REGULAMIN
wykonywania funkcji delegata ZPRP oraz sędziego głównego
turniejów piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej.
(zatwierdzony uchwałą nr 46/14 Zarządu ZPRP z dnia 13 grudnia 2014 r.)

Rozdział 1. Postanowienie ogólne
§1
Zakres przedmiotowy Regulaminu

1. Regulamin wykonywania funkcji delegata ZPRP oraz sędziego
głównego turniejów piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej, zwany dalej
„Regulaminem” , określa w szczególności:
1) status prawny delegata ZPRP i sędziego głównego piłki ręcznej i piłki
ręcznej plażowej, w tym zasady i warunki ich powoływania i
wyznaczania,
2) obowiązki i uprawnienia delegata ZPRP przed, w trakcie i po
zakończeniu zawodów piłki ręcznej,
3) obowiązki i uprawnienia sędziego głównego turniejów piłki ręcznej i piłki
ręcznej plażowej,
4) wysokość ryczałtu pieniężnego dla delegatów ZPRP i sędziów głównych
turniejów oraz sposoby jego wypłaty,
5) tryb postępowania w sprawach wykroczeń porządkowych popełnionych
przez delegatów ZPRP i sędziów głównych turniejów,
6) wykroczenia porządkowe delegatów ZPRP i sędziów głównych turniejów.
2. Regulamin dotyczy delegatów ZPRP oraz sędziów głównych turniejów
piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej, organizowanych bezpośrednio przez
ZPRP.
Rozdział 2. Status, kompetencje i odpowiedzialność delegata ZPRP
§2
Zakres kompetencji delegata ZPRP

1. Delegat ZPRP jest pełnomocnikiem Zarządu Związku wobec
gospodarza zawodów, zawodników i członków ekip szkoleniowych obu drużyn
uczestniczących w zawodach, sędziów prowadzących zawody, przedstawicieli
mediów oraz publiczności. Delegat ZPRP przy podejmowaniu swoich działań
powinien dbać o kreowanie pozytywnego wizerunku ZPRP.
2. Delegat ZPRP jest uprawniony do podejmowania decyzji we
wszystkich sprawach zaistniałych przed rozpoczęciem, w czasie trwania i po
zakończeniu zawodów mających wpływ na organizację, bezpieczeństwo i
sprawne prowadzenie tych zawodów oraz realizację ich celów sportowych, z
zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
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3. Obowiązki i uprawnienia delegata ZPRP, o których mowa w ust. 1 i 2,
nie mogą naruszać obowiązków i uprawnień sędziów prowadzących zawody,
przewidzianych w Przepisach gry w piłkę ręczną.
4. Delegat ZPRP nie może pełnić funkcji sędziego na boisku, niezależnie
od charakteru i rodzaju zawodów piłki ręcznej, ani też realizować innych zadań
niż określone w Regulaminie.
§3
Podstawowe obowiązki delegata ZPRP

1. Delegat ZPRP w czasie pełnienia swojej funkcji jest obowiązany:
1) godnie reprezentować ZPRP,
2) posiadać przy sobie dokumenty obejmujące w szczególności Przepisy gry
w piłkę ręczną i regulaminy danych rozgrywek oraz ich przestrzegać,
3) występować w obowiązującym ubiorze i przestrzegać estetycznego
wyglądu.
2. Obowiązujący ubiór delegata ZPRP składa się w szczególności z
jednolitej marynarki koloru ciemnego z widocznym identyfikatorem oraz
koszuli z krawatem.
§4
Powoływanie delegatów ZPRP

1. Delegatów ZPRP na każdy sezon rozgrywkowy powołuje w drodze
uchwały Zarząd Związku, na wniosek Dyrektora Biura ZPRP. Lista delegatów
ZPRP podlega publikacji na stronie internetowej ZPRP przed rozpoczęciem
rozgrywek w danym sezonie.
2. Delegatem ZPRP może być osoba, która co najmniej:
1) posiada biegłą znajomość Przepisów gry w piłkę ręczną i regulaminów
poszczególnych rodzajów rozgrywek,
2) w danym roku kalendarzowym (do dnia 31 lipca) nie ukończyła 68 lat, a
w przypadku byłych lub aktualnych delegatów EHF i IHF oraz byłych lub
aktualnych przewodniczących Kolegium Sędziów ZPRP – 70 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu ZPRP
może, na wniosek Dyrektora Biura Związku, zezwolić na odstąpienie od
wymogów określonych w ust. 2 pkt 2.
§5
Wyznaczanie delegatów na zawody

