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REGULAMIN SĘDZIEGO 

ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ W KATOWICACH 
 

 

Uwagi ogólne 

 

§ 1 

Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie „Regulaminu Sędziego Polskiego Związku Piłki Siatkowej”, 

który jest dokumentem nadrzędnym. Regulamin rozstrzyga zatem część spraw nieobjętych dokumentem 

nadrzędnym oraz uszczegóławia część zagadnień. 

 

§ 2 

Regulamin określa prawa i obowiązki sędziów zrzeszonych w Śląskim Związku Piłki Siatkowej 

w Katowicach. 

 

§ 3 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) PZPS – oznacza to Polski Związek Piłki Siatkowej, 

2) SZPS – oznacza to Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach, 

3) Wydziale Sędziowskim – oznacza to Wydział Sędziowski SZPS; 

 

 

Prawa i obowiązki sędziego 
 

§ 4 

Sędzia SZPS ma prawo do: 

1) uczestnictwa we wszystkich formach działalności sędziów SZPS, 

2) bycia uwzględnianym w obsadach sędziowskich w zakresie działalności SZPS w sposób 

odzwierciedlający posiadane uprawnienia sędziowskie w rozgrywkach SZPS oraz aktywność 

sędziowską i społeczną na rzecz SZPS, 

3) urlopu sędziowskiego przyznawanego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 

4) wybierania i bycia wybieranym do Wydziału Sędziowskiego, 

5) ochrony dobrego imienia przez SZPS, 

6) wynagrodzenia za sędziowanie rozgrywek SZPS, zgodnie z przyjętymi zasadami, 

7) uzyskiwania – na odrębnie uzyskiwanych zasadach – dodatkowych nominacji sędziowskich z 

tytułu swojej aktywności, a w szczególności nieodpłatnej pracy na rzecz SZPS. 

8) posiadania uprawnień do sędziowania siatkówki plażowej. 

 

§ 5 

Sędzia SZPS zobowiązany jest do: 

1) wypełniania obowiązków administracyjnych określonych przez SZPS i Wydział Sędziowski, 

a w szczególności do przedstawiania stosownych informacji i dokumentów oraz wnoszenia opłat  

(m. in. za certyfikat sędziowski), 

2) dobrej znajomości aktualnych przepisów gry w piłkę siatkową, wytycznych, ksiąg przypadków 

i innych dokumentów określonych przez PZPS lub SZPS, 

3) udziału w obowiązkowych szkoleniach sędziowskich oraz zaliczenia egzaminów sprawdzających 

wskazanych przez SZPS bądź Wydział Sędziowski, 

4) sędziowania zawodów obiektywnie i z należytą starannością, 

5) sędziowania zawodów wyznaczonych przez Wydział Sędziowski, w tym do sędziowania ustalonej 

przez SZPS minimalnej liczby spotkań w sezonie, 

6) ścisłego przestrzegania zasad dokonywania zmian w obsadach sędziowskich, 

7) przestrzegania Kodeksu etycznego, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, 

8) sędziowania zawodów w regulaminowym, estetycznym i schludnym stroju, 
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9) usprawiedliwiania w ciągu 14 dni po terminie zawodów swojej nieobecności, jeżeli pełna obsada 

sędziowska zawodów nie była zapewniona zgodnie z obowiązującymi zasadami dokonywania 

zmian, 

10) prawidłowego rozliczania finansowego delegacji / rachunków sędziowskich. 

 

§ 6 

1) Urlop przyznawany jest na pisemną prośbę zainteresowanego i nie może trwać nieprzerwanie 

dłużej niż jeden rok. 

2) Łączny czas trwania urlopów sędziowskich sędziego nie może przekroczyć dwóch lat w ciągu 

dziesięciu kolejnych lat działalności sędziowskiej.  

3) Dla sędziów będących jednocześnie trenerami bądź zawodnikami zespołów występujących w 

jednej z dwóch najwyższych klas rozgrywkowych w Polsce urlop nie może trwać nieprzerwanie 

więcej niż trzy lata, a łączny czas trwania urlopów sędziowskich nie może przekroczyć czterech 

lat w ciągu dziesięciu kolejnych lat działalności sędziowskiej. 

4) Sędzia korzystający z urlopu całosezonowego zobowiązany jest zgłosić pisemnie powrót do 

czynnego sędziowania do Wydziału Sędziowskiego do 30 czerwca roku, w którym rozpoczyna 

się kolejny sezon. 

