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Rozdział I.  Postanowienia ogólne 

Art. 1 

Poniższe definicje odnoszą się do 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. Miejsce, rolę i zadania WS OZPS w strukturze Opolskiego Związku Piłki Siatkowej. 
2. Teren działania i zasady funkcjonowania Wydziału Sędziowskiego OZPS. 
3. Strukturę organizacyjną WS OZPS. 
4. Podział zagadnień problemowych oraz czynności szczegółowych realizowanych w WS OZPS. 
5. Kompetencje WS OZPS i jego organów. 

Rozdział II.  Wydział Sędziowski OZPS 

Art. 3 

1. WS OZPS jest autonomicznym Wydziałem działającym w strukturach OZPS na podstawie statutu, regulaminów Związku oraz 
zgodnie z przyznanymi mu kompetencjami. 

2. Strukturę organizacyjną WS Opolskiego Związku Piłki Siatkowej przedstawia schemat organizacyjny. 
3. WS OZPS jest organem strukturalnym Opolskiego Związku Piłki Siatkowej, koordynującym kompleksowo całokształt zagadnień 

organizacyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i dyscyplinarnych skupiającym sędziów piłki siatkowej na terenie działania 
OZPS. Terenem działania WS OZPS, wynikającym bezpośrednio z terenu działania OZPS jest obszar województwa opolskiego. 

4. Kadencja WS OZPS trwa każdorazowo 4 lata. 
5. Przewodniczącym WS OZPS może być sędzia piłki siatkowej szczebla centralnego, nie dłużej niż dwie czteroletnie kadencje. 
6. W skład personalny WS OZPS wchodzi 3-10 opolskich sędziów piłki siatkowej. 
7. Działalnością WS OZPS kieruje Przewodniczący Wydziału, wybrany na okres kadencji czteroletniej przez sędziów zrzeszonych w 

Opolskim Związku Piłki Siatkowej na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym WS OZPS. Tryb odbywania Zebrania 
Sprawozdawczo-Wyborczego WS OZPS określają odrębne przepisy. 

8. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego Wydziału w trakcie trwania czteroletniej kadencji, do czasu przeprowadzenia 
nowych wyborów Przewodniczącego Wydziału pracami WS OZPS kieruje Wiceprzewodniczący WS OZPS. 

9. W przypadku odwołania lub rozwiązania WS OZPS nowy WS OZPS ponownie wybiorą sędziowie zrzeszeni w Opolskim Związku 
Piłki Siatkowej na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym WS OZPS. 

10. W przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w Art. 3 ust. 8 termin przeprowadzenia wyborów określi Zarząd OZPS. 
11. Zakres czynności i zagadnień problemowych oraz kompetencje WS OZPS określa Regulamin WS OZPS zatwierdzony przez 

Zarząd OZPS. 
12. WS OZPS stosuje ponadto w swojej działalności: czteroletni plan pracy; Cennik Opłat Finansowych WS OZPS; Regulamin 

Sędziego OZPS; 
13. Wszystkie dokumenty finansowe i regulaminowe dotyczące działalności WS OZPS, zatwierdzane są przez Zarząd OZPS. 

Art. 4 

1. W ramach WS OZPS działają: komisja organizacyjna; komisja szkolenia i oceny sędziów; komisja nominacji sędziowskich i analiz; 
komisja ds. siatkówki plażowej; komisja ds. komunikacji elektronicznej; komisja etyki; 

2. WS OZPS może w trakcie trwania kadencji dokonywać zmian w zakresie swojej struktury organizacyjnej, tworząc nowe komórki 
organizacyjne (komisje, referaty, zespoły), bądź dokonywać zmian ich nazewnictwa, jeżeli uzna to za zasadne i stosowne, a 
powyższe jest podyktowane efektywniejszą realizacją zadań i zagadnień pozostających w kompetencji WS OZPS. 

3. W przypadku wprowadzenia zmian w strukturze organizacyjnej WS OZPS, o których mowa w Art. 4 ust. 2 podlegają one 
każdorazowo zatwierdzeniu przez Zarząd OZPS. 

4. WS OZPS może w trakcie trwania kadencji powoływać okresowe zespoły robocze celem rozwiązywania problematyki 
sędziowskiej oraz realizacji szczegółowych zadań. 

