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Rozdział I.  Postanowienia ogólne 

Art. 1 
Poniższe definicje odnoszą się do odpowiednich określeń używanych w niniejszym Regulaminie, chyba że niniejszy Regulamin stanowi 
inaczej. 

 PZPS  – Polski Związek Piłki Siatkowej, 

 OZPS  – Opolski Związek Piłki Siatkowej, 

 WZPS – Wojewódzki Związek Piłki Siatkowej, 

 WS OZPS – Wydział Sędziowski Opolskiego Związku Piłki Siatkowej, 

 Sędzia – osoba posiadająca licencję sędziego piłki siatkowej wydaną przez właściwy Związek Sportowy na podstawie Ustawy. 
Art. 2 

Regulamin niniejszy określa: 
1. Warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji sędziego piłki siatkowej. 
2. Warunki dopuszczenia sędziego do prowadzenia zawodów sportowych piłki siatkowej na terenie działania OZPS. 
3. Prawa i obowiązki sędziów OZPS. 
4. Zasady nadawania i pozbawiania klas oraz uprawnień sędziowskich sędziom piłki siatkowej OZPS. 
5. Przepisy dyscyplinarne. 
6. Zasady pracy sędziów głównych – obserwatorów. 
7. Zasady nominowania sędziów OZPS na zawody sportowe piłki siatkowej. 

Rozdział II.  Warunki i tryb przyznawania i pozbawiania licencji sędziego piłki siatkowej 

Art. 3 
Pełnienie obowiązków sędziego piłki siatkowej jest dobrowolne. 

Art. 4 
1. Licencję sędziego piłki siatkowej OZPS może otrzymać osoba, która: 

 Posiada co najmniej wykształcenie średnie i ukończone 18 lat; 

 posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

 ma prawo do korzystania z pełni praw publicznych; 

 nie figuruje w centralnym rejestrze skazanych; 

 pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów PZPS oraz OZPS, w tym także do poddania 
się odpowiedzialności dyscyplinarnej; 

 ukończy z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej organizowany przez 
Wydział Sędziowski OZPS; 

 złoży poprawnie wypełniony Wniosek o wydanie licencji sędziego piłki siatkowej; 

 złoży wypełnione Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych; 

 złoży wypełnione Oświadczenie prawne sędziego; 

 złoży wypełnione Zobowiązanie szkoleniowe sędziego. 
2. Licencję sędziego piłki siatkowej OZPS wydaje WS OZPS osobie, która spełni wymogi Art. 4 ust. 1 oraz zostanie wpisana na listę 

opolskich sędziów piłki siatkowej decyzją Zarządu OZPS na wniosek WS OZPS. 
3. Wysokość opłat za wydanie licencji sędziego piłki siatkowej jest określona w Cenniku Opłat Finansowych WS OZPS 

zatwierdzanym corocznie przez Zarząd OZPS. 
Art. 5 

1. Licencji sędziego piłki siatkowej OZPS pozbawia Zarząd OZPS w drodze decyzji na podstawie wniosku WS OZPS. 
2. Licencji sędziego piłki siatkowej OZPS może zostać pozbawiona osoba: 

a. wobec, której stwierdzono ustanie zapisów Art. 4 ust. 1 
b. wobec której stwierdzono wystąpienie rażących naruszeń postanowień statutu,  

regulaminów PZPS bądź OZPS, a w szczególności regulaminu sędziego OZPS; 
c. w przypadku rezygnacji z dalszej działalności w charakterze sędziego piłki siatkowej; 
d. na wniosek WS PZPS. 

3. Pozbawienie licencji sędziego piłki siatkowej nie zwalnia sędziego od obowiązku uregulowania wszystkich spraw i zobowiązań 
w stosunku do władz sportowych. 

Art. 6 
Od decyzji OZPS w sprawach przyznawania i pozbawiania licencji sędziego piłki siatkowej osobie wnioskującej o przyznanie licencji 
sędziego piłki siatkowej lub pozbawionej takiej licencji przysługuje skarga do właściwego WSA. 

Rozdział III.  Warunki dopuszczenia sędziego do prowadzenia zawodów sportowych piłki siatkowej na terenie 
działania OZPS 

Art. 7 
1. Certyfikat sędziego piłki siatkowej wydawany jest przez WS OZPS na okres jednego sezonu rozgrywkowego. 
2. Sędzia zostaje dopuszczony do prowadzenia zawodów sportowych piłki siatkowej na terenie działania OZPS w danym sezonie 

rozgrywkowym i otrzymuje certyfikat sędziego piłki siatkowej lub posiadany przez tego sędziego certyfikat sędziowski zostaje 
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mu przedłużony na kolejny sezon rozgrywkowy, po spełnieniu następujących warunków: 
a. sędzia posiada ważną licencję sędziego piłki siatkowej; 
b. sędzia odbędzie szkolenie oraz zaliczy z wynikiem pozytywnym egzaminy kontrolne ze znajomości przepisów gry w 

piłkę siatkową, zasad protokołowania zawodów, znajomości regulaminów rozgrywek i przepisów związanych, ustalone 
i przeprowadzane przez WS OZPS przed rozpoczęciem każdego sezonu rozgrywkowego; 