 

§ 7 

1) Sędzia zobowiązany jest uiszczać na rzecz SZPS opłatę za wydanie certyfikatu sędziowskiego 

w kwocie ustalanej na każdy sezon przez Zarząd SZPS. Wysokość kwoty powinna uwzględniać 

koszty wydania certyfikatu i obsługi sędziego przez SZPS. Brak wpłaty uniemożliwia uzyskanie 

certyfikatu. 

2) Opłata winna być uiszczona w terminie wskazanym przez Zarząd SZPS. 

3) W przypadku przyznania sędziemu urlopu lub rezygnacji sędziego – opłata za wydanie certyfikatu 

nie podlega zwrotowi. 

 

Kary regulaminowe i zasady ich stosowania 

 

§ 8 

 

1) W stosunku do sędziów popełniających wykroczenia lub naruszających regulaminy są stosowane 

odpowiednie do przewinienia kary regulaminowe. 

2) Organem orzekającym jest Wydział Dyscypliny SZPS, który wszczyna postępowanie z własnej 

inicjatywy, inicjatywy Wydziału Sędziowskiego lub innych organów statutowych SZPS. 

3) Wysokość wymierzonej kary, zasady i tryb odwoływania regulują dalsze zapisy niniejszego 

regulaminu. 

 

§ 9 

Wobec sędziów SZPS stosowane mogą być następujące kary regulaminowe: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) zawieszenie w prawach sędziego SZPS, 

4) skreślenie z listy sędziów SZPS. 

 

§ 10 

Upomnienie udzielane jest w przypadku: 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach w danym sezonie, 

2) ingerencji w obsadę sędziowską niezgodnie z obowiązującymi zasadami, 

3) niewłaściwego zachowania przed, podczas lub po zawodach w stosunku do innych sędziów, 

zawodników, trenerów, działaczy lub kibiców, 

4) sędziowania w nieestetycznym lub nieregulaminowym stroju, 

5) naruszenia obowiązujących zasad i regulaminów sędziowania. 
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§ 11 

Konsekwencją upomnienia jest zaznaczenie faktu otrzymania kary w aktach sędziego. 

 

§ 12 

Nagana udzielana jest w przypadku:  

1) gdy sędzia po udzieleniu mu upomnienia ponownie popełnia przewinienie kwalifikujące się do 

udzielenia mu upomnienia, 

2) rażącego naruszenia obowiązujących zasad i regulaminów sędziowania. 

 

§ 13 

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, oraz  

3) obniżenie od początku kolejnego sezonu uprawnień sędziowskich w rozgrywkach SZPS o jeden 

szczebel. 

 

§ 14 

Zawieszenie w prawach sędziego SZPS udzielane jest w przypadku:  

1) udokumentowanego zawyżenia rozliczenia delegacji sędziowskiej – na okres co najmniej dwóch 

miesięcy, 

2) popełnienia błędu sędziowskiego podczas zawodów, w wyniku którego SZPS uwzględnia 

wniesiony protest, 

3) uzyskania negatywnego wyniku z testu sprawdzającego znajomość przepisów gry lub 

nieprzystąpienie do takiego testu – na okres co najmniej dwóch miesięcy, 

4) przebywania na zajęciach szkoleniowych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – na 

okres ustalony przez Wydział Dyscypliny, nie mniej niż 3 miesiące. 

5) sędziowania zawodów pod wpływem alkoholu lub środków odurzających – na okres ustalony 

przez Wydział Dyscypliny, nie mniej niż 3 miesiące. 

 

§ 15 

Konsekwencjami zawieszenia w prawach sędziego SZPS są:  

1) zaznaczenie faktu otrzymania kary w aktach sędziego,  

2) czasowe zawieszenie w prawach sędziego SZPS na okres od jednego miesiąca do jednego roku, 

chyba że niniejszy Regulamin przewiduje inny minimalny okres zawieszenia, 

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

udzielenia kary, oraz 

4) obniżenie od początku kolejnego sezonu uprawnień sędziowskich w rozgrywkach SZPS o jeden 

szczebel.  

