
REGULAMIN SĘDZIEGO 
PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ 

I. Przepisy ogólne 

§ 1 

Regulamin niniejszy określa: 
1. Zasady przyznawania i pozbawiania licencji, klas i uprawnień sędziego piłki siatkowej w 

PWZPS. 
2. Uprawnienia i obowiązki sędziów PWZPS. 
3. Zasady postępowania dyscyplinarnego. 

II. Klasy i uprawnienia sędziowskie 

§ 2. 

1. Sędzią piłki siatkowej PWZPS może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych, która zobowiązuje się do 
przestrzegania postanowień statutów i regulaminów PZPS i PWZPS oraz ukończyła z 
wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na sędziów PWZPS. 

2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 17 lat oraz uczestniczyła w kursie dla kandydatów 
na sędziego PWZPS i zdała egzamin końcowy, może uzyskać wyłącznie certyfikat z 
najniższymi uprawnieniami. Nadanie klasy sędziowskiej i wyższych uprawnień może 
nastąpić po spełnieniu warunków, o których mowa w punkcie 1. 

3. Sędzia traci uprawnienia do sędziowania zawodów piłki siatkowej w PWZPS jako sędzia I, II 
i liniowy z dniem 31 grudnia roku, w którym ukończył 65 lat. W następnych latach sędzia 
może pełnić obowiązki sekretarza zawodów oraz sędziego głównego - kwalifikatora. 

4. Wydział Sędziowski PWZPS w szczególnie uzasadnionych przypadkach ma prawo odstąpić 
od stosowania zasad określonych w § 2 pkt 3 i: 

a. przedłużyć sędziemu okres ważności uprawnień sędziowskich, o których mowa w § 2 
pkt 3, do końca danego sezonu rozgrywek, który rozpoczął się w roku, w którym sędzia 
kończy 65 rok życia; 

b. przyznać w kolejnych latach sędziemu, który ukończył 65 rok życia uprawnienia do 
sędziowania zawodów sportowych piłki siatkowej na terenie działania PWZPS w 
charakterze sędziego pierwszego, sędziego drugiego oraz sędziego liniowego wyłącznie w 
zakresie zawodów akademickich, szkolnych, minisiatkówki, lig amatorskich oraz zawodów 
towarzyskich. 
 

§ 3. 

1. Sędziom PWZPS mogą być przyznane następujące klasy sędziowskie, rozpoczynając od 
najniższej: 
a. Kandydat na sędziego, 
b. Klasa III, 
c. Klasa II, 
d. Klasa I. 

2. Klasy sędziowskie wymienione w punkcie 1 przyznaje Zarząd PWZPS na wniosek Wydziału 
Sędziowskiego PWZPS. 
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3. Klasy sędziowskie nie wymienione w niniejszym Regulaminie przyznaje PZPS. 
4. Przy przyznawaniu klas sędziowskich w PWZPS obowiązują następujące zasady: 

a. Osobie, która ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na sędziego 
PWZPS, przyznawana jest klasa sędziego kandydata. W szczególnych przypadkach może 
być nadana klasa III. 

b. Wyższa klasa sędziowska może być przyznana nie częściej niż raz na pół roku.  
c. Warunkiem podwyższenia klasy sędziowskiej jest aktywność sędziowska i dobre 

sędziowanie potwierdzone wysokimi ocenami kwalifikacyjnymi, dobra znajomość 
Przepisów Gry potwierdzona dobrymi wynikami z obowiązkowych corocznych 
egzaminów oraz wypełnianie przez sędziego zobowiązań określonych w niniejszym 
Regulaminie. 

§ 4. 

1. Sędzia klasy I może zostać delegowany przez Wydział Sędziowski PWZPS na kurs dla 
kandydatów na sędziego szczebla centralnego PZPS. Warunkiem delegowania na kurs jest 
dobre sędziowanie potwierdzone wysokimi ocenami kwalifikacyjnymi, wypełnianie przez 
sędziego zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie oraz: 
a. spełnienie wymagań dotyczących wieku określonych w Regulaminie Sędziego PZPS, 
b. posiadania klasy I i najwyższych uprawnień PWZPS przed przystąpieniem do kursu, 
c. aktywność sędziowska w najwyższej klasie rozgrywek PWZPS, 
d. co najmniej średnie wykształcenie. 