c. sędzia posiada uprawnienia sędziowskie nadane mu przez WS OZPS; 
3. Wysokość opłat za wydanie certyfikatu sędziego piłki siatkowej jest określona w Cenniku Opłat Finansowych WS OZPS 

zatwierdzanym corocznie przez Zarząd OZPS w drodze decyzji. 
4. W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wpisania na listę opolskich sędziów piłki siatkowej sędziów z innych 

województw. Osoba taka powinna przedstawić dokumenty uprawniające ją do prowadzenia zawodów sportowych piłki 
siatkowej oraz zgodę z macierzystego WZPS na przejście do OZPS z zaznaczeniem wykreślenia jej z listy sędziów macierzystego 
WZPS. Każdorazowo decyzję taką podejmuje WS OZPS. 

Art. 8 
1. W roku, w którym sędzia kończy 65 rok życia, traci z urzędu uprawnienia do sędziowania zawodów sportowych piłki siatkowej 

na terenie działania OZPS w charakterze sędziego pierwszego, sędziego drugiego oraz sędziego liniowego. 
2. Utrata uprawnień sędziowskich, o których mowa w Art. 8 ust. 1, następuje z końcem roku kalendarzowego, w którym sędzia 

kończy 65 rok życia. Może on jednak nadal pełnić obowiązki sędziego sekretarza i/lub sędziego głównego – kwalifikatora 
zawodów i/lub sędziego obserwatora. 

3. WS OZPS w szczególnie uzasadnionych przypadkach ma prawo odstąpić od stosowania zasad określonych w Art. 8 ust. 2 i: 
a. przedłużyć sędziemu okres ważności uprawnień sędziowskich, o których mowa w Art. 8 ust.1, do końca danego 

sezonu rozgrywek, który rozpoczął się w roku, w którym sędzia kończy 65 rok życia; 
b. przyznać w kolejnych latach sędziemu, który ukończył 65 rok życia  uprawnienia do sędziowania zawodów sportowych 

piłki siatkowej na terenie działania OZPS w charakterze sędziego pierwszego, sędziego drugiego oraz sędziego 
liniowego wyłącznie w zakresie zawodów akademickich, szkolnych i zawodów towarzyskich. 

Rozdział IV.  Prawa i obowiązki sędziego OZPS 

Art. 9 
Sędzia ma prawo do: 

1. Otrzymywania pomocy szkoleniowej ze strony WS OZPS. 
2. Dostępu do pełnej informacji o działalności WS OZPS i Opolskich Sędziów. 
3. Zaopatrzenia w sprzęt sędziowski, w zakresie posiadanych przez WS OZPS możliwości. 
4. Odwoływania się od decyzji WS OZPS do właściwych organów nadrzędnych. 
5. Udziału w Walnych Zebraniach Sprawozdawczych oraz Sprawozdawczo-Wyborczych WS OZPS, wyrażania tam własnego 

stanowiska, zgłaszania wniosków oraz zapytań. 
6. Wybierać i być wybieranym do władz sędziowskich. 

Art. 10 
Sędziemu przysługuje prawo do: 

1. Otrzymania niezbędnej pomocy i ochrony osobistej przed, w czasie trwania oraz po zawodach sportowych piłki siatkowej ze 
strony organizatorów zawodów. 

2. Otrzymania wynagrodzenia za prowadzenie zawodów sportowych piłki siatkowej oraz zwrotu kosztów delegacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

3. Zwracania się do WS OZPS w formie pisemnej ze wszystkimi sprawami dotyczącymi jego osoby, oraz działalności WS OZPS a 
także innych sędziów. 

4. Korzystania z urlopu od pełnienia obowiązków sędziowskich na zasadach określonych w Art. 13. 
5. Otrzymania tytułu sędziego honorowego OZPS z chwilą zaprzestania pełnienia obowiązków sędziego czynnego. 

Art. 11 
Sędzia jest zobowiązany do: 

1. Godnego reprezentowania PZPS oraz OZPS. 
2. Przestrzegania postanowień Statutu PZPS oraz OZPS. 
3. Bardzo dobrej znajomości obowiązujących przepisów gry w piłkę siatkową, wytycznych i regulaminów sędziowskich, 

Komunikatów WS PZPS i OZPS, Poleceń Organizacyjnych WS OZPS oraz przestrzegania ich postanowień. 
4. Bardzo dobrej znajomości Regulaminów Rozgrywek oraz przepisów związanych, w stopniu umożliwiającym prawidłowe 

wykonywanie obowiązków sędziowskich na zawodach sportowych piłki siatkowej. 
5. Bycia obiektywnym i sprawiedliwym w stosowaniu i interpretacji obowiązujących przepisów gry. 
6. Przestrzegania postanowień obowiązujących aktów prawnych dotyczących działalności w charakterze sędziego sportowego. 
7. Przestrzegania postanowień, uchwał i decyzji organów OZPS dotyczących zagadnień sędziowskich. 
8. Przestrzegania procedur ustalonych przez WS OZPS. 
9. Uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez WS OZPS. 
10. Ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji sędziowskich. 
11. Uczestnictwa w zawodach sportowych piłki siatkowej, na które został nominowany przez WS OZPS, w tym zachowywania 

