
REGULAMIN WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO 
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ 

 
§ 1 

 

WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI 

1. Wydział Sędziowski (dalej Wydział) działa w strukturach Wielkopolskiego Związku Piłki 
Siatkowej (dalej WZPS) jako reprezentacja autonomicznego środowiska sędziowskiego, 
zgodnie ze statutem WZPS. 

 
2. Wydział zarządza działalnością sędziów piłki siatkowej WZPS w oparciu o niniejszy 

regulamin, Regulamin Sędziego PZPS oraz inne regulaminy i dokumenty określające 
zasady funkcjonowania sędziów w ramach WZPS. 

 
3. Niniejszy regulamin określa w szczególności sposób wyboru członków Wydziału, jego 

strukturę organizacyjną, zakres zadań oraz kompetencje. 
 

 
§ 2 

 
SPOSÓB WYBORU CZŁONKÓW WYDZIAŁU 

 
1. Działalnością Wydziału kieruje Przewodniczący, wybrany na cztero letnią kadencję, 

przez sędziów WZPS na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym, w wyborach 
bezpośrednich, równych i tajnych, zwykłą większością głosów chyba że zebranie 
zadecyduje inaczej. Nowo wybrany Przewodniczący obejmuje swoją funkcję z dniem 
następującym po dniu wyborów. 

 
2. Przewodniczący rekomenduje w nieprzekraczalnym terminie 30 dni po swoim wyborze 

Zarządowi WZPS do akceptacji od 8 do 10 sędziów wybranych przez siebie jako 
członków Wydziału. Liczbę członków Wydziału określa Przewodniczący, przy czym 
dopuszcza się zmianę liczby członków Wydziału w trakcie kadencji – w granicach 
określonych w zdaniu pierwszym. 

 
3. Zarząd WZPS odwołuje Przewodniczącego wyłącznie w przypadku pozbawienia 

Przewodniczącego licencji sędziego piłki siatkowej. 
 
4. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego, nowego Przewodniczącego na okres do 

końca kadencji dotychczasowego Wydziału wybierają sędziowie WZPS według zasad 
obowiązujących na ostatnim Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. 

 
5. Na pisemny wniosek co najmniej 2/3 sędziów WZPS Zarząd WZPS odwołuje 

Przewodniczącego i zarządza wybory nowego Przewodniczącego na okres do końca 
kadencji dotychczasowego Wydziału, w trybie pkt 4. Wybory są ogłaszane w ciągu 
60 dni od dnia wpłynięcia wniosku. 

 



6. W przypadku rezygnacji lub odwołania Przewodniczącego dotychczasowy Wydział 
pracuje pod kierownictwem Zastępcy Przewodniczącego do dnia wyboru nowego 
Przewodniczącego. 

 
7.   Termin i miejsce odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego określa 

Zarząd WZPS na wniosek Przewodniczącego Wydziału. W  Walnym Zebraniu 
Sprawozdawczo-Wyborczym biorą udział sędziowie WZPS posiadający ważną licencję.  
O terminie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Wydział powiadamia 
sędziów co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem. Walne Zebranie Sprawozdawczo-
Wyborcze jest ważne bez względu na liczbę obecnych sędziów. 

 
8. Zarząd odwołuje członka Wydziału na wniosek Przewodniczącego w przypadku 

pozbawienia członka Wydziału licencji sędziego piłki siatkowej. 
 
9. W czasie trwania kadencji Przewodniczący ma prawo w wybranym czasie 

rekomendować Zarządowi do zatwierdzenia odwołanie członków i zatwierdzenie 
nowych członków Wydziału, z uwzględnieniem pkt. 2. 

 
§ 3 

 
 STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU 

1. Działalnością 
1. W ramach Wydziału działają: 

 
a)  Zastępca Przewodniczącego, 
b)  Komisja obsad zawodów, 
c)  Komisja szkolenia  i przepisów gry,  
d)  Komisja organizacyjna. 
 