2. W celu uzyskania uprawnień sędziego szczebla centralnego desygnowany przez Wydział 
Sędziowski PWZPS kandydat na sędziego szczebla centralnego przechodzi procedury 
określone przez Wydział Sędziowski PZPS. 

3. Uzyskując uprawnienia sędziego szczebla centralnego przez cały okres ich ważności, 
sędzia pozostaje pełnoprawnym sędzią PWZPS z najwyższymi uprawnieniami do 
sędziowania zawodów organizowanych przez ten Związek. 

§ 5. 

1. Każdy sędzia może sędziować zawody kategorii zgodnej z uprawnieniami nadanymi przez 
Wydział Sędziowski PWZPS. 

2. Uprawnienia sędziowskie określają najwyższą kategorię rozgrywek, którą sędzia może 
sędziować. Sędziom PWZPS nadane mogą być następujące kategorie uprawnień do 
sędziowania rozgrywek, rozpoczynając od najniższej:  
a. Młodzieżowe 
b. Liga Juniorów/Liga Juniorek 
c. III Ligi Kobiet/IV Ligi Mężczyzn 
d. III Ligi Mężczyzn. 

3. Uprawnienia sędziowskie weryfikowane są minimum raz w roku, przed rozpoczęciem 
nowego sezonu rozgrywkowego. Podstawą do weryfikacji jest obowiązkowy egzamin ze 
znajomości przepisów gry, oceny kwalifikacyjne z sędziowania zawodów oraz aktywność 
sędziego w poprzednim sezonie. 

4. Kwalifikatorom PZPS przysługują najwyższe uprawnienia w PWZPS. 
5. Sędziom, którzy zakończyli czynne sędziowanie na szczeblu centralnym, przysługują 

najwyższe uprawnienia w PWZPS. Po roku od zakończenia czynnego sędziowania na 
szczeblu uprawnienia te mogą być weryfikowane zgodnie z punktem 3. 

6. Wydział Sędziowski PWZPS może zawiesić uprawnienia sędziowskie w przypadku, gdy 
sędzia nie zda egzaminu, o którym mowa w punkcie 3. 
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7. Wydział Sędziowski PWZPS może obniżyć kategorię uprawnień sędziowskich w 
przypadkach, gdy sędzia: 
a. uzyska niskie oceny z sędziowanych zawodów lub egzaminu o którym mowa w punkcie 

3, 
b. uchyla się od sędziowania, 
c. nie respektuje Regulaminu Sędziego PWZPS lub PZPS, 
d. postępuje niezgodnie z zasadami etyki. 
e. zostanie okresowo zawieszony w prawie do sędziowania zawodów 

§ 6. 

1. Dokumentami uprawniającymi do prowadzenia zawodów piłki siatkowej i informującymi o 
klasie sędziego oraz posiadanych uprawnieniach jest licencja sędziego oraz certyfikat. 
Dokumenty te są wydawane: 
a. sędziom PWZPS - przez PWZPS, 
b. sędziom szczebla centralnego - przez PZPS. 

2. Licencja sędziego sportowego przyznawana jest osobie, która: 
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 
b. korzysta z pełni praw publicznych; 
c. pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PWZPS 

i PZPS, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej; 
d. spełni warunki dotyczące przyznawania licencji określone odpowiednio przez PWZPS 

lub PZPS. 
3. Certyfikat dokumentuje kategorię uprawnień sędziowskich oraz okres ich ważności. Okres 

ważności certyfikatu nie może przekroczyć jednego roku. 
4. Aktualny certyfikat upoważnia do bezpłatnego wstępu na zawody piłki siatkowej na 

obszarze działania PWZPS. 
5. Osoba niepełnoletnia, o której mowa w § 2 pkt 2, może prowadzić zawody posiadając 

jedynie ważny certyfikat. 

§ 7. 

