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I. Postanowienia ogólne.I. Postanowienia ogólne.I. Postanowienia ogólne.I. Postanowienia ogólne.    

§ 1 
Wydzia  Sędziowski Mazowiecko-Warszawskiego Związku Pi ki Siatkowej  zwany 
dalej Wydzia em  jest jednostką organizacyjną dzia ającą w strukturach MWZPS. 
Wydzia  wspó pracuje z pozosta ymi wydzia ami i komisjami dzia ającymi w ramach 
MWZPS oraz z Wydzia em Sędziowskim PZPS. 

§ 2 
Wydzia  zarządza dzia alno cią sędziów pi ki siatkowej MWZPS. 

§ 3 
Dzia alno cią Wydzia u kieruje Przewodniczący. Przewodniczący wybierany jest 
przez wszystkich sędziów MWZPS na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-
Wyborczym na okres czteroletniej kadencji. Tryb odbywania Walnego Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego Sędziów MWZPS okre lają odrębne przepisy. 

§ 4 
Niniejszy regulamin okre la strukturę organizacyjną, zakres zada  oraz kompetencje 
Wydzia u, w oparciu o: 
a. Statut MWZPS, 
b. Regulamin Sędziego MWZPS, 
c. Statut i regulaminy PZPS w zakresie dotyczącym rozgrywek ponad wojewódzkich. 

II. Struktura organizacyjna Wydzia u.II. Struktura organizacyjna Wydzia u.II. Struktura organizacyjna Wydzia u.II. Struktura organizacyjna Wydzia u.    
§ 5 

W sk ad Wydzia u wchodzą wy ącznie sędziowie pi ki siatkowej MWZPS. 
§ 6 

Struktura Wydzia u jest następująca: 
a. Przewodniczący Wydzia u, 
b. Zastępcy Przewodniczącego Wydzia u (1-2 osoby–, 
c. Sekretarz Wydzia u, 
d. Skarbnik Wydzia u, 
e. Komisja Szkolenia i Kwalifikacji, 
f. Komisja Obsady, 



g. Komisja Organizacyjna, 
h. Komisja Siatkówki Pla owej, 
i. Komisja Etyki Sędziowskiej i Dyscypliny, 
j. Koordynator ds. informatycznych, 
k. Cz onkowie Wydzia u. 

§ 7 
Przewodniczący Wydzia u rekomenduje Zarządowi MWZPS do zatwierdzenia 
kandydatów na cz onków Wydzia u oraz okre la ich funkcje. 

§ 8 
Prezydium Wydzia u stanowią: 
a. Przewodniczący Wydzia u, 
b. Zastępcy Przewodniczącego Wydzia u, 
c. Przewodniczący Komisji Szkolenia i Kwalifikacji, 
d. Przewodniczący Komisji Obsady, 
e. Przewodniczący Komisji Organizacyjnej, 
f. Przewodniczący Komisji Siatkówki Pla owej, 
g. Przewodniczący Komisji Etyki Sędziowskiej i Dyscypliny, 
h. Sekretarz Wydzia u, 
i. Skarbnik Wydzia u. 

§ 9 
Wydzia  sk ada się minimum z 10 a maksimum z 17 cz onków. Jeden cz onek 
Wydzia u mo e pe nić więcej ni  jedną funkcję. 

§ 10 
1. Wydzia  mo e w trakcie trwania swojej kadencji dokonywać zmian swojej struktury 
organizacyjnej, tworząc nowe komórki organizacyjne oraz dokonywać zmian 
nazewnictwa istniejących komórek. 
2. W przypadku wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej Wydzia u, 
podlegają one ka dorazowo zatwierdzeniu przez Zarząd MWZPS. 

§ 11 
1. Wydzia  mo e powo ywać zespo y robocze w celu realizacji szczegó owych zada  
oraz rozwiązywania problematyki sędziowskiej. 



2. W sk ad zespo ów roboczych mogą być powo ywani cz onkowie Wydzia u, inni 
sędziowie zrzeszeni w MWZPS oraz w uzasadnionych przypadkach osoby trzecie 
w charakterze konsultanta. 
3. Dzia ania okre lone w § 11 pkt. 1 i 2 pozostają w wy ącznej kompetencji Wydzia u 
i nie wymagają zatwierdzenia przez Zarząd. 