5. W skład zespołów roboczych, o których mowa w Art. 4 ust. 4 mogą być powoływani członkowie WS OZPS, inni opolscy 
sędziowie piłki siatkowej, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby trzecie w charakterze konsultanta. 

6. Działania określone w Art. 4 ust. 4, 5, pozostają w wyłącznej kompetencji WS OZPS i nie wymagają zatwierdzania bądź 
akceptacji Zarządu OZPS. 

Art. 5 

1. Kierownictwo WS OZPS – zwane dalej Prezydium WS OZPS,  stanowią członkowie WS OZPS w ilości 30-50% aktualnego składu 
personalnego WS OZPS. 
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2. W skład Prezydium WS OZPS wchodzą: Przewodniczący WS OZPS; Wiceprzewodniczący WS OZPS; Sekretarz WS OZPS; 
Przewodniczący wszystkich komisji problemowych WS OZPS; 

3. Zadaniem Prezydium WS OZPS jest rozpatrywanie spraw i zagadnień bieżących większej wagi oraz podejmowanie 
przedmiotowych decyzji, dotyczących  Opolskich Sędziów,  wynikłych pomiędzy zebraniami WS OZPS oraz w czasie przerwy 
wakacyjnej. Zatwierdzenie spraw i zagadnień rozpatrzonych przez Prezydium WS OZPS oraz decyzji przez niego podjętych 
następuje każdorazowo na najbliższym zebraniu WS OZPS. 

Rozdział IV.  Podział zagadnień problemowych oraz czynności szczegółowych realizowanych przez WS OZPS 

Art. 6 

Do zakresu działania Przewodniczącego WS  OZPS należy w szczególności: 
a. ogólne kierowanie pracami Wydziału, jego komisji, referatów, poszczególnych komisji, zespołów roboczych oraz innych 

instytucji i komórek organizacyjnych, funkcjonujących w ramach WS OZPS; 
b. ustalanie terminów oraz zwoływanie okresowych zebrań WS OZPS oraz jego Prezydium; 
c. wszelkie sprawy i zagadnienia wymagające doraźnego rozstrzygnięcia; 
d. reprezentowanie WS OZPS; 

Art. 7 

Do zakresu działania Wiceprzewodniczącego WS OZPS należy: 
a. kierowanie pracami jednej z komisji problemowych WS OZPS; 
b. zastępowanie Przewodniczącego WS OZPS w razie jego nieobecności; 
c. wykonywanie innych zadań i czynności szczegółowych uzgodnionych z Przewodniczącym WS OZPS. 

Art. 8 

Do zakresu czynności Sekretarza WS OZPS należy: 
a. protokołowanie zebrań WS OZPS oraz jego Prezydium; 
b. kierowanie obiegiem korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej WS  OZPS; 
c. aktualizacja bazy danych ewidencyjnych opolskich sędziów i przekazywanie danych do biura OZPS, PZPS i WS PZPS. 
d. wykonywanie innych zadań i czynności szczegółowych uzgodnionych z Przewodniczącym WS OZPS. 

Art. 9 

Do zadań komisji organizacyjnej należy: 
a. przygotowanie organizacyjne zebrań, narad i kursokonferencji szkoleniowych w celu sprawnego ich przeprowadzenia; 
b. wyłanianie na drodze konkursu ofert propozycji podmiotów celem powierzenia im organizacji kursokonferencji sędziowskich; 
c. bieżący nadzór nad wewnętrznym i zewnętrznym obiegiem korespondencji WS OZPS; 
d. archiwizacja dokumentacji WS OZPS przechowywanej w biurze Związku; 
e. aktualizacja i nadzór nad dokumentacją ewidencyjną opolskich sędziów piłki siatkowej; 
f. aktualizacja i nadzór nad dokumentacją licencyjną opolskich sędziów piłki siatkowej; 
g. prowadzenie rejestru ewidencyjnego sędziów OZPS; 
h. prowadzenie rejestru, wydawanie i przedłużanie ważności licencji i certyfikatów sędziego OZPS; 
i. redakcja komunikatów informacyjnych, organizacyjnych, poleceń, wytycznych, procedur postępowania i regulaminów; 
j. przygotowywanie propozycji wniosków o nadanie opolskim sędziom piłki siatkowej klas sędziowskich, uprawnień sędziowskich 

oraz godności Sędziego Honorowego PZPS; 
k. przygotowywanie propozycji wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień oraz o udzielenie kar i sankcji dyscyplinarnych 

opolskim sędziom piłki siatkowej; 
l. przygotowywanie propozycji zmian do preliminarzy finansowych WS OZPS oraz Cennika Opłat Finansowych WS OZPS; 
m. opracowywanie planów pracy komisji oraz prowadzenie okresowej sprawozdawczości z realizowanej działalności komisji; 
n. współpraca z innymi komisjami problemowymi, referatami, zespołami i instytucjami funkcjonującymi w ramach WS OZPS. 

