
Regulamin Sędziego  

Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej 

 

§ 1. 

Niniejszy Regulamin określa: 

1. zasady przyznawania i pozbawiania licencji sędziego piłki siatkowej w Mazowiecko-

Warszawskim Związku Piłki Siatkowej (dalej MWZPS) oraz certyfikatu sędziego MWZPS, 

2. nadawania klas sędziowskich oraz uprawnień sędziowskich sędziego MWZPS, 

3. nadawania uprawnień sędziego siatkówki plażowej MWZPS, 

4. uprawnienia i obowiązki sędziów MWZPS, 

5. zasady postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów MWZPS. 

 

§ 2. 

1. Rozgrywki MWZPS mogą sędziować wyłącznie osoby posiadające łącznie licencję 

sędziego piłki siatkowej oraz ważny certyfikat sędziego MWZPS,  przyznane na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem ust. 5. 

2. Licencję sędziego piłki siatkowej MWZPS wydaje Zarząd MWZPS na wniosek Wydziału 

Sędziowskiego MWZPS (dalej WS MWZPS). 

3. Licencję sędziego piłki siatkowej MWZPS można przyznać osobie, która: 

a) ukończyła 16 lat (przy czym osoba małoletnia musi przedstawić pisemną zgodę 

opiekuna prawnego na pełnienie funkcji sędziego), 

b) pisemnie oświadczy, że nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane  

z oskarżenia publicznego, 

c) pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutów oraz regulaminów 

PZPS i MWZPS, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

d) ukończyła kurs dla kandydatów na sędziów oraz zdała egzamin sędziowski z wynikiem 

pozytywnym, 

e) złożyła wniosek o powrót do czynnego sędziowania przed upływem 5 lat od dnia 

złożenia rezygnacji z sędziowania i uzyskała pozytywną rekomendację WS MWZPS. (Wnioski 

byłych sędziów, którzy zostali pozbawieni licencji zgodnie z ust. 7 pkt a – e, oraz sędziów którzy 

ukończyli kurs na sędziego piłki siatkowej, nie sędziując od razu zawnioskowali o urlop a 

następnie złożyli rezygnację nie będą rozpatrywane),  



f) uzyskała uprawnienia sędziowskie w innym kraju, sędziowała za zgodą WS MWZPS 

jeden sezon rozgrywkowy, uzyskała pozytywne oceny sędziów głównych i zdała test  

z przepisów gry w języku polskim z wynikiem pozytywnym. 

4. Sędziowie piłki siatkowej innych wojewódzkich związków piłki siatkowej mogą zostać 

sędziami MWZPS na wniosek właściwej jednostki wojewódzkiego związku. 

5. Sędziowie piłki siatkowej, który uzyskali uprawnienia sędziowskie w innym kraju, mogą 

zwrócić się do WS MWZPS z wnioskiem o wyrażenie zgody na sędziowanie zawodów MWZPS. 

Wniosek taki powinien zawierać: zaświadczenie z macierzystej federacji, potwierdzające 

nabycie uprawnień do sędziowania piłki siatkowej, informacje w zakresie posiadanych 

uprawnień, liczby przesędziowanych meczów ogółem oraz w ostatnim sezonie. W takim 

wypadku WS MWZPS może wyrazić zgodę na sędziowanie zawodów  MWZPS pod warunkiem, 

że osoba posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym porozumienie się oraz z 

wynikiem pozytywnym zda test z przepisów gry w języku polskim. Zgoda taka obowiązuje do 

końca sezonu rozgrywkowego, jeśli wniosek wpłynął do WS MWZPS w trakcie sezonu, albo na 

cały sezon rozgrywkowy jeśli wniosek wpłynął do WS MWZPS przed jego rozpoczęciem. 

6. Sędzia traci uprawnienia do sędziowania zawodów piłki siatkowej w MWZPS jako sędzia 

I, II i liniowy z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym ukończył 70 lat. W 

następnych latach sędzia może pełnić obowiązki sekretarza zawodów oraz sędziego głównego 

chyba, że WS MWZPS postanowi inaczej. 