1. Dyrektor Biura ZPRP lub upoważniona przez niego osoba wyznacza
delegata ZPRP na poszczególne zawody i dokonuje ewentualnej zmiany w
obsadzie tej funkcji.
2. Delegat ZPRP powinien być powiadomiony przez organizatora
zawodów o terminie i miejscu ich rozgrywania zgodnie z ustaleniami zawartymi
w regulaminach obowiązujących w poszczególnych rodzajach rozgrywek.
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§6
Odpowiedzialność delegatów ZPRP i sędziów głównych turniejów

1. Delegaci ZPRP i sędziowie główni turniejów ponoszą
odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie postanowień
statutu i regulaminów ZPRP, przepisów gry w piłkę ręczną i piłkę ręczną
plażową oraz przepisów innych aktów prawnych normujących wykonywanie
powierzonych im funkcji.
2. Rodzaje wykroczeń porządkowych delegatów ZPRP i sędziów
głównych turniejów oraz zasady i tryb postępowania w sprawach tych
wykroczeń określa rozdział 6 i 7 niniejszego Regulaminu.
3. Rodzaje wykroczeń dyscyplinarnych delegatów ZPRP i sędziów
głównych turniejów oraz zasady i tryb postępowania w sprawach tych
wykroczeń określa Regulamin Dyscyplinarny ZPRP.
Rozdział 3. Szczegółowe prawa i obowiązki delegatów i sędziów
głównych turniejów
§7
Obowiązki delegata ZPRP przed zawodami

1. Do obowiązków delegata ZPRP przed rozpoczęciem zawodów należy
w szczególności:
1) przybycie na miejsce zawodów co najmniej jedną godzinę przed ich
rozpoczęciem oraz niezwłoczne nawiązanie kontaktu z przedstawicielem
organizatora zawodów, kierownictwami drużyn i sędziami,
2) dokonanie oględzin obiektu i urządzeń,
3) omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem zawodów,
4) sprawdzenie posiadania przez organizatora zawodów zezwolenia
lokalnych organów samorządowych na ich przeprowadzenie, jeśli takie
zezwolenie jest wymagane,
5) sprawdzenie obecności na terenie obiektu przewidzianej przepisami prawa
opieki medycznej,
6) sprawdzenie posiadania przez zawodników obu drużyn uczestniczących
w zawodach właściwych orzeczeń lekarskich o stanie ich zdrowia,
7) sprawdzenie posiadania licencji przez zawodników i trenerów oraz ich
aktualności, a także uprawnień innych osób oraz innych dokumentów,
których sprawdzenie wymagane jest przez regulaminy rozgrywek,
8) dokonanie weryfikacji rozliczenia sędziów z ich delegacji pod względem
jego zgodności z przepisami i rzetelności sporządzenia, z zastrzeżeniem
ust. 5,
9) sprawdzenie spełnienia przez gospodarza zawodów wymagań
określonych w umowach wiążących ZPRP z jego sponsorami i
partnerami.
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2. Delegat ZPRP dokonuje oględzin obiektu i urządzeń (ust. 1 pkt 2) w
celu ustalenia, czy ich stan umożliwia rozegranie zawodów zgodnie z
obowiązującymi przepisami i regulaminami. W przypadku stwierdzenia braków
i nieprawidłowości delegat ZPRP zobowiązuje organizatora zawodów do
niezwłocznego ich usunięcia.
3. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, delegat
ZPRP organizuje spotkanie z przedstawicielem organizatora zawodów,
kierownictwami drużyn, sędziami oraz osobami odpowiedzialnymi za służby
porządkowe i omawia z nimi obowiązki poszczególnych osób związane z
organizacją spotkania, jakie wynikają z przepisów gry i postanowień regulaminu
rozgrywek, dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa uczestników
zawodów i widzów.
4. Dla realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, delegat ZPRP
sprawdza, czy zawodnicy posiadają orzeczenia lekarskie o stanie ich zdrowia,
czy te orzeczenia są aktualne i czy zostały wydane przez uprawnionych lekarzy.
W razie stwierdzenia braków delegat ZPRP nie dopuszcza zawodnika do udziału
w zawodach.
5. Postanowienie ust. 1 pkt 8 nie dotyczy rozliczeń wykonywanych
centralnie przez Biuro Związku na podstawie odrębnych przepisów.
§8
Obowiązki delegata ZPRP w trakcie zawodów

