013,  należy  wskazać,  iż Komisja  Orzekająca  Ligi  słusznie  uznała,  że 
wszystkie  naruszenia  regulaminu  dokonane  przez  Obwinionego  stanowią  następstwo  zachowania 
polegającego na nieuzasadnionej odmowie udziału w zawodach i opuszczeniu stadionu w Zielonej 
Górze. Jednakże należy podnieść, iż postawa przedstawicieli Obwinionego podczas rozprawy przed 
Trybunałem wykazywała duży krytycyzm wobec wydarzeń mających miejsce w dniu 22 września 
2013 roku. Przyznanie, się Obwinionego iż jego zachowanie było naganne nie tylko pod względem 
sportowym i  prawnym Trybunał  odczytał  jako  formę czynnego żalu.  Powyższy fakt  niewątpliwie 
stanowi okoliczność łagodzącą uzasadniającą obniżenie wymiaru kary łącznej. Wobec powyższego, 
uwzględniając  postawę  Obwinionego,  Trybunał  postanowił  orzec  za  popełnione  przewinienia 
dyscyplinarne karę łączną w wymiarze 240.000 złotych.

Odnosząc  się  do  zastosowanych  środków  dyscyplinarnych,  Trybunał  postanowił  dokonać 
częściowej zmiany ich treści. 

Nawiązując do nakazu (obowiązku) ustalenia cen biletów na mecze Obwinionego rozgrywane 
u  siebie  w  sezonie  2014,  Trybunał  postanowił  ustanowić  zakres  przedmiotowego  obowiązku  do 
jednego  meczu  będącego  chronologicznie  pierwszym  w  rozgrywkach  o  Drużynowe  Mistrzostwo 
Polski. W ocenie Trybunału, przyjmując średnią frekwencję na meczach Obwinionego w wymiarze 
ok. 12.000 osób i uwzględniając średnią cenę biletu w wysokości 30 złotych, przedmiotowy środek 
dyscyplinarny  w  kształcie  orzeczonym przez  Komisję  orzekającą  Ligi  spowodowałby  uszczerbek 
finansowy u  Obwinionego w wysokości  ponad 1  miliona  złotych.  Trybunał  uznał,  iż  taki  kształt  
nakazu stanowiłby dla Obwinionego zbyt  surową dolegliwość.  Jednocześnie  czyniąc pewną formę 
zadośćuczynienia sympatykom zespołu z Zielonej Góry w związku z wydarzeniami podczas meczu 
finałowego  Enea  Ekstraligi,  Trybunał  postanowił  ponad  powyższe  nałożyć  na  Obwinionego 
obowiązek ustalenia ceny na kwotę 1,00 (słownie: jeden) złoty brutto za wyjazdowy bilet wstępu dla 
każdego kibica ZKŻ SSA na mecz pomiędzy ZKŻ SSA a Unibax Toruń w sezonie 2014, gdzie w roli 
gospodarza spotkania wystąpi klub z Torunia. 

Przechodząc do analizy środka dyscyplinarnego opisany w pkt 3 orzeczenia KOL 33/2013 
polegający  na  obowiązku  zapłaty  kwoty  po  500.000  złotych  na  rzecz  trzech  wybranych  fundacji 
zajmujących się niesieniem pomocy dzieciom cierpiącym na raka, Trybunał postanowił zmniejszyć 
wymiar  kwotowy przedmiotowego obowiązku do kwoty 50.000 złotych na rzecz każdej  z  trzech 
wybranych fundacji, a nadto nałożyć na Obwinionego obowiązek zapłaty dodatkowej kwoty 50.000 
złotych na rzecz fundacji PZM, która zajmuje się niesieniem pomocy ofiarom wypadków drogowych i 
sportowcom sportów motorowych.  Mając na uwadze niewątpliwie  szczytny  charakter  działalności 
prowadzonej przez wskazane     w orzeczeniu Komisji Orzekającej Ligi fundacje, w ocenie Trybunału 
pierwotna  wysokość  kwoty  orzeczona  przez  Komisję  Orzekającą  Ligi  stanowi  zbyt  dotkliwą  dla 
Obwinionego dolegliwość finansową.  W konsekwencji,  zdaniem Trybunału  łączna kwota  200.000 
złotych  tytułem  przedmiotowego  środka  dyscyplinarnego  przyczyni  się  do  rekompensaty 
negatywnego  wydźwięku  społecznego  przewinień  popełnionych  przez  Obwinionego,  a  nadto  jest 
adekwatna do popełnionego przewinienia dyscyplinarnego. 

Przechodząc do środka dyscyplinarnego w postaci przyznania punktów ujemnych, Trybunał 
podziela  pogląd  organu  dyscyplinarnego  I  instancji  w  zakresie  zasadności  zastosowania 
przedmiotowego  środka.  Nie  ulega  wątpliwości,  iż  zachowanie  Obwinionego  spowodowało 



zakłócenie rywalizacji  sportowej w najważniejszym meczu w sezonie, wobec czego słusznym jest  
orzec sankcję o charakterze stricte sportowym. Jednakże biorąc pod uwagę, iż w całym przyszłym 
sezonie można zdobyć łącznie 35 punktów meczowych, Trybunał postanowił zredukować na rzecz 
Obwinionego  liczbę  przyznanych  ujemnych  punktów  do  8.  Zdaniem  Trybunału  orzeczenie 
przedmiotowego środka dyscyplinarnego w takim kształcie nie wiąże się ze skazaniem Obwinionego 
na  degradację  do  niższej  klasy  rozgrywkowej,  a  nadto  jest  zasadne  ze  względu  na  prewencyjny 
charakter sankcji. 

Trybunał  zwraca  uwagę,  iż  zgodnie  z  art.  305  ust  1  pkt  4  oraz  ust.  4  i  5  RSŻ  organ 
dyscyplinarny ma szeroką swobodę w kształtowaniu środków dyscyplinarnych, do których zalicza się 
także  odszkodowanie  pieniężne  w  związku  z  walkowerem.  Trybunał  zaznacza,  iż  nie  należy 
utożsamiać środka dyscyplinarnego w postaci odszkodowania pieniężnego w związku walkowerem ze 
środkiem dyscyplinarnym zwrotu poniesionych nakładów i utraconych korzyści. Wymiar obowiązku 
wymieniony w art. 305 ust. 1 pkt 4 RSŻ nie jest uzależniony od faktycznie poniesionych strat czy też 
utraconych korzyści  z uwagi na nieodbyty mecz.  Jego wysokość może być zatem ustalana wedle  
uznania  organu  dyscyplinarnego.  Wymierzając  kwotę  600.000  złotych  tytułem  przedmiotowego 
środka dyscyplinarnego, Trybunał wziął pod uwagę nie tylko wagę przewinień których dopuścił się 
Obwiniony, ale również postawę Obwinionego podczas rozprawy przed Trybunałem. Nadto, wysokość 
odszkodowania uwzględnia kwotę 200.000 złotych wynikającą wprost z art. 714 ust. 1  in principio 
RSŻ,  będącą  formą  ryczałtowego  odszkodowania,  które  przysługuje  klubowi  gospodarza  meczu 
zawsze i to niezależnie od rozmiaru szkody wynikłej w powodu oddania meczu walkowerem.

 
Z wymienionych wyżej względów Trybunał orzekł jak na wstępie. 

z upoważnienia składu orzekającego Trybunału PZM

adw. Marek Małecki