III. Zakres zada  Wydzia u.III. Zakres zada  Wydzia u.III. Zakres zada  Wydzia u.III. Zakres zada  Wydzia u.    
 § 12 

Do zada  Przewodniczącego Wydzia u nale y : 
a. kierowanie pracami Wydzia u, jego komisji oraz zespo ów roboczych, 
b. zwo ywanie zebra  Wydzia u,  
c. reprezentowanie Wydzia u na zewnątrz, 
d. wnioskowanie do Zarządu MWZPS w sprawach dotyczących sk adu i struktury 
Wydzia u, 
e. sk adanie wniosków Wydzia u do Zarządu MWZPS. 

 § 13 
Do zada  Zastępców Przewodniczącego Wydzia u nale y: 
a. zastępowanie Przewodniczącego Wydzia u w razie jego nieobecno ci, 
b. wykonywanie innych zada  uzgodnionych z Przewodniczącym Wydzia u. 

 § 14 
Do zada  Sekretarza Wydzia u nale y: 
a. protoko owanie zebra , 
b. organizacja i prowadzenie kancelarii Wydzia u, 
c. opracowywanie komunikatów z prac Wydzia u, 
d. wykonywanie innych czynno ci uzgodnionych z Przewodniczącym Wydzia u. 

 § 15 
Do zada  Skarbnika Wydzia u nale y prowadzenie spraw finansowych Wydzia u. 

 § 16 
Do zada  Komisji Szkolenia i Kwalifikacji nale y prowadzenie spraw związanych 
z podnoszeniem kwalifikacji sędziów MWZPS oraz ich klasyfikacją poprzez: 
a. opracowywanie programów kursokonferencji, kursów i szkole  sędziowskich na 
bazie aktualnych materia ów PZPS/FIVB/CEV i zapewnienie warunków 
merytorycznych do ich realizacji, 



b. obserwację i ocenę pracy sędziów, w szczególno ci stosowanej przez nich 
interpretacji przepisów gry i techniki sędziowania. Selekcję i zarządzanie grupą 
sędziów g ównych kwalifikatorów, 
c. kszta cenie kandydatów na sędziów oraz sędziów; kursy, szkolenia, zajęcia 
praktyczne, 
d. okre lenie i zarządzanie systemem klasyfikacji sędziów zapewniającym optymalne 
nadawanie uprawnie  i klas sędziowskich, 
e. przygotowywanie propozycji wniosków o przyznanie nagród i wyró nie  oraz 
o udzielenie kar i sankcji dyscyplinarnych mazowieckim sędziom, 
f. przygotowywanie propozycji wniosków o nadanie mazowieckim sędziom klas 
sędziowskich, uprawnie  sędziowskich oraz godno ci Sędziego Honorowego 
MWZPS i PZPS. 
g. wspó praca z innymi komórkami organizacyjnymi dzia ającymi w ramach Wydzia u 
oraz powo ywanych przez Wydzia . 

 § 17 
Do zada  Komisji Obsady nale y: 
a. dokonywanie obsad sędziowskich na zawody MWZPS oraz na zawody PZPS 
rozgrywane na terenie MWZPS  w zakresie ustalonym z PZPS, 
b. prowadzenie statystyk i analizy uczestnictwa sędziów w zawodach MWZPS, 
c. przygotowywanie propozycji wniosków o przyznanie nagród i wyró nie  oraz 
o udzielenie kar i sankcji dyscyplinarnych mazowieckim sędziom, 
d. przygotowywanie propozycji wniosków o nadanie mazowieckim sędziom klas 
sędziowskich, uprawnie  sędziowskich oraz godno ci Sędziego Honorowego 
MWZPS i PZPS. 
e. wspó praca z innymi komórkami organizacyjnymi dzia ającymi w ramach Wydzia u 
oraz powo ywanych przez Wydzia . 