7. Pozbawienie licencji następuje w przypadku, gdy sędzia: 

a) zostanie ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu, 

b) zostanie pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu, 

c) zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane  

z oskarżenia publicznego, 

d) rażąco narusza niniejszy Regulamin lub Regulamin Sędziego PZPS, 

e) nie otrzyma w ciągu roku od wydania licencji co najmniej III klasy sędziowskiej, 

z wyjątkiem przypadku, w którym sędzia posiadający klasę sędziego kandydata zwrócił się z 

wnioskiem o urlop sędziowski na sezon rozgrywkowy następujący po zakończeniu kursu dla 

kandydatów na sędziów MWZPS, 

f) składa rezygnację z sędziowania. 

8. WS MWZPS, poza warunkami wymienionymi w ust. 7, może złożyć wniosek  

do Zarządu MWZPS o pozbawienie sędziego licencji w przypadku: 

a) braku aktywności sędziego w sędziowaniu zawodów podczas całego sezonu 

rozgrywkowego, 

b) niezadowalającego wykonywania obowiązków sędziowskich udokumentowanych  

w szczególności, lecz niewyłącznie, w protokołach z zawodów, ocenach sędziów głównych i 

uznanych za zasadne protestach klubów, 



c) rażącego naruszenia zasad etyki, 

d) utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków sędziego MWZPS, 

e) drugiego i każdego następnego przypadku sędziowania zawodów piłki siatkowej bez 

nominacji WS MWZPS ( nie dotyczy sytuacji losowych, w których sędzia ze względu na dobro 

rozgrywek nie miał szans na uzyskanie zgody ) lub innych zawodów nie organizowanych przez 

MWZPS bez wyrażenia na to zgody przez WS MWZPS. Zgoda taka powinna zostać wyrażona co 

najmniej w formie mailowej, 

f) nie zgłoszenia przez sędziego powrotu do sędziowania po skorzystaniu z urlopu  

w całym sezonie rozgrywkowym w wymaganym terminie określonym w §12 pkt 6. 

9. Zarząd MWZPS podejmuje decyzję o pozbawieniu licencji na wniosek WS MWZPS. 

10. Pozbawienie sędziego licencji MWZPS nie zwalnia sędziego z obowiązku uregulowania 

wszystkich spraw i zobowiązań wynikających z działalności sędziowskiej. 

 

§ 3. 

1. Certyfikat sędziego MWZPS na sezon jest dokumentem potwierdzającym właściwe 

przygotowanie do prowadzenia zawodów w danym sezonie rozgrywkowym, w tym ukończenie 

szkolenia sędziowskiego i zaliczenia testu z przepisów gry. 

2. Okres ważności certyfikatu nie może przekroczyć jednego roku. 

3. Certyfikat sędziego MWZPS wydaje WS MWZPS. 

4. Aktualny certyfikat sędziego uprawnia do bezpłatnego wstępu na zawody piłki 

siatkowej na obszarze działania związku, który go wydał, o ile inne przepisy nie stanowią 

inaczej. 

 

§ 4. 

1. Sędziom MWZPS nadawane są następujące klasy sędziowskie, rozpoczynając od 

najniższej: 

a) kandydat na sędziego; 

b) klasa III; 

c) klasa II; 

d) klasa I. 

2. Klasy sędziowskie wymienione w ust. 1 przyznaje Zarząd MWZPS na wniosek  

WS MWZPS. 

3. Klasę kandydata na sędziego nadaje się wraz z licencją sędziego piłki siatkowej, za 

wyjątkiem przypadku opisanego w ust. 4 pkt a). 



4. Klasę III można nadać osobie, która wypełni łącznie wszystkie poniższe warunki: 

a) wykazała się na kursie dla kandydatów na sędziów wysokimi umiejętnościami oraz 

zdała egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym – wraz z nadaniem licencji sędziego, 

b) w ciągu roku od uzyskania klasy kandydata na sędziego wykazała się w szczególności: 

zdyscyplinowaniem, koleżeńską postawą, nienagannym wypełnianiem obowiązków sędziego, 

przestrzeganiem zasad obsad i dobrymi umiejętnościami sędziowskimi, 

c) w ciągu roku od uzyskania klasy kandydata na sędziego nie brała urlopu sędziowskiego 

dłuższego niż 3 miesiące, 

d) w ciągu roku od uzyskania klasy kandydata na sędziego nie została ukarana naganą lub 

zawieszeniem, 

e)      w ciągu roku od uzyskania klasy kandydata na sędziego przesędziowała dwa turnieje 

MWZPS w kategorii młodzik/ka i/lub mini siatkówka. 