wysokiego poziomu dyspozycyjności. 
12. Przestrzegania dyspozycyjności we wskazanych przez siebie terminach, a w szczególnych przypadkach do niezwłocznego 
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informowania WS OZPS o zaistniałych zmianach w tej materii. 
13. Występowania podczas zawodów sportowych piłki siatkowej w obowiązującym stroju sędziowskim. 
14. Prawidłowego rozliczania delegacji sędziowskich. 
15. Zachowywania właściwej postawy moralnej podczas trwania delegacji sędziowskich oraz poza tym okresem. 
16. Informowania WS OZPS o zaistniałych lub istniejących powiązaniach z tytułu pracy, działalności społecznej lub innej 

wykonywanej funkcji z klubami sportowymi uczestniczącymi w rozgrywkach OZPS i/lub PZPS, organizacjami sportowymi i 
innymi instytucjami o podobnym charakterze oraz ustaniu tych powiązań. 

17. Niezwłocznego informowania WS OZPS o zmianach w danych teleadresowych. 
18. Koleżeńskiej postawy wobec innych sędziów. 
19. Stosowania się do decyzji, wytycznych i zaleceń WS OZPS oraz jego Członków w zakresie ich kompetencji. 

Art. 12 
Sędzia, który z jakichkolwiek powodów nie może pełnić swoich obowiązków, winien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie WS OZPS, 
załączając do informacji stosowne zaświadczenie /oświadczenie/ 

Art. 13 
Urlop od pełnienia obowiązków sędziowskich 

1. Urlop od pełnienia obowiązków sędziowskich może trwać jednorazowo lub łącznie nie dłużej niż jeden rok. 
2. Decyzję o przyznaniu urlopu od pełnienia obowiązków sędziowskich podejmuje WS OZPS na pisemny wniosek 

zainteresowanego sędziego złożony na właściwym formularzu. 
3. Wszystkie przypadki dłuższych przerw będą indywidualnie rozpatrywane przez WS OZPS. 
4. Sędzia, który zamierza powrócić do czynnego sędziowania zawodów, po urlopie od pełnienia obowiązków sędziowskich, 

zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia o tym fakcie WS OZPS, dokonanego na właściwym formularzu nie później niż 
do dnia 31 maja w roku, w którym urlop ten ustaje. 

Rozdział V.  Klasy i uprawnienia sędziowskie 

Art. 14 
Klasy sędziowskie: 

1. Sędziom OZPS, którzy nie posiadają uprawnień sędziowskich szczebla centralnego, nadawane są następujące klasy sędziowskie: 
a. sędzia kandydat; 
b. klasa III; 
c. klasa II; 
d. klasa I; 

2. Klasy sędziowskie nadaje Zarząd OZPS na wniosek WS OZPS na podstawie jego decyzji. 
3. Sędzia może być pozbawiony klasy sędziowskiej decyzją Zarządu OZPS na wniosek WS OZPS. 
4. Sędzia może mieć nadaną klasę sędziowską – III, II, I, jeżeli spełnia następujące warunki: 

a. wykazuje się bardzo dobrą znajomością obowiązujących przepisów gry w piłkę siatkową, zasad protokołowania 
zawodów, wytycznych i regulaminów sędziowskich oraz posiada wysokie kwalifikacje sędziowskie; 

b. nie uzyskał negatywnych ocen z sędziowanych spotkań; 
c. aktywnie uczestniczy w zawodach organizowanych przez OZPS, wykazując się wysokim poziomem dyspozycyjności; 
d. przez co najmniej pół roku posiada uprzednio nadaną klasę sędziowską; 
e. w okresie ostatnich 12 miesięcy nie popełnił wykroczeń podlegającym karom; 
f. w okresie ostatnich 12 miesięcy nie korzystał z urlopu od pełnienia obowiązków sędziowskich. 

5. Obniżenie klasy sędziowskiej może nastąpić w przypadkach, gdy sędzia: 
a. uzyska negatywne oceny z sędziowanych spotkań; 
b. uchyla się od sędziowania zawodów; 
c. w rażący sposób narusza obowiązujące akty normatywne OZPS, regulaminy, procedury i inne postanowienia organów 

zwierzchnich dotyczące sędziów lub popełnia wykroczenia podlegające karom. 
6. Oceny pracy sędziów dokonuje WS OZPS na podstawie Procedury:  Zasady  kwalifikacji  i  obserwacji  opolskich  sędziów. 
7. Sędzia honorowy OZPS – tytuł nadawany na wniosek WS przez OZPS z chwilą osiągnięcia wieku 65 lat i zakończenia czynnego 

sędziowania w OZPS. 
Art. 15 

Grupy Uprawnień Sędziowskich 

1. Sędziom OZPS nadawane są uprawnienia sędziowskie uprawniające do prowadzenia zawodów sportowych piłki siatkowej w 
danej lub danych klasach rozgrywkowych oraz kategoriach wiekowych.  