2. Kierownictwo Wydziału Sędziowskiego WZPS stanowi jego Prezydium, w skład którego 
wchodzą:   
a) przewodniczący Wydziału 
b) zastępca przewodniczącego Wydziału 
c) przewodniczący poszczególnych komisji Wydziału.  
 

3. Jeżeli niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, w skład komisji Wydziału mogą być 
powoływane inne osoby lub sędziowie (np. niż członkowie Wydziału)  wskazane przez 
przewodniczących poszczególnych komisji.   Zatwierdza je Wydział Sędziowski WZPS. 

 
§ 4 

 
PODZIAŁ ZAGADNIEŃ PROBLEMOWYCH ORAZ CZYNNOŚCI W WYDZIALE  

 
1. Do zakresu działania Przewodniczącego Wydziału należy w szczególności: 

a) powoływanie – z pośród Członków Wydziału – i odwoływanie Zastępcy 
Przewodniczącego Wydziału oraz Przewodniczących poszczególnych komisji 



b) ogólne kierowanie pracami Wydziału i jego komisji, w tym zwoływanie posiedzeń 
Wydziału   oraz Prezydium 

c) sprawy personalne w tym wnioskowanie:  

• awanse dla sędziów,  

• wysłanie kandydatów  na kursy na sędziego szczebla centralnego,  

• nałożenie kary dla  sędziów. 
d) wszelkie sprawy wymagające doraźnego rozstrzygnięcia. 
e) reprezentowanie WS WZPS. 

 
2. Do zakresu czynności zastępcy przewodniczącego Wydziału należy:  

a) zastępstwo przewodniczącego Wydziału w razie jego nieobecności. 
b) wykonywanie innych zadań uzgodnionych z przewodniczącym Wydziału. 
c) przygotowywanie wniosków o nadanie wyższych klas sędziowskich 
d) opracowywanie komunikatów Wydziału Sędziowskiego.    
e) protokołowanie zebrań WS   

 
3. Do zadań komisji obsad zawodów należy:  

a) dokonywanie obsad sędziowskich. 
b) dokonywanie analizy uczestniczenia sędziów w zawodach. 
c) współudział w opracowywaniu wniosków o nadanie wyższych klas i uprawnień 

sędziowskich. 
d) wnioskowanie o nałożenie kary dla sędziów za przewinienia związane z zakresem 

obowiązków komisji. 
e) przyjmowanie pisemnych usprawiedliwień sędziów nieobecnych na zawodach  

 
4. Do zadań komisji szkolenia i przepisów gry należy :  

a) szkolenie sędziów WZPS w piłce siatkowej halowej i plażowej 
b) proponowanie powołania i odwołania kwalifikatorów WS 
c) opracowywanie perspektywicznych i rocznych programów szkoleniowych, 
d) organizacja i prowadzenie zajęć na kursach i naradach sędziowskich, 
e) organizacja i prowadzenie zajęć na kursach dla sędziów kandydatów na sędziów 

piłki siatkowej, 
f) opracowywanie materiałów szkoleniowych i testów egzaminacyjnych dla potrzeb 

szkolenia sędziów, 
g) obserwacja i ocena pracy sędziów oraz stosowanej przez nich interpretacji 

przepisów gry i techniki sędziowania. 
h) wnioskowanie o podwyższenie lub obniżenie uprawnień sędziowskich  
i) wnioskowanie o nałożenie kary dla sędziów za przewinienia związane z zakresem 

obowiązków komisji. 
 

5. Do zadań komisji organizacyjnej należy:  
a) przygotowanie organizacyjne zebrań, szkoleń i narad w celu sprawnego 

i przeprowadzenia. 
b) bieżące prowadzenie działalności informacyjnej dotyczące działalności WS WZPS. 
c) przygotowywanie wniosków o nadanie sędziom wyróżnień WZPS i PZPS 
d) opracowywanie i przedstawianie propozycji wysokości ryczałtu dla sędziów 
e) przygotowywanie uroczystości pożegnania sędziów kończących karierę 



f) wnioskowanie o nałożenie kary dla sędziów za przewinienia związane zakresem 
obowiązków komisji. 