5. Klasę II można nadać sędziemu, który łącznie spełnia następujące warunki: 

a) wykazuje dobrą znajomość przepisów gry w piłkę siatkową (w tym zalicza obowiązkowy 

przedsezonowy test z przepisów gry w pierwszym terminie), 

b) cechuje się nienagannym wypełnianiem obowiązków sędziego,  

c) uczestniczy aktywnie w prowadzeniu zawodów, wykazuje wysoką aktywność 

sędziowską oraz otrzymuje pozytywne oceny za sędziowanie od sędziów głównych, 

d) posiada przez co najmniej pół roku nadaną klasę III. 

6. Klasę I można nadać sędziemu, który łącznie spełnia następujące warunki:  

a) wykazuje dobrą znajomość przepisów gry w piłkę siatkową (w tym zalicza obowiązkowy 

przedsezonowy test z przepisów gry w pierwszym terminie), 

b) cechuje się nienagannym wypełnianiem obowiązków sędziego,  

c) uczestniczy aktywnie w prowadzeniu zawodów, wykazuje wysoką aktywność 

sędziowską oraz otrzymuje pozytywne oceny za sędziowanie od sędziów głównych, 

d) posiada przez co najmniej pół roku nadaną klasę II. 

 

§ 5. 

1. Sędzia klasy I może zostać delegowany przez WS MWZPS na egzamin dla kandydatów 

na sędziego szczebla centralnego PZPS.  

2. Warunkiem delegowania na egzamin, o którym mowa w ust. 1, jest dobre sędziowanie 

potwierdzone wysokimi ocenami sędziów głównych, wypełnianie przez sędziego zobowiązań 

określonych w niniejszym Regulaminie oraz: 

a) spełnienie wszystkich wymagań określonych w Regulaminie Sędziego PZPS, 



b) posiadanie klasy I oraz najwyższych uprawnień MWZPS przed przystąpieniem  

do egzaminu, 

c) aktywność sędziowska w najwyższej klasie rozgrywek MWZPS, 

d) wysoka dyspozycyjność sędziowska. 

3. W celu uzyskania uprawnień sędziego szczebla centralnego delegowany przez  

WS MWZPS kandydat na sędziego szczebla centralnego przechodzi procedury określone przez 

Wydział Sędziowski PZPS. 

 

§ 6. 

1. WS MWZPS określa listę sędziów głównych na dany sezon rozgrywkowy.  

2. Obowiązki sędziego głównego: 

a) ocena pracy sędziów zgodnie z zasadami określonymi przez WS MWZPS, 

b) omawianie po zakończeniu zawodów z komisją sędziowską najważniejszych sytuacji 

meczowych i decyzji podjętych przez poszczególnych sędziów, wskazywanie obszarów 

wymagających doskonalenia przez sędziów, wskazywanie ich mocnych i słabych stron, 

odpowiadanie na pytania komisji sędziowskiej oraz udzielanie stosownych wyjaśnień, 

c) wypełnianie arkusza oceny sędziego zgodnie z zasadami określonymi przez  

WS MWZPS. 

3. W przypadku nienależytego wykonywania obowiązków sędziego głównego, WS 

MWZPS może skreślić sędziego głównego z listy sędziów głównych na dany sezon 

rozgrywkowy. 

 

§ 7. 

1. Sędziowie MWZPS posiadają uprawnienia do sędziowania następujących klas 

rozgrywkowych MWZPS, rozpoczynając od najniższej: 

a) Kadetek / Kadetów, 

b) Juniorek / Juniorów, 

c) Seniorek / Seniorów. 

2. Wyjątkowym rodzajem uprawnień, określonych w ust. 1, posiadanymi przez sędziów 

MWZPS spełniających wymagania § 2 ust. 6 są uprawnienia sędziego sekretarza. 

3. Każdy sędzia MWZPS sędziuje zawody kategorii zgodnej z uprawnieniami nadanymi 

przez WS MWZPS. 

4. Sędzia MWZPS posiadający uprawnienia do sędziowania zawodów, określonych w ust. 

1, może być nominowany na zawody niższych klas rozgrywkowych. 



5. WS MWZPS może odwołać sędziego MWZPS z zawodów, na które był nominowany. 

6. Uprawnienia sędziowskie weryfikowane są przez WS MWZPS co najmniej raz w roku, 

przed rozpoczęciem nowego sezonu rozgrywkowego. Podstawą do weryfikacji jest w 

szczególności wynik obowiązkowego testu ze znajomości przepisów gry, oceny sędziów 

głównych z poprzedniego sezonu rozgrywkowego oraz dyspozycyjność w poprzednim sezonie 

rozgrywkowym. 