2. Od sezonu 2012/2013 będzie pięć grup uprawnień: 
A - grupa uprawniająca do prowadzenia zawodów obejmujących wszystkie ligi seniorskie i młodzieżowe organizowane przez 
OZPS /sędziowie S.C./ 
B – grupa uprawniająca do prowadzenia zawodów obejmujących wszystkie ligi seniorskie i młodzieżowe organizowane przez 
OZPS /sędziowie woj./ 
C - grupa uprawniająca do prowadzenia zawodów obejmujących wszystkie rozgrywki młodzieżowe organizowane przez OZPS 
D - grupa uprawniająca do prowadzenia zawodów obejmujących wszystkie  rozgrywki młodzieżowe OZPS z wyłączeniem 
rozgrywek juniorów i juniorek.  
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E - grupa uprawniająca do pełnienia wyłącznie funkcji sędziego sekretarza, asystenta sekretarza oraz sędziego liniowego na 
wszystkich zawodach wojewódzkich lub wyższego szczebla organizowanych na terenie OZPS. 

Zasady nadawania uprawnień: 
1. Uprawnienia nadawane są przez WS OZPS na wniosek Komisji Szkolenia i Kwalifikacji Sędziowskich WS. Uprawnienia 

sędziowskie są nadawane przez WS OZPS na dany sezon rozgrywkowy, przed rozpoczęciem tego sezonu rozgrywek, którego 
dotyczą. Grupa uprawnień A składa się z dwóch podgrup: 

 A1 -klasa uprawnień nadawana sędziom S.C. oraz kwalifikatorom S.C. za wyjątkiem sędziów, którzy z powodów 
regulaminowych mogą posiadać wyłącznie grupę uprawnień E. 

 A2 -klasa uprawnień nadawana sędziom wojewódzkim, którzy posiadają doświadczenie i umiejętności pozwalające na 
sędziowanie najwyższej klasy rozgrywkowej w województwie. 

2. Uprawnienia sędziowskie grupy A mogą zostać nadane sędziom posiadającym I klasę sędziowską i posiadającym co najmniej 3 
letnie doświadczenie w sędziowaniu zawodów piłki siatkowej. 

3. Uprawnienia sędziowskie grupy B mogą zostać nadane sędziom posiadającym co najmniej II klasę sędziowską i posiadającym co 
najmniej 2 letnie doświadczenie w sędziowaniu zawodów piłki siatkowej. 

4. Uprawnienia sędziowskie grupy C mogą zostać nadane sędziom posiadającym co najmniej III klasę sędziowską i posiadającym 
co najmniej roczne doświadczenie w sędziowaniu zawodów piłki siatkowej. 

5. Uprawnienia sędziowskie grupy D mogą zostać nadane sędziom kandydatom 
6. Uprawnienia sędziowskie grupy E nadawane są sędziom, którzy z powodów regulaminowych nie mogą pełnić na zawodach piłki 

siatkowej funkcji sędziego I lub II oraz jednocześnie zgłaszają gotowość do dalszej pracy oraz sędziom, którzy z powodów 
zdrowotnych nie mogą pełnić funkcji sędziego I lub II. 

Zasady weryfikacji uprawnień sędziowskich 
1. Uprawnienia sędziowskie będą weryfikowane po zakończonym sezonie rozgrywkowym. 
2. Podstawą do weryfikacji uprawnień sędziowskich będzie miejsce na liście rankingowej danej grupy uprawnień tworzonej w 

oparciu o oceny obserwatorów na zawodach, ocenę WS po sezonie, ocenę obserwatorów i dyspozycyjność sędziego. 
3. Trzy osoby, które zdobędą najmniejszą ilość punktów w testach przed sezonem  tracą możliwość awansu po sezonie. 
4. Sędziowie o niedyspozycyjności w sezonie większej niż 25% tracą możliwość awansu po sezonie. Identyczne konsekwencje 

wywołuje czwarta dokonana zamiana i/lub odmowa przyjęcia nominacji. 
5. Sędziom o niedyspozycyjności w sezonie większej niż 50% zostają automatycznie obniżone uprawnienia o jeden szczebel.  
6. WS OZPS ma prawo złożyć wniosek o skreślenie z listy sędziów osoby, które: 

a. na liście rankingowej w grupie D i E zajmą ostatnie i przedostatnie miejsce. 
b. W rankingu po sezonie będą miały powyżej 50 % niedyspozycyjność do sędziowania zawodów sportowych. 

7. W przypadku gdy dwóch lub więcej sędziów ma tę samą średnią ocen na liście rankingowej o kolejności decyduje liczba 
obserwacji (im więcej obserwacji tym wyższe miejsce). 

8. Sędziowie, którzy mogą uzyskać wyższe uprawnienia muszą posiadać oceny od co najmniej 4-ch obserwatorów. 
9. Obserwacjom nie będą podlegać sędziowie z uprawnieniami KW /obserwator OZPS/ oraz grupy E.  
10. Ranking dla osób z grupy E będzie sporządzony na postawie oceny WS, obserwatorów, testów i dyspozycyjności. 
11. Obserwacji dokonywać będą sędziowie, którym takie uprawnienia nada przed sezonem WS OZPS. 
12. Przed nowym sezonem WS OZPS ustali nowy podział uprawnień sędziowskich biorąc pod uwagę: 

a. Końcowy ranking ocen z poprzedniego sezonu rozgrywkowego. 
b. Liczbę wycofanych sędziów z danej grupy uprawnień.  
c. Liczbę zespołów w danych grupach rozgrywkowych. 