1. Pozbawienie licencji, klasy i uprawnień sędziego następuje w przypadku, gdy sędzia: 
a. nie spełnia wymogów, o których mowa w § 6 pkt 2, 
b. rażąco narusza niniejszy Regulamin lub Regulamin Sędziego PZPS, 
c. nie otrzyma w ciągu roku od wydania licencji co najmniej III klasy sędziowskiej, 
d. rezygnuje z dalszej pracy sędziowskiej, 

2. Zarząd PWZPS podejmuje decyzję o pozbawieniu licencji, klasy i uprawnień na wniosek 
Wydziału Sędziowskiego PWZPS. 

3. Wydział Sędziowski może złożyć wniosek o wycofanie z listy sędziów w przypadku: 
a. braku aktywności sędziego w sędziowaniu zawodów, 
b. niezadowalającego wykonywania obowiązków sędziowskich udokumentowanego w 

protokołach z zawodów, ocenach kwalifikacyjnych bądź protestach klubów, 
c. rażącego naruszenia zasad etyki, 
d. utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków sędziego sportowego, 

potwierdzonej zaświadczeniem wydanym przez lekarza. 
4. Wycofanie z listy sędziów nie zwalnia sędziego od obowiązku uregulowania wszystkich 

spraw i zobowiązań wynikających z działalności sędziowskiej. 

§ 8. 
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1. Sędzia PWZPS może posiadać uprawnienia do sędziowania siatkówki plażowej. 
Uprawnienia do sędziowania siatkówki plażowej nadawane są: 
a. sędziom PWZPS przez Wydział Sędziowski PWZPS - dla rozgrywek na szczeblu PWZPS, 
b. sędziom szczebla centralnego przez Wydział Sędziowski PZPS - dla rozgrywek szczebla 

centralnego. 
2. Sędzią siatkówki plażowej na szczeblu PWZPS może zostać sędzia siatkówki halowej, który 

ukończył szkolenie i zdał egzamin z przepisów gry i protokołowania zawodów siatkówki 
plażowej. 

3. Sędzia siatkówki plażowej musi spełniać wszystkie wymagania regulaminowe dotyczące 
sędziego siatkówki halowej. 

4. Kryteria nadawania uprawnień sędziego siatkówki plażowej PZPS określają oddzielne 
przepisy. 

§ 9 

1. Zasłużonym sędziom piłki siatkowej może być nadana godność Sędziego Honorowego 
PWZPS.  

2. Zasady i tryb przyznawania godności Sędziego Honorowego PWZPS określa Załącznik nr 1 
do niniejszego Regulaminu. Sędziowie Honorowi zachowują posiadaną klasę sędziowską. 

3. Wydział Sędziowski PWZPS może wystąpić do Wydziału Sędziowskiego PZPS o nadanie dla 
sędziów PWZPS godności Sędziego Honorowego PZPS. 

4. Wydział Sędziowski PWZPS przyznaje sędziom PWZPS medale za zasługi. Medal mogą 
otrzymać sędziowie po 20, 25 i 30 latach sędziowania.  

 

III. Prawa i obowiązki sędziego PWZPS 

§ 10. 

Sędzia PWZPS jest zobowiązany do: 
1. Godnego reprezentowania PWZPS i PZPS. 
2. Znajomości i stosowania aktualnie obowiązujących Oficjalnych Przepisów Gry w Piłkę 

Siatkową oraz umiejętności prawidłowego wypełniania protokołu zawodów piłki 
siatkowej. 

3. Stałego podnoszenia swoich umiejętności sędziowskich. 
4. Uczestnictwa w obowiązkowych szkoleniach sędziowskich oraz przystępowania do 

obowiązkowych egzaminów, minimum raz w roku. 
5. Posiadania na zawodach licencji sędziowskiej i aktualnego certyfikatu. 
6. Kulturalnego zachowania, odpowiedniej dyscypliny, punktualności, estetycznego wyglądu 

podczas trwania delegacji sędziowskich. 
7. Koleżeńskiej postawy wobec innych sędziów. 
8. Uczestnictwa w zawodach piłki siatkowej, na które został delegowany przez Wydział 