1. Do kompetencji delegata ZPRP
w trakcie zawodów należy
nadzorowanie zgodnego z regulaminem rozgrywek przebiegu zawodów, a w
szczególności:
1) nadzorowanie prawidłowości pracy sekretarza zawodów, mierzącego
czas , spikera oraz członków zespołów medycznych,
2) prowadzenie obserwacji wykonywanych przez sędziów czynności oraz
odnotowywania spostrzeżeń dotyczących ich pracy,
3) udzielanie sędziom pomocy w sytuacjach spornych i wątpliwych,
4) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia uczestnikom i
widzom zawodów bezpieczeństwa oraz podejmowanie decyzji mających
na celu usunięcie przyczyn jego zagrożenia,
5) podejmowanie decyzji zmierzających do usunięcia przejawów rasizmu i
dyskryminacji w czasie zawodów,
6) realizacja współpracy z mediami.
2. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, delegat
ZPRP może dokonać zmiany obsady sekretarza zawodów lub mierzącego czas,
jeżeli stwierdzi, że popełniają oni rażące nieprawidłowości i dopuszczają się
poważnych zaniedbań w pracy. Może on również dokonać zmiany spikera lub
nakazać zaniechanie wykonywania przez niego czynności pod rygorem
przerwania zawodów, jeżeli rażąco niewłaściwie pełni swoje obowiązki, a
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zwłaszcza gdy jego tendencyjne komentarze mogą wywołać niesportową reakcję
publiczności.
3. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, delegat
ZPRP
przekazuje sędziom – na ich wniosek – opinie w kwestiach
regulaminowo-porządkowych, które budzą ich wątpliwości, a także rozstrzyga
w sprawach spornych związanych z interpretacją ustaleń zawartych w
regulaminach
rozgrywek. Delegat ZPRP
jest obowiązany także do
poinformowania sędziów, jeżeli podejmowane przez nich decyzje naruszają
przepisy gry i stwarzają groźbę powtórzenia zawodów.
4. Dla realizacji zadania, o którym mowa w ust 1 pkt 4 i 5, delegat ZPRP
jest obowiązany do reagowania na wszelkie nieprawidłowości występujące w
trakcie zawodów, które mają wpływ na ich atmosferę i przebieg oraz
bezpieczeństwo uczestników i widzów, a także ochronę osobistą sędziów i
innych osób oficjalnych przebywających na zawodach. Delegat ZPRP jest
uprawniony do podejmowania decyzji porządkowych w przypadkach
wystąpienia aktów rasizmu i dyskryminacji oraz innych zagrożeń dla
sportowego przebiegu zawodów, a także bezpieczeństwa ich uczestników i
widzów, łącznie z usunięciem poszczególnych uczestników zawodów lub całej
widowni z obiektu, a nawet przerwania zawodów.
5. Dla realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, delegat ZPRP
utrzymuje kontakty z przedstawicielami prasy, radia i telewizji obecnymi na
zawodach, określa ich miejsce na widowni i udziela wyjaśnień na temat
organizacji
zawodów.
Dotyczy
to
w
szczególności
nadawcy
przeprowadzającego transmisję telewizyjną spotkania.
§9
Obowiązki delegata ZPRP po zawodach

