
 

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

z działalności Wydziału Dyscypliny 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej 

za okres 2016-2020 r. 

W latach 2016-2020 Wydział Dyscypliny pracował 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 sezonie sprawozdawczym 2016-2020 r. Wydział Dyscypliny przeprowadził 

jedenaście posiedzeń plenarnych, w czasie których rozpatrywał wnioski od 

Wydziału Rozgrywek oraz Wydziału Sędziowskiego orzekając kary 

dyscyplinarne.  

 

W sezonie 2016-2017 r. Wydział Dyscypliny nałożył: 

- kary dyscyplinarne na Sędziów, którzy nie dopełnili swoich obowiązków, 

- kary finansowe za naganne zachowanie zawodników zespołu MKS MOSiR 

Jasło, 

- dwie kary finansowe za wycofanie zespołów z rozgrywek po ogłoszeniu 

terminarza, 

- kara finansowa za dwukrotny lub kolejny brak dostarczenia protokołu  

w wyznaczonym terminie, 

- dwie kary finansowe za wykluczenie zawodników oraz trenera. 

W sezonie 2017-2018 r. Wydział Dyscypliny nałożył:  

- upomnienie dla Sędziów za dopuszczenie do meczu 13 zawodników z jednym 

libero, 

- cztery kary finansowe za wycofanie zespołów z rozgrywek po ogłoszeniu 



terminarza, 

- karę finansową za dwukrotny brak dostarczenia protokołu w wyznaczonym 

terminie, 

- karę finansową za grę nieuprawnionego zawodnika w klubie UKS 15 Przemyśl, 

- kary finansowe za nie zgłoszenie się zespołów do rozgrywek, UKS Zaleszany  

i Vega MOSiR Stalowa Wola, 

- karę finansową za wykluczenie zawodnika SST Lubcza Racławówka. 

W sezonie 2018-2019 r. Wydział Dyscypliny nałożył: 

- jedną naganę oraz dwa upomnienia dla Sędziów, 

- cztery kary finansowe za wycofanie zespołów z rozgrywek po ogłoszeniu 

terminarza, 

- kary finansowe za dwukrotny lub kolejny brak dostarczenia protokołu  

w wyznaczonym terminie, 

W sezonie 2019-2020 r. Wydział Dyscypliny nałożył: 

- cztery kary finansowe za wycofanie zespołów po ogłoszeniu terminarzu, 

- jedną karę finansową za wykluczenie zawodnika z zespołu LTS Feniks Leżajsk. 

                                           
Podczas rozpoznawania poszczególnych spraw, 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 

 

 