7. WS MWZPS może obniżyć kategorię uprawnień sędziowskich w przypadkach, gdy 

sędzia: 

a) uzyska niskie oceny sędziów głównych lub z testu, o którym mowa w ust. 6, 

b) nie przestrzega obowiązujących zasad obsad, 

c) nie respektuje niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Sędziego PZPS, 

d) postępuje niezgodnie z zasadami etyki, 

e) zostanie okresowo zawieszony w prawie do sędziowania zawodów. 

8. Sędziom, o których mowa w § 2 ust. 5, WS MWZPS nadaje uprawnienia wraz z 

wydaniem zgody na sędziowanie. 

9. Wszelkie nadania oraz zmiany uprawnień muszą zostać zatwierdzone przez Zarząd 

MWZPS. 

 

§ 8. 

1. Sędzia MWZPS może uzyskać uprawnienia do sędziowania siatkówki plażowej. 

Uprawnienia do sędziowania siatkówki plażowej nadawane są: 

a) sędziom MWZPS przez WS MWZPS – dla rozgrywek na szczeblu MWZPS, 

b) sędziom szczebla centralnego przez Wydział Sędziowski PZPS – dla rozgrywek szczebla 

centralnego. 

2. Sędzią siatkówki plażowej MWZPS może zostać sędzia MWZPS, 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 MWZPS. 

4. Sędzia klasy I może zostać delegowany przez WS MWZPS na kurs dla kandydatów na 

sędziego siatkówki plażowej 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 Siatkówki 

Plażowej PZPS, 



b)  posiadanie klasy I oraz najwyższych uprawnień MWZPS przed przystąpieniem  

do kursu, 

§ 9. 

1. Zasłużonym dla rozwoju piłki siatkowej w Mazowszu i byłym sędziom piłki siatkowej 

może zostać nadana godność Sędziego Honorowego MWZPS. 

2. Zasady i tryb przyznawania godności Sędziego Honorowego MWZPS określa  

Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

§ 10. 

Sędzia MWZPS jest zobowiązany do: 

1. godnego reprezentowania MWZPS i PZPS, 

2. stosowania się do ustaleń WS MWZPS, w tym w szczególności w zakresie: 

a) delegowania na zawody, 

b) prawidłowego rozliczania delegacji lub wynagrodzenia sędziowskiego, 

c) dyscypliny, 

d) szkolenia i zaliczenia obowiązkowego testu z przepisów gry przed sezonem, 

3. wystawienia prawidłowej delegacji i poprawnego rozliczenia i dokonania korekty 

rozliczenia - w przypadku błędnego rozliczenia delegacji, 

4. znajomości i stosowania aktualnie obowiązujących Przepisów Gry w piłkę siatkową i 

innych dokumentów pokrewnych (tj. Księga Przypadków, Wytyczne i instrukcje sędziowania 

itp.) oraz prawidłowego ich stosowania podczas sędziowania zawodów, a także umiejętności 

prawidłowego wypełniania protokołu zawodów piłki siatkowej, 

5. posiadania aktualnie wymaganych dokumentów uprawniających do sędziowania 

zawodów piłki siatkowej (licencja sędziego oraz aktualny certyfikat na sezon), 

6. stałego podnoszenia umiejętności sędziowskich, 

7. uczestniczenia w szkoleniach sędziowskich oraz przystępowania do testów z przepisów 

gry na zasadach określanych przez WS MWZPS, co najmniej raz w roku, 

8. kulturalnego zachowania, odpowiedniej dyscypliny, punktualności, estetycznego 

wyglądu podczas trwania delegacji sędziowskich, 

9. koleżeńskiej postawy wobec innych sędziów, 

10. uczestniczenia w zawodach piłki siatkowej, na które został delegowany przez  

WS MWZPS, 

11. występowania podczas zawodów w obowiązującym stroju sędziowskim, 

12. niezwłocznego informowania WS MWZPS o zmianach w danych teleadresowych, 



13. przestrzegania obowiązujących zasad obsad, 

14. pisemnego usprawiedliwiania nieobecności na zawodach, 

15. informowania WS MWZPS o możliwych konfliktach interesów wynikających 

w szczególności z działalności lub gry w klubie MWZPS lub PZPS, 

16. nieudostępniania danych osobowych sędziów osobom trzecim bez wyraźnej zgody 

osoby zainteresowanej, 

17. zapoznawania się z informacjami zawartymi w komunikatach WS MWZPS, 

18. stosowania się do decyzji podejmowanych przez WS 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 ich zakończeniu, 

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. uczestnictwa w drugim terminie obowiązkowego testu z przepisów gry w 

uzasadnionym i usprawiedliwionym przypadku nieobecności lub w przypadku niezaliczenia 

testu z przepisów gry w pierwszym terminie, 

6. skorzystania z urlopu sędziowskiego na zasadach określonych w § 12. 