13. W uzasadnionych przypadkach WS OZPS może zmienić uprawnienia sędziowskie indywidualną decyzją, która wymaga 
szczegółowego uzasadnienia. 

14. Pełna lista rankingowa z uwzględnieniem ocen po sezonie obserwatorów, WS OZPS KS OZPS i oceny dyspozycyjności, zostanie 
opublikowana przed nowym sezonem rozgrywkowym. 

15. Skargi i wnioski innych organów OZPS będą rozpatrywane indywidualnie i nie będą miały bezpośredniego wpływu na proces 
weryfikacji uprawnień sędziowskich. 

Art. 16 
Sędzia kandydat: 

1. Klasę sędziego kandydata nadaje się osobom, które spełniły warunki i wymogi formalne określone w Art. 4 ust. 1. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach WS OZPS może wystąpić do Zarządu OZPS z wnioskiem o nadanie kandydatowi na 

sędziego piłki siatkowej, po pozytywnym zaliczeniu kursu podstawowego dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej – III klasy 
sędziowskiej lub wyższej. 

3. Sędzia kandydat, który w ciągu roku od uzyskania uprawnień sędziowskich nie otrzymał wyższej klasy sędziowskiej, zostaje z 
urzędu skreślony z listy opolskich sędziów piłki siatkowej na podstawie decyzji Zarządu OZPS na wniosek WS OZPS. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wymieniony w Art. 15 ust. 3 może być wydłużony. 
5. Decyzję o wydłużeniu okresu wymienionego w Art. 15 ust. 3 podejmuje WS OZPS oraz przedstawia ją wraz z uzasadnieniem 

Zarządowi OZPS do akceptacji. 
Art. 17 

Kandydat na sędziego piłki siatkowej szczebla centralnego: 
1. Sędziemu klasy I może zostać nadany przez WS OZPS status kandydata na sędziego piłki siatkowej szczebla centralnego, w 

przypadku spełnienia przez tego sędziego następujących warunków: 
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a. posiada co najmniej półroczny staż sędziego klasy I; 
b. aktywnie uczestniczy w sędziowaniu zawodów sportowych piłki siatkowej w najwyższej klasie rozgrywkowej w 

województwie opolskim, wykazując się wysokim poziomem dyspozycyjności; 
c. wykazuje się wybitnymi umiejętnościami sędziowskimi oraz wysoce zaawansowaną znajomością obowiązujących 

przepisów gry w piłkę siatkową, zasad protokołowania zawodów, wytycznych oraz regulaminów sędziowskich; 
d. do terminu planowanego rozpoczęcia kursu dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej szczebla centralnego nie 

przekroczy 32 roku życia (decyduje rok urodzenia).  
2. Kandydatów na sędziów piłki siatkowej szczebla centralnego desygnuje WS OZPS. 
3. Uzyskanie uprawnień sędziego piłki siatkowej szczebla centralnego przez kandydata, o którym mowa w Art. 18 ust. 2, następuje 

po wypełnieniu wymogów określonych przez WS PZPS. 
4. Uzyskanie uprawnień sędziego szczebla centralnego nie powoduje utraty uprawnień i obowiązków sędziego OZPS. 

Rozdział VI.  Nominowanie sędziów na zawody sportowe piłki siatkowej na terenie działania OZPS i 
prowadzenie zawodów 

Art. 18 
1. Jedynym uprawnionym organem do nominowania sędziów OZPS na zawody sportowe piłki siatkowej prowadzone na terenie 

działania OZPS jest WS OZPS. 
2. Nominowanie sędziów na zawody sportowe piłki siatkowej organizowane przez OZPS odbywa się zgodnie z Procedurami:  

a. Zasady  redakcji  i  publikacji  nominacji  sędziowskich  OZPS   
b. Zasady  dokonywania  zastępstw w  nominacjach  sędziowskich  OZPS. 

3. Nominacje sędziowskie OZPS są przyznawane i przekazywane do wiadomości poszczególnych opolskich sędziów piłki siatkowej 
drogą elektroniczną oraz publikowane na stronie internetowej OZPS. 