§ 18 
Do zada  Komisji Organizacyjnej nale y: 
a. prowadzenie bie ącej dzia alno ci informacyjnej dotyczącej sędziów MWZPS 
z wykorzystaniem oficjalnej strony internetowej w sposób zapewniający terminowe 
przekazywanie informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków sędziowskich, 
b. organizowanie kursów kwalifikacyjno-szkoleniowych sędziów MWZPS, 
c. organizowanie kursów dla kandydatów na sędziów MWZPS, 



d. organizowanie zebra  Wydzia u, 
e. promocja dzia alno ci sędziowskiej na Mazowszu, 
f. archiwizacja dokumentacji Wydzia u, 
g. aktualizacja i nadzór nad dokumentacją licencyjną i ewidencją mazowieckich 
sędziów pi ki siatkowej, 
h. redakcja pism, korespondencji, komunikatów wychodzących z Wydzia u, 
i. wspó praca z innymi komórkami organizacyjnymi dzia ającymi w ramach Wydzia u 
oraz powo ywanych przez Wydzia . 

§ 19 
Komisja Siatkówki Pla owej realizuje ca okszta t zada  dotyczących tej formy 
siatkówki w MWZPS. Do zada  Komisji w zakresie siatkówki pla owej nale y: 
a. opracowywanie programów szkoleniowych, 
b. organizacja i prowadzenie szkolenia przed sezonem rozgrywkowym, w tym 
opracowywanie materia ów szkoleniowych i testów egzaminacyjnych, 
c. opracowywanie wytycznych odno nie interpretacji przepisów gry, 
d. dokonywanie obsad sędziowskich, 
e. dokonywanie analizy uczestnictwa sędziów w zawodach, 
f. ustalanie zasad kwalifikacji sędziów, 
g. inicjowanie i koordynacja wspó pracy krajowej i międzynarodowej, 
h. przygotowywanie propozycji wniosków o przyznanie nagród i wyró nie  oraz 
o udzielenie kar i sankcji dyscyplinarnych mazowieckim sędziom, 
i. przygotowywanie propozycji wniosków o nadanie mazowieckim sędziom klas 
sędziowskich, uprawnie  sędziowskich oraz godno ci Sędziego Honorowego 
MWZPS i PZPS. 
j. wspó praca z innymi komórkami organizacyjnymi dzia ającymi w ramach Wydzia u 
oraz powo ywanych przez Wydzia . 

§ 20 
Do zada  Komisji Etyki Sędziowskiej i Dyscypliny nale y: 
a. prowadzenie bie ącej statystyki wyró nie  i kar sędziów mazowieckich, 
b. przeprowadzanie postępowa  wyja niających w zakresie narusze  dyscypliny, 
c. dyscyplinowanie sędziów w zakresie ich dyspozycyjno ci oraz wnioskowanie do 
Wydzia u o wyciągnięcie konsekwencji wobec osób niedyspozycyjnych, 



d. przygotowywanie propozycji wniosków o przyznanie nagród i wyró nie  oraz o 
udzielenie kar i sankcji dyscyplinarnych mazowieckim sędziom, 
e. przygotowywanie propozycji wniosków o nadanie mazowieckim sędziom klas 
sędziowskich, uprawnie  sędziowskich oraz godno ci Sędziego Honorowego 
MWZPS i PZPS. 
f. wspó praca z innymi komórkami organizacyjnymi dzia ającymi w ramach Wydzia u 
oraz powo ywanych przez Wydzia . 

§ 21 
Do zada  koordynatora ds. informatycznych nale y: 
a. administrowanie strony internetowej Wydzia u,  
b. publikowanie na stronie internetowej komunikatów, wytycznych, regulaminów 

sędziowskich, materia ów szkoleniowych, nominacji sędziowskich, formularzy 
druków oraz innej dokumentacji Wydzia u, 

c. nadzór i koordynacja dzia a  w zakresie komunikacji elektronicznej z sędziami 
mazowieckimi, 

d. pomoc merytoryczna w multimedialnej obs udze zebra , kursokonferencji, 
kursów, 

e. wspó praca z innymi komórkami organizacyjnymi dzia ającymi w ramach 
Wydzia u oraz powo ywanych przez Wydzia . 