Sędziowski PWZPS. 
9. Występowania podczas zawodów w obowiązującym stroju sędziowskim. 
10.  Prawidłowego rozliczania delegacji sędziowskich. 
11.  Wprowadzania do systemu informatycznego PWZPS wyników sędziowanych zawodów 

zgodnie z przyjętymi ustaleniami i w określonym terminie. 
12.  Zachowania dyspozycyjności do sędziowania we wskazanych przez siebie terminach oraz 

do informowania właściwych członków Komisji Obsad o zaistniałych zmianach. 
13.  Niezwłocznego informowania WS PWZPS o zmianach w danych teleadresowych. 
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14.  Przestrzegania zasad delegowania na zawody. 
15.  Informowania WS PWZPS o powiązaniach z tytułu pracy, działalności społecznej lub gry 

w barwach klubu uczestniczącego w rozgrywkach PWZPS i PZPS. 
16.  Nieudostępniania danych osobowych sędziów osobom trzecim bez wyraźnej zgody osoby 

zainteresowanej. 
17.  Zapoznawania się z informacjami zawartymi w komunikatach Wydziału Sędziowskiego 

PWZPS. 
18.  Stosowania się do decyzji podejmowanych przez Wydział Sędziowski PWZPS. 

§ 11. 

Sędziemu PWZPS przysługuje prawo do: 
1. Sędziowania zawodów piłki siatkowej organizowanych przez PWZPS i pod jego 

patronatem. 
2. Biernego i czynnego prawa wyborczego na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym 

Wydziału Sędziowskiego PWZPS, z wyjątkiem sędziów niepełnoletnich, o których mowa w 
§ 2, pkt. 2. 

3. Otrzymania ze strony organizatorów zawodów niezbędnej pomocy i ochrony osobistej 
przed zawodami, w czasie ich trwania oraz po nich. 

4. Otrzymania wynagrodzenia sędziowskiego oraz zwrotu kosztów delegacji na zawody 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Wolnego wstępu na zawody piłki siatkowej na terenie województwa podkarpackiego - o 
ile inne przepisy nie stanowią inaczej. 

6. Powtórnego przystąpienia do obowiązkowego corocznego egzaminu kwalifikacyjnego w 
przypadku nie zaliczenia egzaminu w pierwszym terminie. 

7. Skorzystania z urlopu sędziowskiego zgodnie z warunkami określonymi w § 12. 

§ 12 

1. Urlop sędziowski może trwać jednorazowo nie dłużej niż dwa lata. 
2. Wymiar urlopu sędziowskiego może wynosić: 

 1 rok liczony jako sezon rozgrywkowy od 1 września do 31 sierpnia lub 

 pół sezonu - w okresie od 1 lipca do  31 grudnia lub 

 pół sezonu - w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 
3. Łączny czas trwania urlopów sędziowskich nie może przekroczyć dwóch lat w ciągu 

dziesięciu kolejnych lat działalności sędziowskiej. Wszystkie przypadki innych przerw w 
sędziowaniu będą indywidualnie rozpatrywane przez Wydział Sędziowski PWZPS. 

4. Decyzję o przyznaniu urlopu sędziowskiego podejmuje Wydział Sędziowski PWZPS na 
pisemny wniosek zainteresowanego sędziego. 

5. Sędzia, który zamierza powrócić po urlopie do sędziowania zawodów, zobowiązany jest 
do pisemnego powiadomienia Wydziału Sędziowskiego PWZPS o tym fakcie, nie później 
niż 30 dni przed datą zakończenia urlopu. Brak powiadomienia w terminie jest może być 
podstawą do wycofania sędziego z listy sędziów. 

6. Warunkiem powrotu do czynnego sędziowania jest zaliczenie wszystkich wymaganych 
testów ze znajomości przepisów oraz wniesienie opłaty za certyfikat. 
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IV. Kary i postępowanie dyscyplinarne 

§ 13. 

1. W stosunku do sędziów PWZPS naruszających niniejszy Regulamin stosowane są 
następujące rodzaje kar: 
a. upomnienie, 
b. nagana, 
c. zawieszenie w prawach sędziowskich, 
d. wykluczenie z działalności sędziowskiej. 

2. Postępowanie dyscyplinarne PWZPS jest dwuinstancyjne. 
3. Organem orzekającym w sprawach dyscyplinarnych sędziów PWZPS jest Wydział 

Dyscypliny PWZPS, do którego Rzecznik Dyscypliny i Etyki Sędziowskiej Wydziału 
Sędziowskiego PWZPS (zwany dalej Rzecznikiem), będzie kierował wnioski o ukaranie 
sędziów PWZPS, po przeprowadzeniu postępowania z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Wydziału Sędziowskiego PWZPS. 