Rozdział VII. Regulamin pracy sędziów głównych – obserwatorów 

Art. 19 
1. WS OZPS powołuje sędziów głównych – obserwatorów w celu wypełnienia obowiązków organizacyjnych oraz oceny pracy sędziów. 
2. Ww. sędziowie zatwierdzani są przez WS OZPS na okres jednego sezonu rozgrywkowego. 
3. Funkcję sędziego głównego – obserwatora mogą pełnić sędziowie wyznaczeni przez WS OZPS, posiadający najwyższe kwalifikacje 

sędziowskie (cieszący się autorytetem w środowisku) – gwarantujące bardzo dobre wykonanie zadań na nich nałożonych. 
4. Osoby powołane do pełnienia ww. wymienionej funkcji maja obowiązek uczestniczyć w corocznych kursach szkoleniowych 

organizowanych przez WS OZPS. 
5. Sędzia główny – obserwator wykonuje swoje obowiązki na podstawie nominacji OZPS. 
6. Sędzia główny – obserwator może być wyznaczony na zawody poza limitem, na szczególną prośbę klubu. 
7. Sędzia główny – obserwator ocenia pracę sędziów zgodnie z „Zasadami kwalifikacji  sędziów PZPS”, oraz według nich wypełnia 

„Arkusz kwalifikacyjny sędziego PZPS”. 
8. Sędzia główny – obserwator dokładnie analizuje protokół z zawodów po uprzednim sprawdzeniu go przez Komisję Sędziowską. 
9. Po zakończeniu meczu sędzia główny – obserwator szczegółowo omawia z całą Komisją Sędziowską wszystkie błędy i uchybienia 

popełnione przez poszczególnych sędziów, odpowiadając również wyczerpująco na ich pytania. 
10. „Arkusz kwalifikacyjny sędziego PZPS” z pełnym opisem (na jego odwrocie) wszystkich popełnionych błędów i uchybień należy 

przesłać do WS OZPS wciągu 10 dni. W szczególnych przypadkach, gdy praca sędziów zostanie oceniona bardzo negatywnie arkusz 
kwalifikacyjny należy przesłać natychmiast (faksem lub pocztą elektroniczną). 

11. W przypadku nie delegowania na zawody sędziego głównego – obserwatora, obowiązki sędziego głównego przejmuje sędzia 1. Do 
zakresu jego obowiązków należą wszelkie sprawy formalno – organizacyjne związane z przeprowadzeniem zawodów.  

12. W przypadku kiedy sędzia główny, lub sędzia zawodów jest wpisany do „Wykazu Sędziów z Uprawnieniami” jako obserwator, ma 
również obowiązek dokonania oceny sędziów. 

13. W przypadku nie wywiązywania się ze wszystkich zaleceń ujętych w niniejszym regulaminie, WS OZPS ma prawo odwołać sędziego 
głównego – obserwatora w trakcie trwania rozgrywek. 

Rozdział VIII. Regulamin zamian w obsadach sędziowskich 

Art. 20 
1. Odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie zamiany spoczywa w gestii sędziego dokonującego zamiany. 
2. Dokonanie zamiany jest jednoznaczne z zastrzeżeniem danego terminu, jako wolnego od sędziowania. 
3. Zamienić można się wyłącznie z sędzią z tej samej grupy uprawnień, a w przypadku braku takowych, z wyższej grupy uprawnień. 
4. Sędzia pełniący na danym meczu funkcję Sędziego Głównego – Obserwatora powinien zamienić się z sędzią, który także może 

pełnić tę funkcję. 
5. Nie ma limitu ilości dokonanych zamian, ale ich liczba wpływa na dyspozycyjność sędziego w danym sezonie. 
6. Wszystkie zamiany muszą być dokonywane zgodnie z procedurą: 

a. Odnalezienie na liście wolnych sędziów, sędziego, którego chcemy nominować na zawody.  
b. Skuteczne poinformowanie nominowanego sędziego o dokonanej zamianie. 
c. Poinformowanie szefa obsad sędziowskich o zamianie w formie e-mail. 

7. W przypadku braku możliwości dokonania zamiany zgodnie z powyższym regulaminem, należy skontaktować się telefonicznie 
bezpośrednio z szefem obsad, po czym napisać stosownego e-mail. 
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8. Dokonanie zamiany wpływa na dyspozycyjność w danym sezonie – czynnik ten wpływa na pozycję w rankingu po sezonie. Przy 
dokonywaniu zamiany należy brać pod uwagę miejsce rozgrywania zawodów oraz miejsce zamieszkania sędziów. 

Rozdział IX.  Przepisy dyscyplinarne 

Art.  21 
Niniejsze przepisy stosuje się do wszystkich  sędziów  zrzeszonych w OZPS, którzy naruszają statut PZPS, regulaminy i postanowienia 
PZPS oraz OZPS. 
Organizacja instancji  orzekających: 
1. Instancją wnioskującą w sprawie wyróżnień są: 
1.1 Wydział Sędziowski /WS/ OZPS w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego, 
1.2 Zarząd OZPS  
2. Instancją orzekającą  w sprawie kar są: 
2.1 Wydział Sędziowski /WS/ OZPS, 
2.2 Zarząd OZPS jako instancja odwoławcza od decyzji WS OZPS, 
2.3 Wydział Dyscypliny/WD/ PZPS jako instancja odwoławcza od decyzji Zarządu OZPS w sprawach wykroczeń przeciwko 

regulaminom i przepisom obowiązującym sędziów w rozgrywkach na szczeblu krajowym, 
2.4 Sąd Odwoławczy PZPS w sprawach wykroczeń wobec statutu oraz jako instancja odwoławcza od decyzji WD PZPS, 

