
 

REGULAMIN SĘDZIEGO 

MAZOWIECKO – WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ 

 

 

I. Przepisy ogólne 

 

§ 1. 

 

Regulamin niniejszy określa:  

 

1) Zasady przyznawania i pozbawiania licencji, klas i uprawnień sędziego piłki 

siatkowej w MWZPS; 

2) uprawnienia i obowiązki sędziów MWZPS; 

3) zasady postępowania dyscyplinarnego. 

 

II. Klasy i uprawnienia sędziowskie 

 

§ 2. 

 

1. Sędzią piłki siatkowej MWZPS może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca 

pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw publicznych, 

która zobowiązuje się do przestrzegania postanowień statutów i regulaminów 

MWZPS i PZPS oraz ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów 

na sędziów MWZPS. 

2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 lat oraz uczestniczyła w kursie dla 

kandydatów na sędziów MWZPS 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 ustępie 1. 

3. Sędzia traci uprawnienia do sędziowania zawodów piłki siatkowej w MWZPS 

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. 

 

§ 3. 

 

1. Sędziom MWZPS 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 ustępie 1 przyznaje Zarząd MWZPS na 

wniosek Wydziału Sędziowskiego MWZPS.  

3. Przy przyznawaniu klas sędziowskich w MWZPS obowiązują następujące 

zasady : 

a. Osobie, która ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla 

kandydatów na sędziów MWZPS, przyznawana jest klasa sędziego 

kandydata. W przypadku zaliczenia kursu ze 100% wynikiem 

nadawana jest 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 MWZPS 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 wszystkich wymagań określonych w Regulaminie Sędziego 

PZPS, 

b. posiadania klasy I i najwyższych uprawnień MWZPS przed 

przystąpieniem do kursu, 

c. aktywność sędziowska w najwyższej klasie rozgrywek MWZPS, 

d. co najmniej średnie wykształcenie.  

2. W celu uzyskania uprawnień sędziego szczebla centralnego desygnowany 

przez Wydział Sędziowski MWZPS 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 MWZPS z najwyższymi 

uprawnieniami do sędziowania zawodów organizowanych przez MWZPS.  

 



§ 5. 

 

1. Każdy sędzia sędziuje zawody kategorii zgodnej z uprawnieniami nadanymi 

przez Wydział Sędziowski MWZPS. 

2. Uprawnienia sędziowskie określają najwyższą kategorię rozgrywek, którą 

sędzia może sędziować jako sędzia pierwszy oraz sędzia drugi. Sędziom 

MWZPS nadane mogą być następujące kategorie uprawnień do sędziowania 

rozgrywek, rozpoczynając od najniższej: 

a. Kadetek / Kadetów, 

b. Juniorek / Juniorów, 

c. Seniorek / Seniorów. 

3. Uprawnienia sędziowskie weryfikowane są minimum raz w roku, przed 

rozpoczęciem nowego sezonu rozgrywkowego. Podstawą do weryfikacji jest 

obowiązkowy egzamin ze znajomości przepisów gry oraz oceny kwalifikacyjne 

z sędziowania zawodów w poprzednim sezonie. 

4. Komisja Obsad może delegować na zawody danej kategorii osobę z niższą 

kategorią uprawnień. 

5. Kwalifikatorom PZPS przysługują najwyższe uprawnienia w MWZPS. 

6. Sędziom, którzy zakończyli czynne sędziowanie na szczeblu centralnym, 

przysługują najwyższe uprawnienia w MWZPS. Po roku od zakończenia 

czynnego sędziowania na szczeblu uprawnienia te mogą być weryfikowane 

zgodnie z ustępem 3. 

7. Wydział Sędziowski MWZPS zawiesza uprawnienia sędziowskie w przypadku, 

gdy sędzia nie zda egzaminu, o którym mowa w ustępie 3.  

8. Wydział Sędziowski MWZPS 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 MWZPS lub PZPS, 

d. postępuje niezgodnie z zasadami etyki, 

e. otrzyma okresowe zawieszenie w prawie do sędziowania zawodów. 

 

§ 6. 

 

1. Dokumentami uprawniającymi do prowadzenia zawodów piłki siatkowej 

i informującymi o klasie sędziego oraz posiadanych uprawnieniach są licencja 

sędziego oraz certyfikat. Dokumenty te są wydawane: 

a. sędziom MWZPS  przez MWZPS,  

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 MWZPS i PZPS, w tym także do poddania się 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

d. spełni warunki dotyczące przyznawania licencji określone 

odpowiednio przez MWZPS lub PZPS.  

3. Certyfikat dokumentuje kategorię uprawnień sędziowskich oraz okres ich 

ważności. Okres ważności certyfikatu nie może przekroczyć jednego roku. 

4. Ważność certyfikatu jest przedłużana sędziemu, który spełnił wszystkie 

warunki określone w komunikacie wydanym przez Wydział Sędziowski przed 

kolejnym sezonem. 