1. Delegat ZPRP jest zobowiązany po zakończeniu zawodów w
szczególności do:
1) zadbania o bezpieczeństwo zawodników i sędziów,
2) sprawdzenia protokołu zawodów,
3) dokonania oceny organizacji spotkania i pracy sędziów,
4) wypełnienia dokumentu obserwacji sędziów i przesłania go w ciągu 48
godzin do Biura ZPRP,
5) wypełnienia „Raportu delegata zawodów” i przesłania go w ciągu 48
godzin do Kolegium Ligi ZPRP, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Delegat ZPRP nie może opuścić swojego stanowiska, dopóki nie
upewni się, że sytuacja nie zagraża incydentami lub zakłóceniem porządku i
bezpieczeństwa oraz pozwala na bezpieczne przejście zawodników i sędziów
do szatni.
3. Delegat ZPRP sprawdza sporządzony przez sędziów protokół
zawodów i jest odpowiedzialny za prawidłowość i kompletność danych
zawartych w protokole.
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4. Delegat ZPRP uczestniczy w spotkaniu z sędziami i osobami
reprezentującymi drużyny biorące udział w zawodach i w jego trakcie
przedstawia swoją ocenę organizacji spotkania i pracy sędziów.
5. Jeżeli podczas zawodów miały miejsce nietypowe zdarzenia, np.
ekscesy pseudokibiców, dyskwalifikacje z opisem, niesportowe zachowanie
drużyn, raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, powinien być przesłany nie
później niż w ciągu 24 godzin.
§ 10
Prawa i obowiązki sędziów głównych turniejów

1. Sędziowie główni turniejów piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej są
pełnomocnikami Zarządu ZPRP w czasie turniejów organizowanych i
prowadzonych bezpośrednio przez ZPRP.
2. Sędziów głównych turniejów, o których mowa w ust. 1, powołuje
Dyrektor Biura ZPRP, w konsultacji z przewodniczącym Kolegium Sędziów
ZPRP, na wniosek kolegiów i komisji odpowiedzialnych za organizację i
prowadzenie poszczególnych rozgrywek.
3. Sędziowie główni w czasie turniejów, o których mowa w ust. 1:
1) wykonują zadania określone w § 3 i w § 7 – 10 niniejszego Regulaminu,
2) podejmują
decyzje
organizacyjno–porządkowe
przewidziane
w odpowiednich regulaminach rozgrywek,
3) pełnią funkcję organu porządkowego I instancji w sprawach wykroczeń
popełnionych przez uczestników turnieju w granicach określonych w
regulaminach odpowiednich rozgrywek,
4) rozpatrują protesty od decyzji sędziów prowadzących zawody na
zasadach i w trybie określonych w regulaminach odpowiednich
rozgrywek.
Rozdział 4. Świadczenia pieniężne dla delegatów i sędziów
głównych turniejów
§ 11
Ryczałt pieniężny dla delegatów ZPRP i sędziów głównych

1. Delegatom ZPRP i sędziom głównym turniejów, o których mowa
w § 10, przysługuje ryczałt pieniężny w wysokości określonej w tabeli, która
stanowi załącznik do uchwały Zarządu Związku podejmowanej na wniosek
Dyrektora Biura ZPRP.
2. Wysokość ryczałtu pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, może być
różnicowana w zależności od tego, czy zadania delegata lub sędziego są
wykonywane:
1) na terenie województwa, gdzie znajduje się miejsce ich zamieszkania,
czy też poza tym terenem,
2) w sobotę, w niedzielę i święta, czy też w dni powszednie.
6

§ 12
Procedura wypłaty ryczałtów dla delegatów i sędziów głównych

1. Ryczałty pieniężne, o których mowa w § 11 ust. 1, dla delegatów ZPRP
oraz sędziów głównych turniejów międzynarodowych i seniorskich w piłce
ręcznej przysługują od ZPRP i podlegają centralnemu rozliczeniu przez Biuro
Związku w trybie i na zasadach określonych w odrębnej uchwale Zarządu
ZPRP.
2. Ryczałt, o których mowa w § 11 ust. 1, dla sędziów głównych
turniejów młodzieżowych w piłce ręcznej oraz turniejów krajowych i
międzynarodowych w piłce ręcznej plażowej, przysługują od organizatorów
tych zawodów w trybie określonym przez Dyrektora Biura Związku, w
porozumieniu z Komisarzem Rozgrywek ZPRP lub Komisją do spraw Piłki
Ręcznej Plażowej ZPRP. Osoby objęte tym systemem rozliczeń są obowiązane
do przedłożenia organizatorom zawodów wymaganych dokumentów.
Rozdział 5. Wyznaczanie kandydatów na delegatów EHF i IHF
§ 13
Procedura wyznaczania kandydatów na delegatów EHF i IHF