 

§ 12. 

1. Decyzję o przyznaniu urlopu sędziowskiego podejmuje WS MWZPS na pisemny 

wniosek sędziego MWZPS. 

2. Sędzia MWZPS zamierzający skorzystać z urlopu sędziowskiego związanego z opieką 

nad dzieckiem, o którym mowa w przepisach prawa pracy, jest obowiązany powiadomić WS 

MWZPS. 

3. Urlop sędziowski może trwać jednorazowo nie dłużej niż jeden rok. W uzasadnionych 

przypadkach decyzją WS MWZPS wydawaną na wniosek sędziego okres ten może zostać 

wydłużony. 



4. Łączny czas trwania urlopów sędziowskich nie może przekroczyć dwóch lat w ciągu 

dziesięciu kolejnych lat działalności sędziowskiej. Do okresu tego nie są wliczane okresy 

urlopów związanych z opieką nad dzieckiem, o których mowa w przepisach prawa pracy oraz 

dodatkowe urlopy udzielone w uzasadnionych przypadkach decyzją WS MWZPS. 

5. Wszystkie przypadki innych przerw w sędziowaniu będą indywidualnie rozpatrywane 

przez WS MWZPS. 

6. Sędzia, po skorzystaniu z urlopu w całym sezonie rozgrywkowym, zobowiązany jest 

zgłosić pisemnie do WS MWZPS powrót do sędziowania do daty pierwszego terminu 

kursokonferencji przed danym sezonem rozgrywkowym. Brak powiadomienia w terminie jest 

podstawą do pozbawienia sędziego licencji. 

§ 13. 

1. W stosunku do sędziów MWZPS naruszających niniejszy Regulamin stosowane są przez 

Wydział Gier i Dyscypliny MWZPS (dalej WGiD MWZPS) następujące rodzaje kar: 

a) pisemne upomnienie, 

b) pisemna nagana, 

c) czasowe zawieszenie w prawach sędziego MWZPS, 

d) dożywotnie zawieszenie w prawach sędziego MWZPS. 

2. Rodzaje kar regulaminowych oraz ich konsekwencje są określone w Załączniku nr 2 do 

niniejszego Regulaminu. 

3. Postępowanie dyscyplinarne MWZPS jest dwuinstancyjne. 

4. We wszystkich sprawach dyscyplinarnych organem orzekającym jest WGiD MWZPS.  

5. WS MWZPS po podjęciu informacji o wystąpieniu zachowania mogącego być 

przedmiotem postępowania dyscyplinarnego niezwłocznie kieruje tę informację  

do Komisji Etyki w WS MWZPS (dalej KE). 

6. KE w terminie 5 dni od dnia powzięciu informacji o zachowaniu mogącym być 

przedmiotem postępowania dyscyplinarnego zwraca się do sędziego MWZPS o złożenie 

wyjaśnień w niniejszej sprawie. 

7. Sędzia MWZPS przedstawia wyjaśnienia przed KE w terminie do 7 dni od wezwania go 

do złożenia wyjaśnień pod rygorem utraty możliwości do złożenia wyjaśnień. W przypadkach 

szczególnie skomplikowanych sędzia MWZPS może wystąpić do KE o wydłużenie niniejszego 

terminu o kolejne 7 dni. 

8. W terminie 7 dni od dnia złożenia wyjaśnień KE kieruje do WGiD MWZPS za 

pośrednictwem Przewodniczącego WS MWZPS w zależności od poczynionych ustaleń wniosek 

o: 

a) ukaranie sędziego, wraz z propozycją kary, 



b) odstąpienie od ukarania sędziego. 

9. Powyższy wniosek KE zawiera, krótkie uzasadnienie i okoliczności uzasadniające 

podjęte rozstrzygnięcie. 