5. Osoba niepełnoletnia, o której mowa w punkcie 2 § 1, 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 ustępie 2 § 6, 

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. 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 i protestach klubów, 

c. rażącego naruszenia zasad etyki, 

d. utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków sędziego 

sportowego, potwierdzonej zaświadczeniem wydanym przez lekarza. 

3. Zarząd MWZPS podejmuje decyzję o pozbawieniu licencji, klasy i uprawnień 

na wniosek Wydziału Sędziowskiego MWZPS. 

4. Wycofanie z listy sędziów nie zwalnia sędziego od obowiązku uregulowania 

wszystkich spraw i zobowiązań wynikających z działalności sędziowskiej.  

 

 



 

§ 8. 

 

1. Sędzia MWZPS może posiadać uprawnienia do sędziowania siatkówki 

plażowej.  Uprawnienia do sędziowania siatkówki plażowej nadawane są:  

a. sędziom MWZPS przez Wydział Sędziowski MWZPS – dla rozgrywek 

na szczeblu MWZPS,  

b. sędziom szczebla centralnego przez Wydział Sędziowski PZPS – dla 

rozgrywek szczebla centralnego. 

2. Sędzią siatkówki plażowej na szczeblu MWZPS 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. 

 

§ 9. 

 

1. Zasłużonym sędziom piłki siatkowej może być nadana godność Sędziego 

Honorowego MWZPS. 

2. Zasady i tryb przyznawania godności Sędziego Honorowego MWZPS określają 

przepisy MWZPS. Sędziowie Honorowi zachowują posiadaną klasę 

sędziowską.  

 

III. Prawa i obowiązki sędziego MWZPS 

 

§ 10. 

 

Sędzia MWZPS jest zobowiązany do:  

 

1) Godnego reprezentowania MWZPS 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 MWZPS; 

9) Występowania podczas zawodów w obowiązującym stroju sędziowskim; 

10) Prawidłowego rozliczania delegacji sędziowskich; 

11) Powiadamiania MWZPS o wyniku sędziowanych zawodów i/lub 

wystawionych ocenach kwalifikacyjnych zgodnie z przyjętymi ustaleniami 

i w określonym terminie; 

12) Zachowania dyspozycyjności do sędziowania we wskazanych przez siebie 

terminach oraz do informowania Wydziału Sędziowskiego MWZPS 

o zaistniałych zmianach; 

13) Niezwłocznego informowania Wydziału Sędziowskiego MWZPS o zmianach 

w danych teleadresowych; 

14) Przestrzegania zasad delegowania na zawody; 

15) Pisemnego usprawiedliwiania nieobecności na zawodach; 

16) Informowania Wydziału Sędziowskiego MWZPS o powiązaniach z tytułu 

pracy, działalności społecznej lub gry w barwach klubu uczestniczącego 

w rozgrywkach MWZPS i PZPS; 

17) Nieudostępniania danych osobowych sędziów osobom trzecim bez wyraźnej 

zgody osoby zainteresowanej; 

18) Zapoznawania się z informacjami zawartymi w komunikatach Wydziału 

Sędziowskiego MWZPS; 

19) Stosowania się do decyzji podejmowanych przez Wydział Sędziowski MWZPS. 

 

§ 11. 

 

Sędziemu MWZPS przysługuje prawo do: 

 

1) Sędziowania zawodów piłki siatkowej organizowanych przez MWZPS i pod 

jego patronatem; 

2) Otrzymania ze strony organizatorów zawodów niezbędnej pomocy i ochrony  

osobistej przed zawodami, w czasie ich trwania oraz po nich; 

3) Otrzymania wynagrodzenia sędziowskiego oraz zwrotu kosztów delegacji na 

zawody zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4) Wolnego wstępu na zawody piłki siatkowej na terenie województwa 

mazowieckiego ; o ile inne przepisy nie stanowią inaczej; 

5) Powtórnego przystąpienia do obowiązkowego corocznego egzaminu 

weryfikacyjnego w przypadku nie zaliczenia egzaminu w pierwszym terminie; 

6) Skorzystania z urlopu sędziowskiego zgodnie z warunkami określonymi 

w § 12; 

 



§ 12. 

 

1. Urlop sędziowski może trwać jednorazowo nie dłużej niż jeden rok. 

2. 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 MWZPS. 

3. Decyzję o przyznaniu urlopu sędziowskiego podejmuje Wydział Sędziowski 

MWZPS na wniosek zainteresowanego sędziego. 

4. Sędzia korzystając z urlopu całosezonowego zobowiązany jest zgłosić pisemnie 

powrót do czynnego sędziowania do Wydziału Sędziowskiego do 30 czerwca 

roku, w którym rozpoczyna się kolejny sezon. Brak powiadomienia w terminie 

jest podstawą do wycofania sędziego z listy sędziów. 

 

IV. Kary i postępowanie dyscyplinarne  

 

§ 13. 