 

§ 16 

Skreślenie z listy sędziów SZPS stosowane jest w następujących przypadkach: 

1) jeżeli sędzia z nadaną klasą kandydata na sędziego w ciągu roku od uzyskania uprawnień 

sędziowskich nie otrzyma wyższej klasy, 

2) utraty praw publicznych lub pełnej zdolności do czynności prawnych, 

3) stwierdzenia przez co najmniej trzech sędziów kwalifikatorów braku umiejętności pozwalających 

na wypełnianie funkcji sędziowskich oraz uzyskania negatywnego wyniku egzaminu ze 

znajomości przepisów gry, 

4) przekroczenia dopuszczalnego okresu trwania urlopu sędziowskiego, 

5) naruszenia regulaminów sędziowskich będące jednocześnie czynem zabronionym pod groźbą 

kary, 

6) gdy sędzia po udzieleniu mu nagany ponownie popełnia przewinienie kwalifikujące się do 

udzielenia mu nagany, 

7) wystąpienia przesłanki określonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
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§ 17 

Sędzia ukarany skreśleniem z listy sędziów SZPS traci licencję sędziego SZPS na okres co najmniej 

trzech lat oraz traci wszystkie nadane klasy i uprawnienia. 

 

§ 18 

1) Naruszenie Kodeksu etycznego w zależności od oceny jego stopnia przez Wydział Sędziowski 

karane jest jedną z kar regulaminowych. 

2) Decyzję o nałożeniu kary regulaminowej podejmuje Wydział Dyscypliny, na wniosek Wydziału 

Sędziowskiego. 

3) Decyzja powinna zawierać rodzaj nałożonej kary oraz uzasadnienie. 

4) Decyzję doręcza się zainteresowanemu sędziemu wraz z pouczeniem o możliwości i sposobie 

odwołania. 

5) Decyzję doręcza się Zarządowi SZPS. 

6) W przypadku nałożenia kary zawieszenia w prawach sędziego SZPS lub skreślenia z listy sędziów 

SZPS decyzja o nałożeniu kary podlega zatwierdzeniu przez Zarząd SZPS. Do zatwierdzenia 

przepisy § 19 pkt 1 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 19 

1) Od decyzji o nałożeniu kary regulaminowej przysługuje prawo odwołania się do Zarządu SZPS. 

2) Odwołanie winno być wniesione bezpośrednio do Zarządu SZPS, na piśmie, w terminie czternastu 

dni od daty otrzymania decyzji o nałożeniu kary. Wysłanie odwołania listem poleconym jest 

równoznaczne z jego wniesieniem. 

3) Skuteczne wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie zaskarżonej decyzji. 

 

§ 20 

1) Po rozpatrzeniu odwołania, Zarząd SZPS wydaje alternatywnie decyzję o: 

a. utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy,  

b. zmianie zaskarżonej decyzji, 

c. uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez 

Wydział Dyscypliny w porozumieniu z Wydziałem Sędziowskim. 

2) Decyzje Zarządu SZPS, o których mowa w ust. 1 pkt a i b, jak i decyzja Wydziału Dyscypliny, 

od której nie zostało wniesione skuteczne odwołanie, są ostateczne i podlegają wykonaniu na 

zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

§ 21 

W przypadku nałożenia kary regulaminowej na sędziego będącego sędzią szczebla centralnego, 

informacja o ostatecznej decyzji w sprawie kary zostaje przekazana pisemnie do Wydziału 

Sędziowskiego PZPS. 

 

§ 22 

1) Kary regulaminowe uważa się za udzielone z dniem: 

a. z upływem terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wydziału Dyscypliny lub 

b. z dniem doręczenia ostatecznej decyzji Zarządu SZPS 

2) W przypadku udzielenia kary skreślenia z listy sędziów SZPS sędziemu szczebla centralnego, 

udzielenie kary wstrzymuje się do czasu rozpatrzenia sprawy przez stosowny organ PZPS – przez 

ten czas kara ulega zamianie na karę zawieszenia w prawach sędziego SZPS. Postanowień 

Regulaminu o maksymalnym okresie zawieszenia nie stosuje się.  

 

§ 23  

Decyzją Zarządu z dnia 22.02.2016, niekonsultowaną z Wydziałem Sędziowskim, paragraf skreślony. 

1) Na czas trwania postępowania dyscyplinarnego w związku ze zdarzeniem, które zagrożone jest 

karą zawieszenia w prawach sędziego lub skreślenia z listy sędziów SZPS, Przewodniczący 

Wydziału Sędziowskiego może, w uzasadnionych przypadkach, zawiesić sędziego SZPS w jego 
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prawach na czas nie dłuższy niż jeden miesiąc. Zawieszenie może być przedłużone do czasu 

rozpatrzenia wniosku przez Wydział Dyscypliny, jeśli to posiedzenie odbędzie się w terminie 

późniejszym, niż czas trwania pierwotnego zawieszania. 

2) Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje od dnia następnego po dniu wydania decyzji. 

O treści decyzji Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego winien niezwłocznie zawiadomić 

zawieszonego sędziego, Zarząd SZPS i Referat Obsad Wydziału Sędziowskiego. 

 

§ 24 

1) Nałożone kary regulaminowe ulegają zatarciu po upływie: 

a. upomnienie – jednego roku od dnia jego udzielenia, 

b. nagana – dwóch lat od dnia jego udzielenia, 

c. zawieszenie – trzech lat od dnia jego udzielenia.  

2) Zatarcie udzielonej kary skutkuje uznaniem kary za niebyłą. 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

§ 25 

1) Prawo interpretacji oraz rozstrzygnięcia spraw nieobjętych w niniejszym regulaminie przysługuje 

Wydziałowi Sędziowskiemu. 

2) Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd SZPS, zastępując 

dotychczasowe uregulowania. 
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Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu SZPS w dniu 25.06.2015 
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Kodeks etyczny (załącznik) 

 

Kodeks etyczny sędziów Śląskiego Związku Piłki Siatkowej stanowi deklarację wartości, jakie 

zobowiązujemy się przestrzegać w swojej działalności sędziowskiej. 

 

Jako sędzia siatkarski zawsze przestrzegam następujących zasad: 

 

DBAM O ZACHOWANIE BEZSTRONNOŚCI WZGLĘDEM ZESPOŁÓW 

 nie sędziuję meczów z udziałem członków swojej rodziny lub innych osób, jeśli może to budzić 

wątpliwość co do mojej bezstronności 

 nie sędziuję meczów z udziałem klubów, w których jestem zatrudniony lub na rzecz których 

działam społecznie 

 nie dokonuję takich zamian w obsadach, że w ich wyniku sędziuję jednemu zespołowi więcej 

meczów, niż wynika to z otrzymanych obsad 

 traktuję równo wszystkich członków zespołów, którym sędziuję. Nie daję odczuć swoich sympatii 

lub antypatii 

 nie przyjmuję żadnych korzyści, jeżeli wykraczają one poza regulaminowe i zwyczajowe 

obowiązku klubu 

 zapytany udzielam wyjaśnień co do podjętych decyzji 

 

DBAM O DOBRE PRZYGOTOWANIE DO MECZU 

 nie sędziuję meczu, gdy moja forma psychofizyczna nie jest dobra, na przykład gdy jestem chory 

 przyjeżdżam na mecz z odpowiednim wyprzedzeniem 

 bardzo dobrze znam aktualne Przepisy Gry i ich oficjalną interpretację 

 podnoszę swoje umiejętności sędziowskie, w szczególności w oparciu o wskazówki 

kwalifikatorów 

 

DBAM O WIZERUNEK I AUTORYTET SĘDZIÓW 

 dbam o czystość i kompletność swojego stroju sędziowskiego 

 w stosunku do członków zespołów oraz innych działaczy zachowuję się grzecznie i skromnie 

 na niewłaściwe zachowanie wobec mnie reaguję bez emocji, zgodnie z duchem Przepisów Gry 

 w czasie meczu zgodnie z duchem Przepisów Gry wspieram pozostałych sędziów i chronię ich 

przed niesportowym zachowaniem członków zespołów 

 nie krytykuję pracy innych sędziów w obecności osób innych niż sędziowie 

 wszelkie pytania, wątpliwości czy pretensje zgłaszam wyłącznie Wydziałowi Sędziowskiemu, na 

zamkniętym forum internetowym lub na spotkaniach sędziowskich – nigdy w gronie osób 

postronnych 

 potrafię przyznać się do błędu 

 gdy w meczu jestem zawodnikiem lub trenerem, daję dobry przykład gry fair play i sportowego 

zachowania 

 

DBAM O KOLEŻEŃSKĄ ATMOSFERĘ 

 do innych sędziów zachowuję się z należytym szacunkiem, szczególnie do starszych koleżanek i 

kolegów  

 pytany udzielam wskazówek lub wyjaśnień innym sędziom 

 zwracam dyskretnie uwagę innym sędziom w przypadku ich niewłaściwego zachowania. Jeżeli 

moje uwagi nie przynoszą skutku, informuję Wydział Sędziowski 

 

Jesteśmy przekonani, że stosując powyższe zasady wszyscy przyczyniamy się do coraz lepszego 

sędziowania meczów i podnoszenia naszego autorytetu w środowisku sędziowskim. 

 


