
REGULAMIN PRACY WYDZIAŁU GIER I DYSCYPLINY 
PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ 

NA LATA 2012 - 2016 
 

§ 1. 

1. Wydział Gier i Dyscypliny zwany dalej „Wydziałem” jest jednostką organizacyjną 

Podkarpackiego Związku Piłki Siatkowej działającym w oparciu o statut oraz 

regulaminy i przepisy PWZPS i PZPS. 

2. Do zadań WGiD PWZPS należy: 

a) Organizacja rozgrywek, opracowywanie terminarzy poszczególnych szczebli 

rozgrywkowych oraz nadzór nad ich przebiegiem, 

b) Rozpatrywanie i orzekanie w sprawach wykroczeń przeciwko regulaminom  

i przepisom obowiązującym w PWZPS, 

c) Koordynacja terminów przełożonych spotkań, 

d) Prowadzenie dokumentacji ewidencji zawodników, 

e) Weryfikacja kart zawodniczych i wprowadzanie danych do systemu 

elektronicznego, 

f) Weryfikacja wyników spotkań w oparciu o dokumentacje z zawodów, 

g) Rozpatrywanie podań o przełożenia terminów spotkań, 

h) Weryfikacja hal spotrowych nowozgłoszonych klubów, 

i) Opracowywanie regulaminów i komunikatów organizacyjnych rozgrywek na 

bierzące sezony, 

j) Wnoszenie poprawek do obowiązujących regulaminów w celu usprawnienia 

przebiegu rozgrywek, 

k) Orzekanie kar dyscyplinarnych zgodnie z obowiązującymi regulaminami  

i przepisami, 

l) Rozstrzyganie spornych spraw dotyczących spotkań i zmian barw klubowych, 

3. Wydział wspołpracuje ściśle z Zarządem PWZPS oraz pozostałymi wydziałami. 

 

§ 2. 

1. Przewodniczącego Wydziału powołuje Zarząd PWZPS spośrod swoich członkow. 

2. Pracą Wydziału kieruje Przewodniczący Wydziału. 

 



§ 3. 
1. W skład Wydziału wchodzi przewodniczący powołany przez Zarząd oraz 4-6 

członków. 

2. Kadencja Wydziału trwa tak jak kadencja Zarządu PWZPS. 

3. Członków Wydziału powołuje Zarząd na wniosek Przewodniczącego po 

zatwierdzeniu regulaminu pracy WGiD. 

4. Ustanie członkostwa w Wydziale następuje w przypadku: 

a) Śmierci członka Wydziału, 

b) Pisemnej rezygnacji, 

c) Ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych. 

5. Zarząd PWZPS może odwołać członka Wydziału przed upływem kadencji, na 

umotywowany, pisemny wniosek Przewodniczącego Wydziału. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zarząd PWZPS może odwołać cały Wydział. 

7. W przypadku ustania członkostwa lub odwołania członka przed upływem kadencji 

Wydziału, Przewodniczący może złożyć wniosek do Zarządu o powołanie 

nowego członka na okres do końca trwania kadencji Wydziału. 

§ 4. 
1. Posiedzenia Wydziału odbywają się, co najmniej dwa razy w miesięcu jako tzw. 

posiedzenia plenarne. 

2. W sprawach nadzwyczajnych Przewodniczący Wydziału, może zwołać 

posiedzenie nadzwyczajne powiadamiając członkow Wydziału w terminie krotszym 

niż 7 dni. 

3. Wydział ma obowiązek powiadomienia Członka PWZPS o wszczęciu 

postępowania przeciwko niemu, podając termin i miejsce posiedzenia. 

4. Wydział ma prawo żądać od Członkow PWZPS, ktorych dotyczy sprawa, złożenia 

wyjaśnień, dodatkowych dokumentow, informacji itp., określając termin,  

w ktorym ma to nastąpić. 

5. Wydział podejmuje decyzje zwykłą większością głosow przy udziale co najmniej 

50 % uprawnionych członkow Wydziału, a w przypadku rownej ilości głosow „za” 

i „przeciw”, o wyniku głosowania decyduje głos Przewodniczącego Wydziału. 

6. Od decyzji Wydziału przysługuje odwołanie do Zarządu PWZPS w ciągu 14 

dni od powiadomienia zainteresowanych stron. Po tym terminie decyzja Wydziału 

staje się obowiązująca. 

 



§ 5. 
1. Regulamin Wydziału wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd 

PWZPS. 

 

§ 6. 
1. Skład Wydziału Gier i Dyscypliny na dzień 30.05.2012 r. 

 

Przewodniczący – Leszek Kapłon, 

Zastępca – Marcin Nobis, 

Sekretarz – Mirosław Ludera, 

Członek – Teofil Cyran, 

Członek – Andrzej Hałys, 

Członek – Mirosław Moździoch, 

Członek – Jacek Piekiełek, 

 