IV. Kompetencje Wydzia u.IV. Kompetencje Wydzia u.IV. Kompetencje Wydzia u.IV. Kompetencje Wydzia u.    
 § 22 

Wydzia  zbiera się na posiedzenia co najmniej jeden raz na kwarta . Posiedzenia 
zwo uje Przewodniczący Wydzia u. Do wy ącznej kompetencji Wydzia u nale y: 
a. ocena i zatwierdzanie do realizacji dokumentów kierunkowych przygotowanych 
przez komisje Wydzia u, 
b. przyznawanie i pozbawianie lub obni anie uprawnie  sędziowskich, ustalanie list 
kwalifikacyjnych na podstawie rekomendacji komisji Wydzia u, w tym wycofywanie 
z listy kwalifikacyjnej, 
c. nominowanie sędziów na szkolenie szczebla centralnego na podstawie 
rekomendacji komisji Wydzia u, 
d. wnioskowanie do Zarządu MWZPS o: 
- przyznanie lub pozbawienie licencji sędziowskich, 
- przyznanie klas sędziowskich, 



- nadanie tytu u Sędziego Honorowego. 
e. przedk adanie wniosków dyscyplinarnych dotyczących sędziów MWZPS do 
Wydzia u Gier i Dyscypliny MWZPS, 
f. przyznanie urlopu sędziowskiego, 
g. przyznanie nagród i wyró nie , 
h. ocena pracy komisji Wydzia u. 
 

 § 23 
1. Prezydium kieruje pracą Wydzia u w okresach pomiędzy posiedzeniami. 
2. Do zada  Prezydium nale y rozpatrywanie spraw bie ących i podejmowanie 
decyzji w imieniu Wydzia u. 

V. Zasady podejmowania decyzji.V. Zasady podejmowania decyzji.V. Zasady podejmowania decyzji.V. Zasady podejmowania decyzji.    
 § 24 

1. Decyzje podejmowane są przez Wydzia , Prezydium Wydzia u oraz poszczególne 
komisje na posiedzeniach zwyk ą większo cią g osów. Aby decyzja by a wa na, 
wymagana jest obecno ć co najmniej po owy cz onków. W razie równej ilo ci g osów 
decyduje g os Przewodniczącego Wydzia u, a w przypadku jego nieobecno ci, g os 
prowadzącego zebranie. 
2. Sprawy bie ące, le ące w gestii poszczególnych komisji, za atwiane są we 
w asnym zakresie przez te komisje, zgodnie z zakresem zada  okre lonym 
w niniejszym Regulaminie. 
3. W sytuacjach pilnych decyzje mogą być podejmowane w drodze 
korespondencyjnej. Decyzje te są następnie zatwierdzane na najbli szym zebraniu. 
4. Odwo ania od decyzji Wydzia u i jego Prezydium rozpatruje Zarząd MWZPS. 
5. Decyzje i informacje dotyczące sędziów MWZPS są publikowane w komunikatach 
Wydzia u. 

VI. Postanowienia ko cowe.VI. Postanowienia ko cowe.VI. Postanowienia ko cowe.VI. Postanowienia ko cowe.    
 § 25 

W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Wydzia u w trakcie kadencji, pracami 
Wydzia u kieruje wyznaczony przez Przewodniczącego jeden z 
Wiceprzewodniczących wymieniony w § 6 pkt b, który pe ni swą funkcję do czasu 
wyboru nowego Przewodniczącego Wydzia u. W przypadku zaistnienia ww. 



okoliczno ci, termin przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Wydzia u okre li 
Zarząd MWZPS. 

 § 26 
W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie 
postanowienia Wydzia u lub Zarządu MWZPS stosownie do posiadanych 
kompetencji statutowych. 

§ 27 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przys uguje Wydzia owi Sędziowskiemu 
MWZPS. 

 
 § 28 

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd 
MWZPS. 

 § 29 
Regulamin wchodzi w ycie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd MWZPS. 

 § 30 
Równocze nie traci moc poprzedni Regulamin Kolegium Sędziów MWZPS. 
 
 
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd MWZPS w dniu 03.09.2012r. 
 