10. WGiD MWZPS o wszczętym postępowaniu dyscyplinarnym powiadamia sędziego 

MWZPS, który naruszył niniejszy Regulamin na adres poczty elektronicznej podany w systemie 

obsad. 

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

12. Procedura odwoławcza od decyzji WGiD MWZPS jest opisana w statucie MWZPS.  

13. O podjętym rozstrzygnięciu sędzia MWZPS jest powiadamiany przez WGiD MWZPS. 

14. Korespondencja w sprawach dyscyplinarnych jest prowadzona za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

15.  Wszystkie nałożone kary zostają odnotowane w aktach sędziego MWZPS. Historia 

nałożonych na sędziego MWZPS kar w danym sezonie rozgrywkowym jest resetowana z dniem 

rozpoczęcia nowego sezonu rozgrywkowego. W przypadku gdy kara wykracza poza termin 

rozpoczęcia nowego sezonu rozgrywkowego, resetowanie kary odbywa się z dniem 

rozpoczęcia kolejnego sezonu rozgrywkowego. Resetowanie historii kar nie oznacza ich 

wykreślenia z akt sędziego. 

 

§ 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 WS MWZPS. 

 

§ 15. 

1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikiem został zatwierdzony przez Zarząd MWZPS  

w dniu 7 listopada 2022 r. i wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2022 r.  

2. Równocześnie przestaje obowiązywać poprzedni regulamin Sędziego MWZPS. 

 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1 – Regulamin Sędziego Honorowego MWZPS 

Załącznik nr 2 - Rodzaje kar regulaminowych oraz ich konsekwencje 

 



Załącznik nr 1  

do Regulaminu Sędziego MWZPS 

 

Regulamin Sędziego Honorowego MWZPS 

 

1. Godność Sędziego Honorowego MWZPS nadaje Zarząd MWZPS w formie zatwierdzenia 

wniosku WS MWZPS.  

2. Sędzią Honorowym MWZPS może zostać sędzia lub były sędzia  MWZPS       uznaniu 

szczególnych zasług dla rozwoju piłki siatkowej. 

3. Godność Sędziego Honorowego MWZPS nadaje się co do zasady sędziom kończącym 

czynne sędziowanie zawodów siatkówki szczebla centralnego lub kończącym aktywną 

działalność sędziowską.  

4. Godność Sędziego Honorowego MWZPS może zostać nadana pośmiertnie na wniosek 

WS MWZPS. 

5. Kandydat do godności Sędziego Honorowego MWZPS powinien spełniać łącznie 

następujące warunki:  

a) posiadać co najmniej 20-letni staż sędziowski w siatkówce, 

b) wyróżniać się aktywnością w działalności sędziowskiej MWZPS i/lub na szczeblu 

centralnym oraz w wypełnianiu obowiązków określonych w Regulaminie sędziego MWZPS , 

c) uczestniczyć w działalności organizacyjnej związanej z rozwojem siatkówki w okresie 

nie krótszym niż 10 lat,  

d) posiadać prawa publiczne oraz nieskazitelną opinię pod względem etycznym.  

6. W wyjątkowych przypadkach godność Sędziego Honorowego MWZPS może być nadana 

pomimo niespełnienia wszystkich warunków podanych w ust. 5 pkt a) (na przykład w związku 

z pogorszeniem się stanu zdrowia uniemożliwiającym osiągnięcie wymaganego stażu 

sędziowskiego, w razie wypadku losowego, konieczności przerwania aktywnej działalności 

sędziowskiej z uwagi na wiek, itp.).  

7. Sędzia Honorowy MWZPS zachowuje dożywotnio posiadaną ostatnio klasę sędziowską.  

8. Nadawanie godności Sędziego Honorowego MWZPS odbywa się co do zasady raz do 

roku. 

9. Wyróżnienia te publikuje się w komunikatach z posiedzeń Zarządu MWZPS. 

10. Utrata godności Sędziego Honorowego MWZPS następuje w razie utracenia przez 

sędziego praw publicznych lub postępowania nielicującego z godnością sędziego  

i działacza sportowego, względnie postępowania niezgodnego z zasadami etyki. Utratę 



godności Sędziego Honorowego MWZPS orzeka Zarząd MWZPS z inicjatywy własnej  

lub na wniosek WS MWZPS. 