Art.  22 
Rodzaje  wyróżnień: 
1. Ustala  się  następujące  rodzaje  wyróżnień: 
1.1 pochwała ustna, 
1.2 pochwała pisemna, 
1.3 dyplom, 
1.4 nagroda rzeczowa, 
1.5 nagroda pieniężna, 
1.6 Pochwała  ustna  jest  formą  wyróżnienia  sędziego  za  wzorowe  wykonywanie  obowiązków  na  zawodach  i  ich  wzorowe  

prowadzenie. Pochwała  ustna  nie  jest  wpisywana  do  ewidencji  sędziego, 
1.7 Pochwała  pisemna  jest  formą  wyróżnienia  sędziego  za  wzorowe  wykonywanie  obowiązków  na  zawodach  i  ich  wzorowe  

prowadzenie. Pochwała  pisemna  jest  wpisywana  do  ewidencji  sędziego, 
1.8 Wyróżnienie  dyplomem  jest  formą  uznania  dla  sędziego  który  w  okresie  co  najmniej  trzech  miesięcy : wzorowo  

wykonywał  swoje  obowiązki  na zawodach  i  zostało  to  potwierdzone  3 – krotną  obserwacją  lub  jednokrotną  kwalifikacją,  
systematycznie  podnosi  swoje  kwalifikacje  i  wykazuje  zaangażowanie  na  rzecz  rozwoju siatkówki, 

1.9 Nagroda  rzeczowa  stanowi  formę  uznania  dla  sędziego  za  wzorowe  wykonywanie  obowiązków  na  zawodach  w  okresie  
całego  sezonu  rozgrywkowego  i  zostało  to  łącznie  potwierdzone  6 – krotną  obserwacją  oraz  3 – krotną  kwalifikacją   i  
dany  sędzia  był  wyróżniany  co  najmniej  pochwałą  pisemną, 

1.10 Nagroda  pieniężna  stanowi  szczególną  formę  wyróżnienia  sędziego  który:  wzorowo  prowadził  zawody  i jest  to  
potwierdzone  5 – krotną  kwalifikacją  w  sezonie  rozgrywkowym,  czynnie  angażuje  się  w  pracy  na  rzecz  rozwoju siatkówki 
,  systematycznie  podnosi  swoje  kwalifikacje,  na  sprawdzianach  kontrolnych  uzyskuje  bardzo  dobre  oceny,  był  
wyróżniany  dyplomem  lub  nagrodą  rzeczową  i  stanowi  wzór  do  naśladowania  innym  sędziom, 

1.11 Wnioskowanie o nadanie odznaczeń PZPS, 
1.12 Wnioskowanie o nadanie Medalu PZPS, 
1.13 Wnioskowanie o nadanie odznaczeń Państwowych, 

Art.  23 
Rodzaje kar: 
1. Ustala się następujące rodzaje kar regulaminowych: 
1.1 upomnienie, 
1.2 nagana, 
1.3 czasowe zawieszenie w obowiązkach  sędziego, 
1.4 dyskwalifikacja okresowa, 
1.5 obniżenie  uprawnień  do  sędziowania  zawodów, 
1.6 skreślenie  z  listy  sędziów, 
1.7 dyskwalifikacja dożywotnia, 
2. Kara dyscyplinarna jest środkiem wychowawczym lub dyscyplinującym i powinna odpowiadać wadze przewinienia. 
3. Wydanie decyzji o ukaraniu dyscyplinarnym musi być poprzedzone dokładnym ustaleniem rodzaju przewinienia i jego okoliczności. 
4. W przypadku powtarzania się przewinienia powinien być zastosowany wyższy wymiar kary. 
5. W ciągu 15 dni od momentu wpłynięcia informacji o wykroczeniu do instancji orzekającej należy wszcząć procedury wyjaśniające 

celem potwierdzenia wykroczenia i wartości jego wagi. 
6. Odwołania od decyzji instancji orzekającej muszą być podjęte i rozstrzygnięte w ciągu 15 dni od wpłynięcia odwołania. 
7. Nie można wydać decyzji o zastosowaniu kary, po upływie 6 miesięcy od dnia wykroczenia. 
8. W przypadku kar wymienionych w pkt. 1.3 i 1.4, jej wymiar nie może przekroczyć odpowiednio: 
8.1 6 miesięcy dla kary czasowego zawieszenia w obowiązkach sędziego, 
8.2 1 roku dla kary dla dyskwalifikacji okresowej, 
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9. Karę  skreślenia  z  listy  sędziów  orzeka  Zarząd  OZPS, 
10. Karę dyskwalifikacji dożywotniej orzeka WD PZPS, 
11. Nałożoną karę można uchylić, zmienić lub cofnąć jej skutki jeżeli: 
11.1 karę nałożono wbrew przepisom, 
11.2 przedstawiono nowe, istotne okoliczności sprawy, 

Art.  24 
Wykroczenia i wymiar  kar  regulaminowych: 

L.p. WYKROCZENIE SANKCJA 

1.  Za niewłaściwe zachowanie sędziego /niezgodne z ogólnie przyjętymi normami 
względnie zasadami etyki sędziowskiej/ podczas delegacji sędziowskiej/ dotyczy 
wszystkich spotkań, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i centralnym/ 

Upomnienie. 