 
§5 

 
KOMPETENCJE WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO  

 
1. Wydział Sędziowski zbiera się na plenarne posiedzenia, co najmniej 2 razy w roku. 

Plenarne posiedzenia zwołuje przewodniczący Wydziału. Do spraw rozpatrywanych 
przez posiedzenia plenarne Wydziału należy między innymi:  

 
a) ustalenie struktury wydziału  i  członków komisji 
b) rozpatrywanie, zatwierdzanie oraz kontrola perspektywicznych planów pracy 

Wydziału. 
c) ocena sędziowania zawodów przez sędziów. 
d) nadawanie uprawnień sędziom do prowadzenia poszczególnych rodzajów 

rozgrywek. 
e) rozpatrywanie odwołań od decyzji podjętych przez Prezydium Wydziału,    

względnie przez którąś z komisji. 
f) ocena pracy Prezydium Wydziału i poszczególnych komisji. 
g) zmiany organizacyjne w składzie Wydziału w okresie trwania kadencji. 
h) zmiany personalne w składzie Wydziału w okresie trwania kadencji, polegające 

na zastąpieniu   któregoś z członków Wydziału w przypadku jego  rezygnacji lub 
nie wywiązywania się z nałożonych obowiązków, przez jednego z sędziów WZPS. 

i) rozpatrywanie wniosków o nałożenie kar dla sędziów i kierowanie ich do Wydziału 
Dyscypliny WZPS 

j) przedkładanie do Zarządu WZPS wniosków o: 
 

• zmiany w regulaminie Wydziału Sędziowskiego WZPS 

• nadanie sędziom klasy I,  II i III oraz kandydata 

• skierowanie sędziów na kursy dla kandydatów na sędziów szczebla     centralnego 
w piłce siatkowej halowej i plażowej . 

• nadanie tytułu Sędziego Honorowego WZPS 

• przyznanie sędziom odznaczeń i wyróżnień WZPS oraz PZPS 

• zmiany w  wysokości ryczałtu sędziowskiego 

• zatwierdzanie planu finansowego Wydziału 
  

2. Prezydium Wydziału rozpatruje sprawy bieżące, w razie potrzeby wspólnie 
z członkami poszczególnych komisji oraz innymi zaproszonymi osobami. 
 

3. Decyzje Prezydium zapadają zwykłą większością głosów.  
 

4. Sprawy bieżące, leżące w gestii poszczególnych komisji, załatwiane są we własnym 
zakresie przez te komisje, zgodnie z ustalonym podziałem zagadnień problemowych. 

 
5. W okresie pomiędzy zebraniami plenarnymi Wydziału decyzje dotyczące spraw 

sędziowskich podejmuje Prezydium Wydziału. W razie potrzeby doraźne decyzje 



może podejmować indywidualnie Przewodniczący. Decyzje te są następnie 
zatwierdzane na najbliższym Prezydium. 

 
6. Wydział przedstawia zarządowi WZPS sprawy, które zgodnie z odpowiednimi 

przepisami wymagają akceptacji zarządu WZPS. 
 

7. Odwołania od decyzji Wydziału Sędziowskiego i jego Prezydium rozpatruje zarząd 
WZPS.  

 
§6 

 
IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
1. Decyzje i informacje dotyczące sędziów WZPS są publikowane w komunikatach 

Wydziału Sędziowskiego WZPS. 

2. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decydują uchwały, regulaminy i 
inne dokumenty Wydziału Sędziowskiego zatwierdzone przez Zarząd WZPS. 

3. Decyzje i uchwały są podejmowane przez Wydział Sędziowski oraz poszczególne 
komisje zwykłą większością głosów. 

4. Wszelkie zmiany regulaminu wymagają zatwierdzenia przez zarząd WZPS. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd WZPS, tj. z dniem 
24.06.2014r. 
Równocześnie traci moc regulamin Wydziału Sędziowskiego WZPS z dnia 26.02.2008 
r. 

 
 