 

1. W stosunku do sędziów MWZPS naruszających niniejszy Regulamin stosowane 

są następujące rodzaje kar: 

a. upomnienie, 

b. nagana, 

c. okresowe zawieszenie w prawach sędziowskich, 

d. wykluczenie z działalności sędziowskiej. 

2. Szczegółowe zasady udzielania kar są określone w Załączniku nr 1 do 

niniejszego Regulaminu. 

3. Postępowanie dyscyplinarne MWZPS jest dwuinstancyjne. 

4. Organem orzekającym w sprawach dyscyplinarnych sędziów MWZPS jest 

Wydział Gier i Dyscypliny MWZPS, który wszczyna postępowanie z własnej 

inicjatywy lub na wniosek Wydziału Sędziowskiego MWZPS. 

5. Organem odwoławczym od decyzji WGiD MWZPS jest Zarząd MWZPS. 

6. Decyzje dyscyplinarne w stosunku do sędziów podejmowane są w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z ich stanowiskiem w rozpatrywanej sprawie 

oraz po zasięgnięciu opinii Wydziału Sędziowskiego MWZPS. 

7. O karze dyscyplinarnej sędzia będzie powiadomiony przez WGiD.  

8. Rodzaje wykroczeń i kary regulaminowe określone są w załączniku nr 1 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 MWZPS. 

 

§ 15. 

 

Niniejszy regulamin wraz z załącznikiem wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia 

przez Zarząd MWZPS. Równocześnie przestaje obowiązywać poprzedni regulamin 

sędziego MWZPS. 

 



 

Załącznik nr 1. do Regulaminu Sędziego MWZPS 

 

Rodzaje wykroczeń i kary regulaminowe.  

 

Kary określone w § 13 udzielane są odpowiednio : 

 

1. Pisemne upomnienie za: 

a. opóźnione przekazywanie dokumentów lub zgłoszeń, powodujące 

utrudnienie pracy MWZPS, 

b. brak dyspozycyjności w sędziowaniu zawodów określony 

w Regulaminie Obsad, 

c. niewłaściwego zachowania przed, podczas lub po zawodach 

w stosunku do innych sędziów, zawodników, trenerów, działaczy lub 

kibiców, 

d. sędziowania w nieestetycznym lub nieregulaminowym stroju, 

e. naruszenia obowiązujących zasad i regulaminów sędziowania. 

Konsekwencją upomnienia jest zaznaczenie faktu otrzymania kary w aktach 

sędziego. 

 

2. Nagana za: 

a. przewinienia kwalifikujące się do powtórnego udzielenia upomnienia, 

b. udokumentowany błąd sędziowski lub niedopełnienie obowiązków 

podczas sędziowania zawodów piłki siatkowej, w wyniku którego 

wpływa do Wydziału Sędziowskiego MWZPS oficjalny protest, 

c. naruszenie zasad delegowania na zawody – w tym za sędziowanie 

zawodów bez nominacji Wydziału Sędziowskiego MWZPS, 

Konsekwencjami nagany są: 

1) zaznaczenie faktu otrzymania kary w aktach sędziego; 

2) pozbawienie możliwości uzyskania wyższej klasy sędziowskiej w ciągu 

jednego roku od dnia udzielenia kary; 

3) obniżenie od początku kolejnego sezonu uprawnień sędziowskich 

w rozgrywkach MWZPS o jeden szczebel; 

3. Okresowe zawieszenie w prawie do sędziowania zawodów następuje w wyniku: 

a. przewinienia kwalifikującego się do udzielenia sędziemu drugiej 

nagany – na okres co najmniej 1 miesiąca, 

b. udokumentowanego zawyżenia rozliczenia delegacji sędziowskiej –

 na okres co najmniej 1 miesiąca, 



c. popełnienia błędu sędziowskiego podczas zawodów, w wyniku 

którego MWZPS uwzględnia wniesiony protest – na okres co najmniej 

1 miesiąca, 

d. uzyskania negatywnego wyniku z testu sprawdzającego znajomość 

przepisów gry lub nieprzystąpienie do takiego testu – na okres co 

najmniej 1 miesiąca, 

e. nieusprawiedliwiona nieobecność na meczu – na okres co najmniej 

1 miesiąca, 

f. powtórna nieusprawiedliwiona nieobecność na meczu – na okres co 

najmniej 3 miesięcy, 

g. podjęcie wobec sędziego postępowania dyscyplinarnego do czasu 

wyjaśnienia sprawy lub zakończenia tego postępowania. 

4. Wykluczenie z działalności sędziowskiej następuje w wypadkach szczególnych: 

a. udowodnionego sędziowania zawodów pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających, 

b. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, 

c. utraty możliwości korzystania z pełnych praw publicznych, 

d. trzeciej nieusprawiedliwionej nieobecności na meczu. 

 

Orzekanie kar w stosunku do sędziów MWZPS odbywa się zgodnie z zasadami 

określonymi w Przepisach Dyscyplinarnych MWZPS/PZPS. 

 