Art. 10 

Do zadań komisji szkolenia i oceny sędziów należy: 
a. szkolenie opolskich sędziów piłki siatkowej zrzeszonych w OZPS; 
b. opracowywanie perspektywicznych i rocznych programów szkoleniowych; 
c. opracowywanie szczegółowych programów kursokonferencji, kursów i szkoleń sędziowskich szczebla wojewódzkiego; 
d. organizacja i prowadzenie zajęć szkoleniowych i wykładów oraz przeprowadzanie egzaminów kontrolnych na kursach i 

naradach sędziowskich szczebla wojewódzkiego; 
e. organizacja i prowadzenie zajęć szkoleniowych i wykładów oraz przeprowadzanie egzaminów kontrolnych na kursach dla 

kandydatów na sędziów piłki siatkowej w województwie opolskim i w poszczególnych regionach; 
f. typowanie wykładowców oraz członków komisji egzaminacyjnych na kursokonferencjach i szkoleniach sędziowskich w OZPS. 
g. stała współpraca z WS PZPS i z Wydziałem Szkolenia PZPS w zakresie właściwej interpretacji przepisów gry w piłkę siatkową; 
h. opracowywanie wytycznych do szkolenia sędziów; 
i. opracowywanie publikacji, materiałów i pomocy szkoleniowych oraz testów egzaminacyjnych dla potrzeb szkolenia sędziów; 
j. opracowywanie zasad kwalifikacji i obserwacji sędziowskich w województwie, jako formy oceny pracy sędziów na zawodach; 
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k. obserwacja i ocena pracy sędziów na zawodach sportowych piłki siatkowej oraz dokonywanie sezonowej oceny i analizy 
stosowanej przez opolskich sędziów piłki siatkowej interpretacji przepisów gry w piłkę siatkową, zasad protokołowania 
zawodów, techniki i taktyki sędziowania zawodów; 

l. typowanie i powoływanie sędziów kwalifikatorów i sędziów obserwatorów dokonujących oceny pracy sędziów na zawodach; 
m. dokonywanie weryfikacji przydatności sędziów do prowadzenia zawodów sportowych piłki siatkowej; 
n. opracowywanie list kwalifikacyjnych opolskich sędziów piłki siatkowej; 
o. przygotowywanie propozycji wniosków o nadanie opolskim sędziom piłki siatkowej klas sędziowskich, uprawnień sędziowskich 

oraz godności Sędziego Honorowego PZPS; 
p. typowanie sędziów OZPS do grupy opolskich kandydatów na sędziów piłki siatkowej szczebla centralnego, opracowywanie 

szczegółowych programów szkolenia tych kandydatów oraz szkoleniowy nadzór merytoryczny nad sędziami perspektywicznymi 
i wykazującymi szczególne uzdolnienia i predyspozycje sędziowskie; 

q. zabezpieczenie sędziów OZPS w materiały i środki przypisane kompetencyjnie do działań komisji; 
r. opracowywanie planów pracy komisji oraz prowadzenie okresowej sprawozdawczości z realizowanej działalności komisji; 
s. współpraca z innymi komisjami problemowymi, referatami, zespołami i instytucjami funkcjonującymi w ramach WS OZPS. 