1. Zarząd Związku, na wniosek Dyrektora Biura ZPRP, zatwierdza w
drodze uchwały kandydatury na delegatów EHF i IHF na dany sezon sportowy.
2. Kandydatem na delegata EHF lub IHF może być osoba, która co
najmniej:
1) posiada biegłą znajomość Przepisów gry w piłkę ręczną lub w piłkę
ręczną plażową oraz regulaminów rozgrywek międzynarodowych,
2) w danym roku kalendarzowym (do dnia 31 lipca) nie ukończyła 70 lat,
3) posiada biegłą znajomość języka angielskiego.
Rozdział 6. Postępowanie w sprawach wykroczeń delegatów ZPRP
i sędziów głównych turniejów
§ 14
Dyrektor Biura jako organ porządkowy

Dyrektor Biura Związku pełni funkcję organu porządkowego I instancji w
odniesieniu do delegatów ZPRP i sędziów głównych turniejów; dla realizacji
tych zadań:
1) prowadzi postępowanie w I instancji w sprawach wykroczeń
porządkowych popełnionych przez delegatów i sędziów głównych
turniejów oraz wydaje orzeczenia w tych sprawach, z uwzględnieniem
postanowień § 16 - 24 niniejszego Regulaminu;
2) kieruje wnioski do Komisji Dyscyplinarnej Związku o rozpoznanie spraw
dotyczących popełnienia przez delegatów i sędziów głównych turniejów
wykroczeń dyscyplinarnych, z uwzględnieniem § 55 ust. 2 pkt 5
Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP;
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3) kieruje wnioski do Komisji Dyscyplinarnej Związku o wszczęcie
postępowania egzekucyjnego, jeżeli jego prawomocne decyzje nie zostały
wykonane, z uwzględnieniem postanowień § 79 Regulaminu
Dyscyplinarnego ZPRP.
§ 15
Rodzaje kar porządkowych dla delegatów

1. Karami porządkowymi dla delegatów i sędziów głównych turniejów są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) kara pieniężna do 3000 złotych,
4) odsunięcie od wykonywania funkcji delegata ZPRP lub sędziego
głównego turniejów na okres do 3 miesięcy.
2. Karę odsunięcia od wykonywania funkcji delegata ZPRP lub sędziego
głównego turniejów orzeka się w pełnych tygodniach i miesiącach.
3. Karę pieniężną orzeka się w pełnych setkach i tysiącach.
§ 16
Kary dodatkowe dla delegatów

1. Dodatkowymi karami porządkowymi dla delegatów są:
1) zakaz wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ZPRP,
2) obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej wykroczeniem.
2. Karę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, orzeka się na okres do 6 miesięcy
ze wskazaniem funkcji i organizacji, której dotyczy.
§ 17
Wszczęcie postępowania porządkowego

1. Dyrektor Biura ZPRP wszczyna postępowanie niezwłocznie po
uzyskaniu materiałów uzasadniających popełnienie wykroczenia porządkowego
przez delegata ZPRP lub sędziego głównego turniejów.
2. Nie wszczyna się postępowania, o którym mowa w ust. 1, jeżeli od
dnia popełnienia wykroczenia porządkowego upłynął rok.
§ 18
Postępowanie przed Dyrektorem Biura

1. Dyrektor Biura wydaje decyzje porządkowe po przeprowadzeniu
postępowania dowodowego, wnikliwym rozpatrzeniu wniosków stron oraz
zgromadzeniu odpowiednich, przewidzianych prawem dokumentów.
2 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Biura może
organizować rozprawy z udziałem zainteresowanych stron: osoba obwiniona
przybywa na rozprawę na własny koszt.
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§ 19
Rodzaje decyzji porządkowych