4. Organem odwoławczym od decyzji Wydziału Dyscypliny PWZPS jest Zarząd PWZPS. 
5. Decyzje dyscyplinarne w stosunku do sędziów podejmowane są w sposób umożliwiający 

zapoznanie się z ich stanowiskiem w rozpatrywanej sprawie oraz po zasięgnięciu opinii 
Rzecznika. 

6. O karze dyscyplinarnej sędzia musi być powiadomiony przez Wydział Dyscypliny w formie 
pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

7. Decyzja powinna zawierać rodzaj nałożonej kary oraz uzasadnienie.  
8. Decyzję doręcza się zainteresowanemu sędziemu wraz z pouczeniem o możliwości i 

sposobie odwołania.  
9. Odwołanie musi być złożone w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji Wydziału 

Dyscypliny PWZPS.. Odwołanie winno być wniesione bezpośrednio do Zarządu PWZPS, na 
piśmie. Wysłanie odwołania listem poleconym jest równoznaczne z jego wniesieniem. 

10.  Skuteczne wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie zaskarżonej decyzji.  
11. Kary regulaminowe uważa się za udzielone z dniem:  

a. z upływem terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wydziału Dyscypliny lub  
b. z dniem doręczenia ostatecznej decyzji Zarządu PWZPS  

12.  Rodzaje wykroczeń i kary regulaminowe określone są w Załączniku nr 2 do niniejszego 
Regulaminu. 

V. Postanowienia końcowe. 

§ 14 

1. W zakresie nie określonym w niniejszym Regulaminie obowiązuje Regulamin Sędziego 
PZPS. 

2. Prawo interpretacji oraz rozstrzygania spraw sędziowskich nie objętych niniejszym 
regulaminem przysługuje Wydziałowi Sędziowskiemu PWZPS. 

§ 15. 

Niniejszy regulamin wraz załącznikiem wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd 
PWZPS. Równocześnie przestaje obowiązywać poprzedni regulamin sędziego PWZPS. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Sędziego PWZPS 

REGULAMIN SĘDZIEGO HONOROWEGO PWZPS 

1. Godność Sędziego Honorowego PWZPS nadaje Zarząd PWZPS w formie zatwierdzenia 

odpowiedniej uchwały WS PWZPS.  

2. Sędzią Honorowym może zostać sędzia PWZPS w uznaniu szczególnych zasług  

dla rozwoju piłki siatkowej w Polsce  lub  na  Podkarpaciu 

3. Godność Sędziego Honorowego PWZPS nadaje się, co do zasady, sędziom kończącym 

czynne sędziowanie zawodów siatkówki lub kończącym aktywną działalność sędziowską.  

4. Kandydat do godności Sędziego Honorowego PWZPS powinien spełniać łącznie 

następujące warunki:  

a. posiadać co najmniej 30-letni staż sędziowski w siatkówce oraz minimum  

I  klasę,  

b. wyróżniać się aktywnością w działalności sędziowskiej PWZPS oraz  

w wypełnianiu obowiązków określonych w Regulaminie sędziego PWZPS,  

c. uczestniczyć w działalności organizacyjnej związanej z rozwojem siatkówki  

w Polsce  i/ lub  na  Podkarpaciu w okresie nie krótszym niż 10 lat,  

d. posiadać prawa publiczne oraz nieskazitelną opinię pod względem etycznym. 

5. W wyjątkowych przypadkach godność Sędziego Honorowego PWZPS może być nadana 

pomimo niespełnienia wszystkich warunków podanych w punkcie 4.  (na przykład  

w związku z pogorszeniem się stanu zdrowia uniemożliwiającym osiągnięcie wymaganego 

stażu sędziowskiego, w razie wypadku losowego, konieczności przerwania aktywnej 

działalności sędziowskiej z uwagi na wiek, itp.).  

6. Sędzia Honorowy PWZPS zachowuje dożywotnio posiadaną ostatnio klasę sędziowską 

oraz prawa wyborcze zgodnie z  § 11 pkt 2.  