Art. 11 

Do zadań komisji nominacji sędziowskich i analiz należy: 
a. opracowywanie propozycji nominacji sędziowskich na wszelkiego rodzaju zawody sportowe piłki siatkowej organizowane na 

terenie województwa opolskiego; 
b. dokonywanie sezonowej i okresowej oceny i analizy uczestnictwa sędziów w zawodach sportowych piłki siatkowej, 

redagowanie globalnych i indywidualnych statystyk ilości sędziowanych spotkań oraz w zakresie dyspozycyjności sędziowskiej; 
c. dyscyplinowanie sędziów w zakresie ich dyspozycyjności sędziowskiej do regularnego udziału w zawodach sportowych piłki 

siatkowej oraz wnioskowanie do WS OZPS o wyciągnięcie konsekwencji wobec sędziów niedyspozycyjnych; 
d. przygotowywanie propozycji wniosków o nadanie opolskim sędziom piłki siatkowej klas sędziowskich, uprawnień sędziowskich 

oraz godności Sędziego Honorowego PZPS; 
e. przygotowywanie propozycji wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień oraz o udzielenie kar i sankcji dyscyplinarnych 

opolskim sędziom piłki siatkowej; 
f. zabezpieczenie sędziów OZPS w materiały i środki, przypisane kompetencyjnie do działań komisji; 
g. opracowywanie planów pracy komisji oraz prowadzenie okresowej sprawozdawczości z realizowanej działalności komisji; 
h. współpraca z innymi komisjami problemowymi, referatami, zespołami i instytucjami funkcjonującymi w ramach WS OZPS. 

Art. 12 

Do zadań referatu ds. komunikacji elektronicznej należy: 
a) kompleksowa koordynacja działań w zakresie komunikacji elektronicznej; 
b) bieżące reprezentowanie WS OZPS w kontaktach z  administratorem  strony  internetowej  OZPS; 
c) bieżąca współpraca z  administratorem  strony  internetowej  OZPS  w zakresie redakcji i prowadzenia  Działu  Sędziowie  na 

stronie internetowej OZPS oraz aktualizowanie tego działu dla potrzeb WS OZPS i  Opolskich Sędziów; 
d) publikowanie na stronie internetowej OZPS komunikatów informacyjnych i organizacyjnych, poleceń, wytycznych, procedur, 

regulaminów sędziowskich, innych aktów normatywnych, materiałów i publikacji szkoleniowych, zestawień przyznanych 
nominacji sędziowskich OZPS, formularzy druków i kwestionariuszy oraz innej dokumentacji WS OZPS. 

e) pomoc merytoryczna w elektronicznej redakcji materiałów i publikacji opracowywanych przez WS  OZPS; 
f) pomoc merytoryczna w multimedialnej obsłudze zebrań, narad, kursokonferencji, kursów i szkoleń sędziowskich na wniosek 

poszczególnych komórek organizacyjnych WS OZPS, bądź poszczególnych członków WS OZPS; 
g) przygotowywanie propozycji wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień oraz o udzielenie kar i sankcji dyscyplinarnych 

opolskim sędziom piłki siatkowej; 
h) opracowywanie planów pracy referatu oraz prowadzenie okresowej sprawozdawczości z realizowanej działalności referatu; 
i) współpraca z innymi komisjami, referatami, zespołami i instytucjami funkcjonującymi w ramach WS OZPS. 

Rozdział V.  Kompetencje WS OZPS i jego organów 

Art. 13 

WS OZPS zbiera się na posiedzenia co najmniej 1 raz na dwa miesiące, za wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Zebrania WS OZPS zwołuje 
Przewodniczący Wydziału, ustalając ich termin i szczegółową problematykę określoną każdorazowo w programie danego zebrania. 

Art. 14 

Do spraw i zagadnień rozpatrywanych na zebraniach Wydziału Sędziowskiego OZPS należy między innymi: 
1. ukonstytuowanie się WS OZPS; 
2. ustalanie propozycji, zatwierdzanie oraz kontrola planów pracy WS OZPS i jego organów; 
3. ustalanie propozycji, wprowadzanie zmian oraz kontrola preliminarzy finansowych WS OZPS; 
4. ustalanie propozycji oraz wprowadzanie zmian do Cennika Opłat Finansowych WS OZPS; 
5. ocena sędziowania zawodów sportowych piłki siatkowej przez sędziów OZPS; 
6. nadawanie uprawnień sędziom OZPS do prowadzenia zawodów sportowych piłki siatkowej w zakresie poszczególnych 

rodzajów rozgrywek organizowanych na terenie działania OZPS; 
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7. nadawanie dodatkowych uprawnień sędziom OZPS do dokonywania oceny pracy innych sędziów OZPS; 
8. przygotowywanie wniosków do Zarządu OZPS o: 

a. nadanie i pozbawienie sędziów OZPS klasy sędziego kandydata, klas III, II i I; sędziego honorowego; 
b. wpisanie kandydata na sędziego piłki siatkowej do ewidencji sędziowskiej OZPS; 
c. skreślenie sędziego piłki siatkowej OZPS z ewidencji sędziowskiej OZPS; 
d. przyznanie sędziom OZPS nagród i wyróżnień; 
e. skierowanie sędziów OZPS na kurs dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej szczebla centralnego. 