 

Załącznik nr 2 do 

Regulaminu Sędziego MWZPS 

 

Rodzaje kar regulaminowych oraz ich konsekwencje 

 

Kary określone w § 13 udzielane są odpowiednio: 

1. upomnienie za: 

a) opóźnione lub błędne przekazywanie dokumentów lub zgłoszeń, powodujące 

utrudnienie pracy WS MWZPS lub MWZPS, 

b) niewłaściwe zachowanie przed, podczas lub po zawodach w stosunku w szczególności 

do innych sędziów, zawodników, trenerów, działaczy lub kibiców, 

c) sędziowania w nieestetycznym lub nieregulaminowym stroju, 

d) naruszenia obowiązujących zasad i regulaminów sędziowania, 

e) pierwszą lecz usprawiedliwioną nieobecność na meczu naruszającą zasady obsad, 

f) pierwszy przypadek nieprzestrzegania zasad obsad ustanowionych przez WS MWZPS 

na dany sezon. 

2. Konsekwencją upomnienia jest zaznaczenie faktu jego otrzymania w aktach sędziego 

oraz pisemne powiadomienie sędziego o tym fakcie na podany adres poczty elektronicznej. 

3. Nagana za: 

a) przewinienia określone w ust. 1 pkt a-d) kwalifikujące się do powtórnego udzielenia 

upomnienia, 

b) drugie przypadki przewinień określonych w ust. 1 pkt e, f), 

c) udokumentowany błąd sędziowski lub niedopełnienie obowiązków podczas 

sędziowania zawodów piłki siatkowej, w wyniku których został uznany oficjalny protest, 

d) naruszenie zasad obsad, w szczególności sędziowanie zawodów bez nominacji  

WS MWZPS lub sędziowanie zawodów innych niż organizowanych przez MWZPS bez uzyskania 

zgody przez WS MWZPS, 

e) nieusprawiedliwioną nieobecność na meczu. 

4. Konsekwencjami nagany są: 

a) zaznaczenie faktu jej otrzymania w aktach sędziego oraz pisemne powiadomienie 

sędziego o tym fakcie na podany adres poczty elektronicznej, 



b) pozbawienie możliwości uzyskania wyższej klasy sędziowskiej w ciągu jednego roku od 

dnia udzielenia kary, 

c) obniżenie od początku kolejnego sezonu uprawnień sędziowskich w rozgrywkach 

MWZPS o jeden szczebel. Obniżenie nie ma zastosowania do sędziów posiadających 

uprawnienia kadet/kadetka i sędzia sekretarz,  

d) dodatkową wyłączną konsekwencją za naruszenie określone w ust. 3 pkt e) jest 

zawieszenie na okres 1 miesiąca od dnia udzielenia kary w sędziowaniu zawodów najwyższego 

możliwego poziomu rozgrywkowego dla danego sędziego określonego posiadanymi 

uprawnieniami. W przypadku sędziów posiadających uprawnienia najniższego stopnia 

zawieszenie dotyczy w szczególności obsad pomocniczych. 

5. Czasowe zawieszenie w prawach sędziowskich następuje w wyniku: 

a) przewinienia kwalifikującego się do udzielenia sędziemu drugiej nagany jak również 

kolejne przypadki naruszeń określonych w ust. 1 pkt a – d) – na okres 1 miesiąca od dnia 

udzielenia kary, 

b) celowego udokumentowanego zawyżenia rozliczenia delegacji sędziowskiej – na okres 

1 miesiąca od dnia udzielenia kary, 

c) udokumentowany błąd sędziowski lub niedopełnienie obowiązków podczas 

sędziowania zawodów piłki siatkowej, w wyniku którego został uznany oficjalny protest i 

powtórzony mecz – na okres 3 miesięcy od dnia udzielenia kary, 

d) powtórne naruszenie zasad obsad, w szczególności sędziowanie zawodów bez 

nominacji WS MWZPS lub sędziowanie zawodów innych niż organizowanych przez MWZPS bez 

uzyskania zgody przez WS MWZPS - na okres 3 miesięcy od dnia udzielenia kary, 

e) powtórnej nieusprawiedliwionej nieobecności na meczu – na okres 3 miesięcy od dnia 

udzielenia kary,  

f) podjęcia wobec sędziego postępowania dyscyplinarnego do czasu zakończenia tego 

postępowania. 

6. Dożywotnie zawieszenie w prawach sędziego MWZPS następuje w wypadkach 

szczególnych: 

a) udowodnionego sędziowania zawodów pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających, 

 