7. Nadawanie godności Sędziego Honorowego PWZPS odbywa się, co do zasady, raz do roku. 

Wyróżnienia te publikuje PWZPS.  

8. Utrata godności Sędziego Honorowego PWZPS następuje w razie utracenia przez sędziego 

praw publicznych lub postępowania nielicującego z godnością sędziego  

i działacza sportowego, względnie postępowania niezgodnego z zasadami etyki. Utratę 

godności Sędziego Honorowego PWZPS orzeka Zarząd PWZPS z inicjatywy własnej lub na 

wniosek WS PWZPS. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Sędziego PWZPS 
 
Rodzaje wykroczeń i kary regulaminowe. 
Kary określone w § 13 udzielane są odpowiednio : 
1. Upomnienie za: 

a. drugą odmowę przyjęcia nominacji w okresie dyspozycyjności, 
b. niewłaściwe wykonywanie obowiązków sędziowskich udokumentowane przez 

sędziego głównego lub oficjalne zgłoszenie z klubu uczestniczącego w zawodach. 
c. niewystarczającą dyspozycyjność w sędziowaniu zawodów (poniżej minimum 

ustalonego przez Wydział Sędziowski PWZPS) lub brak określenia okresu 
dyspozycyjności lub wielokrotne korzystanie z zastępstw. 

d. sędziowanie zawodów w nieregulaminowym, niechlujnym lub nieestetycznym 
stroju. 

e. samowolną zmiany obsady sędziowskiej. 
2. Nagana za: 

a. nieusprawiedliwioną nieobecność na zawodach wskazanych w nominacji. 
b. udokumentowany błąd sędziowski w wyniku którego wpływa protest i następuje 

weryfikacja wyniku meczu. 
c. sędziowanie zawodów bez nominacji z Komisji Obsad. 
d. niezgodne z dobrymi manierami zachowanie w stosunku do uczestników zawodów. 
e. przewinienie kwalifikujące się do udzielenia drugiego upomnienia. 
f. trzecia odmowa przyjęcia nominacji w okresie dyspozycyjności. 

3. Zawieszenie w prawie do sędziowania za: 
a. nieusprawiedliwioną nieobecność na obowiązkowym szkoleniu sędziowskim. 
b. zachowanie obraźliwe w stosunku do uczestników zawodów. 
c. przewinienie kwalifikujące się do udzielenia drugiej nagany. 

4. Wykluczenie z działalności sędziowskiej za: 
a. udokumentowane sędziowanie zawodów pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających. 
b. brak pisemnego zgłoszenia powrotu do sędziowania po urlopie. 
c. rażące naruszenie etyki, zachowanie agresywne w stosunku do uczestników 

zawodów. 
d. przewinienie kwalifikujące się do powtórnego zawieszenia w prawie do 

sędziowania. 
5. Naruszenie Kodeksu etycznego w zależności od oceny jego stopnia przez Wydział 

Sędziowski karane jest jedną z kar regulaminowych.  
6. Nałożone kary regulaminowe ulegają zatarciu po: 

a. upomnienie - jednego roku od daty jego udzielenia 
b. nagana - dwóch lat od daty jej udzielenia 
c. zawieszenia - trzech lat od daty jego udzielenia. 

7. Uprawnienia sędziego mogą zostać obniżone, jeżeli zostanie przekroczona liczba jego            
niedyspozycyjności w wysokości 50% możliwych terminów rozgrywanych spotkań. Jeżeli 
sędzia w okresie dyspozycyjności odmówi przyjęcia obsad więcej niż  
trzykrotnie, WS może podjąć decyzję o odsunięciu sędziego od nominacji. 

 
Orzekanie kar w stosunku do sędziów PWZPS odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w 
Regulaminie Sędziego PWZPS a w stosunku do sędziów szczebla centralnego z uwzględnieniem 
Przepisów Dyscyplinarnych PZPS. 



9 

 

Regulamin Sędziego Podkarpackiego WZPS 2016 - 2020 

Metryka pliku 
Zatwierdzony przez Zarząd PWZPS w dniu 23 czerwca 2016 r. 
Zmiany § 12 zatwierdzone przez Prezydium Zarządu 23 sierpnia 2016 r.  