9. przygotowywanie wniosków do WS PZPS o: 
a. nadanie sędziom szczebla centralnego OZPS klasy związkowej i państwowej; 
b. pozbawienie sędziów szczebla centralnego OZPS klasy związkowej i państwowej; 
c. nadanie sędziemu szczebla OZPS wyższych uprawnień sędziowskich; 
d. obniżenie sędziemu szczebla centralnego OZPS posiadanych przez niego uprawnień sędziowskich; 
e. skreślenie sędziego piłki siatkowej szczebla centralnego OZPS z ewidencji sędziowskiej PZPS; 
f. przyznanie sędziom szczebla centralnego OZPS nagród i wyróżnień; 
g. udzielenie sędziom szczebla centralnego OZPS kar i sankcji dyscyplinarnych za pośrednictwem Zarządu OZPS; 
h. skierowanie sędziów szczebla centralnego OZPS na międzynarodowy kurs sędziowski dla kandydatów na 

kandydatów sędziów międzynarodowych piłki siatkowej za pośrednictwem Zarządu OZPS. 
10. Rozpatrywanie odwołań od decyzji podjętych przez Prezydium WS OZPS, bądź przez którąś z komisji problemowych lub inną 

komórkę organizacyjną, funkcjonującą w ramach WS OZPS; 
11. Wprowadzenie zmian organizacyjnych w składzie WS OZPS w okresie trwania kadencji; 
12. Wprowadzanie zmian w regulaminach sędziowskich OZPS, a także w istotnych wytycznych i zaleceniach kierowanych do  

Opolskich Sędziów, zamieszczonych w szczegółowych procedurach postępowania oraz w komunikatach i poleceniach 
organizacyjnych WS OZPS. 

Art. 15 

Decyzje i uchwały WS OZPS podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego 
WS OZPS, a w przypadku jego nieobecności głos prowadzącego obrady. Dopuszcza się głosowanie w wersji elektronicznej, poprzez 
wykorzystanie e-mail. Głosowanie takie zarządza Przewodniczący i on je przeprowadza. Wynik wraz z wydrukami oddającymi głos 
przechowuje się w dokumentacji wydziału. 

Art. 16 

W okresie pomiędzy poszczególnymi zebraniami WS OZPS decyzje w zakresie spraw i zagadnień sędziowskich dotyczących  Opolskich 
Sędziów podejmuje Prezydium WS OZPS. W razie potrzeby doraźne decyzje może podejmować także indywidualnie Przewodniczący WS 
OZPS. Decyzje te są następnie zatwierdzane na najbliższym zebraniu WS OZPS. 

Art. 17 

Sprawy bieżące, leżące w gestii poszczególnych komisji problemowych bądź innych komórek organizacyjnych WS OZPS załatwiane są we 
własnym zakresie przez te komisje bądź komórki organizacyjne, zgodnie z ustalonym podziałem zagadnień problemowych. 

Art. 18 

WS OZPS przedstawia Zarządowi OZPS wnioski, które zgodnie z odpowiednimi przepisami wymagają akceptacji Zarządu OZPS. 

Art. 19 

Odwołania od decyzji WS OZPS bądź jego Prezydium rozpatruje Zarząd OZPS. 

Rozdział VI.  Postanowienia końcowe 

Art. 20 

Decyzje i informacje dotyczące Opolskich Sędziów piłki siatkowej, są publikowane na stronie internetowej  OZPS. 

Art. 21 

W przypadkach nie unormowanych niniejszym regulaminem, a związanych z funkcjonowaniem Opolskich Sędziów decyduje WS OZPS. 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje WS OZPS. 

Art. 22 

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd OZPS. 

Art. 23 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd OZPS w dniu 21-01-2013 roku i obowiązuje z dniem 01-02-2013 roku. Oryginał 
niniejszego Regulaminu WS 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;  