1. Dyrektor Biura ZPRP – w zależności od wyników postępowania
dowodowego:
1) nakłada karę porządkową, jeżeli uzna, że zebrany w sprawie materiał
dowodowy potwierdza popełnienie wykroczenia;
2) uniewinnia obwinionego od popełnienia zarzucanego mu czynu, jeżeli
uzna, że zebrany w sprawie materiał dowodowy nie pozwala na
stwierdzenie popełnienia wykroczenia;
3) umarza postępowanie porządkowe, jeżeli sprawa nie podlega jego
jurysdykcji.
2. Decyzje porządkowe Dyrektora Biura powinny być sporządzone na
piśmie i zawierać sentencję, krótkie uzasadnienie formalne i merytoryczne oraz
informację o środkach ich zaskarżenia.
§ 20
Odwołania od decyzji porządkowych

1. Od decyzji porządkowej Dyrektora Biura obwinionemu delegatowi lub
sędziemu głównemu turniejów przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej
ZPRP w ciągu 14 dni od daty otrzymania tej decyzji wraz z uzasadnieniem.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Biura z równoczesną
wpłatą kaucji pieniężnej w kwocie 2000 złotych.
3. Dyrektor Biura ZPRP przekazuje niezwłocznie do Komisji
Odwoławczej odwołanie ukaranego wraz ze swoim stanowiskiem odnośnie
argumentów zawartych w odwołaniu oraz zebraną w sprawie dokumentacją.
Rozdział 7. Wykroczenia porządkowe delegatów ZPRP i sędziów
głównych turniejów
§ 21
Spóźnienie na zawody

1. Delegat ZPRP lub sędzia główny turnieju, który w sposób
nieusprawiedliwiony spóźnił się na zawody lub turnieje, do których nadzoru
został wyznaczony, podlega karze porządkowej upomnienia lub nagany.
2. W przypadku ponownego popełnienia wykroczenia, o którym mowa w
ust. 1, może być orzeczona kara pieniężna w kwocie do 1000 złotych.
§ 22
Nieprzybycie na zawody

1. Delegat ZPRP lub sędzia, który bez usprawiedliwienia nie przybył na
zawody lub turnieje, do których nadzoru został wyznaczony, podlega karze
porządkowej upomnienia, nagany lub kary pieniężnej do kwoty 2000 złotych.
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2. W przypadku popełnienia kolejnego wykroczenia, o którym mowa w
ust. 1, może być orzeczona kara odsunięcia od wykonywania funkcji delegata
ZPRP lub sędziego głównego turniejów na okres do 2 miesięcy.
§ 23
Naruszenie obowiązków regulaminowych

1. Delegat ZPRP lub sędzia główny turnieju, który w sposób rażący
naruszył obowiązki określone w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu, podlega
karze pieniężnej do 3000 złotych lub karze odsunięcia od wykonywania funkcji
delegata ZPRP lub sędziego głównego turnieju na okres do 3 miesięcy albo obu
tym karom łącznie.
2. W przypadku orzeczenia kary, o której mowa w ust.1, w pełnej
wysokości orzeka się karę dodatkową zakazu wykonywania funkcji
organizacyjnych i sportowych w ZPRP na okres do 6 miesięcy.
§ 24
Naruszenie przepisów gry

1. Delegat ZPRP, który dopuścił się naruszenia przepisów gry w piłkę
ręczną lub piłkę ręczną plażową oraz regulaminów właściwych rozgrywek, a
naruszenie to stanowiło podstawę do uznania protestu, podlega karze pieniężnej
w kwocie do 2000 złotych i odsunięcia od wykonywania funkcji delegata na
okres do 2 miesięcy.
2. W przypadku popełnienia kolejnego wykroczenia, o którym mowa w
ust. 1, może być orzeczona kara pieniężna do kwoty 3000 złotych i odsunięcia
od wykonywania funkcji sędziego na okres do 3 miesięcy.
Rozdział 8. Postanowienia końcowe
§ 25
Zmiana Regulaminu

Regulamin niniejszy może być zmieniony wyłącznie w drodze uchwały
Zarządu ZPRP.
§ 26
Prawo interpretacji Regulaminu

Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje
Zarządowi ZPRP i jego Prezydium.
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