2.  Za nadesłanie przez sędziego z opóźnieniem usprawiedliwienia nieobecności na 
zawodach sportowych lub kursie unifikacyjno-szkoleniowym /w terminie 
dłuższym niż 7 dni od daty meczu lub kursu – decyduje data stempla pocztowego/ 

3.  Za opóźnione nadesłanie żądanych wyjaśnień, sprawozdań z zawodów, ocen 
kwalifikacyjnych itp. utrudniających pracę Wydziału Sędziowskiego OZPS /w 
terminie dłuższym niż 7 dni od daty zawodów – decyduje data stempla 
pocztowego/ 

4.  Za niezgodne z przepisami rozliczenie delegacji sędziowskiej zwrot nadpłaty rozliczonej delegacji sędziowskiej 

5.  Za udokumentowane niedopełnienie obowiązków podczas sędziowania zawodów 
Nagana. 
Brak awansu w okresie jednego sezonu  
rozgrywkowego, począwszy od nowego sezonu. 

6.  Za pierwsze spóźnienie się na zawody sportowe. 

7.  Za przewinienia sędziego kwalifikujące się do powtórnego udzielenia mu 
upomnienia 

8.  Za przewinienia sędziego kwalifikujące się do powtórnego udzielenia mu nagany 
Czasowe zawieszenie w obowiązkach sędziego przez 3 
miesiące, oraz brak możliwości awansu w okresie 
jednego sezonu rozgrywkowych począwszy od 
nowego sezonu rozgrywkowego. 

9.  Za pierwszą nieobecność na zawodach - w konsekwencji zawody prowadziła nie 
kompletna obsada sędziowska  

10.  Za złą ocenę sędziowania zawodów otrzymaną od sędziego kwalifikatora, lub 
obserwatora 

11.  Za powtórne przewinienia zawarte w punktach 8-10 Czasowe zawieszenie w obowiązkach sędziego na 
okres 6 miesięcy, brak możliwości awansu w okresie 
dwóch sezonów rozgrywkowych, począwszy od 
nowego sezonu rozgrywkowego. 

12.  Za ewidentny, udokumentowany błąd sędziowski podczas zawodów w wyniku 
którego wpływa protest do OZPS i następuje weryfikacja wyników spotkania 

13.  Za powtórne przewinienia zawarte w pkt. 11-12. Dyskwalifikacja okresowa  w obowiązkach sędziego na 
okres 1 roku, obniżenie uprawnień sędziowskich o 
klasę niżej oraz brak możliwości awansu w okresie 
trzech sezonów rozgrywkowych.  

14.  za uznaną za nieusprawiedliwioną nieobecność sędziego na  kursie unifikacyjno-
szkoleniowym sędziów 

Dyskwalifikacja okresowa  w obowiązkach sędziego na 
okres 1 sezonu oraz brak awansu w okresie dwóch 
sezonów rozgrywkowych, począwszy od nowego 
sezonu, w którym sędzia zacznie ponownie pełnić 
obowiązki sędziego. 

15.  za uzyskanie podczas kursu unifikacyjno-szkoleniowego oceny niedostatecznej ze 
znajomości przepisów gry lub wypełniania protokołu zawodów 

16.  w przypadku podjęcia wobec sędziego postępowania dyscyplinarnego – do czasu 
wyjaśnienia sprawy lub zakończenia tego postępowania 

Czasowe zawieszenie w obowiązkach sędziego do 
czasu wyjaśnienia sprawy . 

17.  za uznaną za nieusprawiedliwioną nieobecność sędziego na  kursie unifikacyjno-
szkoleniowym sędziów oraz brakiem zainteresowania się sędziego swoim dalszym 
statusem 

Skreślenie z  listy  sędziów. 

18.  za powtórne przewinienia kwalifikujące do ukarania sędziego zawieszeniem w 
prawach sędziego  na okres 1 sezonu zgodnie z pkt. 14-15. 

19.  za sędziowanie zawodów wskazujące w sposób udowodniony, że sędzia 
znajdował się pod wpływem alkoholu. 

20.  za odmowę poddania się badaniu stwierdzającego trzeźwość /przez osoby 
uprawnione/ 

21.  za przedłużenie urlopu sędziowskiego trwającego dłużej niż 2 lata 

Rozdział IX.  Postanowienia końcowe 

Art. 25 
W przypadkach nie unormowanych niniejszym regulaminem, a związanych z pełnieniem obowiązków sędziowskich decyduje WS OZPS. 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje WS OZPS. 

Art. 27 
Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd OZPS. 

Art. 28 
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd OZPS w dniu  21-01-2013 roku i obowiązuje z dniem 01-02-2013 roku. Oryginał 
niniejszego Regulaminu Sędziego OZPS znajduje się w dokumentacji wydziału, przechowywanej w biurze OZPS w Opolu. 
Otrzymują : 

 Zarząd OZPS w Opolu; WS  OZPS; Opolscy Sędziowie Piłki  Siatkowej;  a/a; 


