KODEKS ETYCZNY SĘDZIÓW
ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ
WSTĘP
Sędzia sportowy z założenia jest osobą zaufania publicznego, jego postawa moralna
winna być wzorem dla pozostałych uczestników rywalizacji sportowej. Gra „fair play”jest
obowiązkiem wszystkich zaangażowanych w sport, w szczególności dotyczy ona
zawodników, trenerów, działaczy oraz sędziów. Szacunek wobec sędziego oraz jego
decyzji, którą zyskuje sobie poprzez uczciwość i bezstronność, jest fundamentem
sportowej rywalizacji, daje pewność, że wynik zależy od umiejętności, przygotowania i
woli walki. Dlatego sędzia sportowy musi być zarówno na boisku, jak i poza nim osobą
odpowiedzialną i bezstronną, działającą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w duchu
sportowej rywalizacji z jednoczesnym poszanowaniem wszystkich uczestników zawodów
sportowych.

DEKALOG ETYCZNY
1.Sędzia siatkarski zobowiązany jest do przestrzegania zasad: uczciwości, bezstronności,
obiektywizmu i odpowiedzialności.
2.Sędzia zobowiązany jest utrzymywać wysoką sprawność psychoruchową, niezbędną do
podejmowania działań w atmosferze presji i emocji. Decyzje sędziów są ostateczne,
dlatego też ich podejmowaniu winna towarzyszyć z jednej strony pewność siebie, z
drugiej zaś obiektywna, chłodna ocena sytuacji.
3.Sędzia siatkarski nie ulega wpływom i naciskom innych uczestników rozgrywek, jego
decyzje są autonomiczne, zgodne z rzeczywistym przebiegiem akcji. Nie obawia się
podejmować decyzji trudnych, mogących znacząco wpływać na wynik sportowej
rywalizacji.
4.Sędzia jest obowiązany do okazywania szacunku wszystkim uczestnikom rywalizacji,a
w szczególności: zawodnikom, trenerom i kibicom oraz innym sędziom uczestniczącym w
zawodach. Podejmowane decyzje nie mogą deprecjonować wysiłku i pracy zawodników
i trenerów, nawet w sytuacji silnego wzburzenia i presji spowodowanej rangą czy stawką
meczu.
5.Sędzia siatkarski obligatoryjnie podnosi umiejętności i uaktualnia swoją wiedzę w celu
optymalnego stosowania zasad i przepisów gry oraz ich interpretacji. Jednym z ważnych
elementów sędziowskiego rzemiosła jest umiejętność dzielenia się wiedzą z innymi
sędziami, szczególnie młodszymi stażem i doświadczeniem.

6.Sędzia nie może osiągać jakichkolwiek korzyści w trakcie wykonywania swojej funkcji,
a nie wynikających z przyjętych odrębnymi przepisami gratyfikacjami sędziowskimi.
Niedopuszczalne jest kierowanie się sympatią bądź innymi emocjonalnymi
zależnościami,mogącymi mieć wpływ na jakość podejmowanych decyzji.
7.Sędzia dokłada wszelkich starań, aby należycie przygotować się do pełnionych funkcji.
Sędziego obowiązuje punktualne przybycie na zawody, nienaganny i zgodny z przepisami
strój sędziowski oraz odpowiednia dyspozycja fizyczna.
Niedopuszczalne i karygodne jest stawianie się w miejscu zawodów w stanie po spożyciu
alkoholu lub innych środków odurzających.
8.Sędzia zobowiązany jest działać w najlepszym interesie prowadzonych rozgrywek. W
sytuacji wystąpienia przesłanek uniemożliwiających bezstronne prowadzenie zawodów
lub innych, mogących mieć bezpośredni wpływ na wynik meczu, sędzia musi odstąpić od
wykonywania czynności arbitra.
9.Sędzia jest zobowiązany do unikania krytyki decyzji innych sędziów, szczególnie na
forum publicznym oraz do ograniczenia swoich wypowiedzi wyłącznie do wyjaśnień i
interpretacji podjętych decyzji. Niedopuszczalne jest prowadzenie rozmów
dyskredytujących zawodników, trenerów czy sędziów.
10.Sędzia nie może dyskryminować innych uczestników rozgrywek ze względu na: płeć,
kolor skóry, wyznania, przekonania czy też fizjonomię i budowę ciała. Wszyscy biorący
udział w zawodach są w ocenie sędziego równi, a wynik końcowy jest wyłącznie
wypadkową umiejętności, skuteczności i woli walki.

Sędzia jest zobowiązany do ochrony reputacji, dobrego imienia
i wizerunku własnego oraz Wydziału Sędziowskiego ŁZPS.

KOMISJA D/S ETYKI SĘDZIOWSKIEJ
Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego ŁZPS desygnuje Przewodniczącego
Komisji Etyki spośród członków WS. Przewodniczący kieruje komisją mającą na celu
dbanie o dyscyplinę wewnętrzną oraz rozstrzyganie sytuacji spornych wynikających ze
stosowania zapisów kodeksu etyki sędziowskiej. Komisja działa zgodnie ze Statutem
ŁZPS, w porozumieniu z Wydziałem Dyscypliny i Wydziałem Gier i Ewidencji.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Komisja jest organem władz Wydziału Sędziowskiego powołanym do dbania o dyscyplinę
i przestrzeganie zapisów Kodeksu. Komisji podlegają wszyscy sędziowie zrzeszeni w WS
ŁZPS. W zależności od wagi wykroczenia, Komisja może samodzielnie rozstrzygać
zaistniałe zdarzenia bądź bezpośrednio kierować wnioski do WD ŁZPS.
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków oraz tryb postępowania opiera się na
Statucie ŁZPS, Przepisach Dyscyplinarnych ŁZPS oraz poniższym regulaminie.

2.STRUKTURA ORGANIZACYJNA
1. Komisja składa się z trzech osób, w tym z przewodniczącego i sekretarza.
2. Kadencja komisji trwa 4lata, podobnie jak kadencja WS.
3.Przewodniczący Komisji zatwierdzany jest zwykłą większością głosów przez członków
Zarządu WS. Przewodniczący do Komisji wybiera spośród wszystkich sędziów dwóch
kolejnych członków, również zatwierdzanych przez WS.
4.Przewodniczący zwołuje i prowadzi zebrania, reprezentuje radę na zewnątrz, składa na
Walnym Zebraniu członków WS sprawozdanie z prac komisji.
5. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
6. Wiążące decyzje zapadają zwykłą większością głosów.

3. ZASADY POSTEPOWANIA DYSCYPLINARNEGO
3.1.Komisja etyczna może:
a) wszcząć postępowanie,
b) odmówić wszczęcia postępowania,
c) umorzyć postępowanie,
d) odstąpić od wymierzenia kary,
e) wymierzyć karę dyscyplinarną,
f) cofnąć nałożoną karę.
3.2.Postępowanie dyscyplinarne:
1.Wszczyna się niezwłocznie po uzyskaniu materiałów uzasadniających podejrzenie
popełnienie wykroczenia przeciw zapisom kodeksu etyki.
2. Przewodniczący ustala termin posiedzenia, powiadamia zainteresowane strony

3.Osoba,wobec której toczy się postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne, nie ma
obowiązku uczestniczenia w posiedzeniu i składania wyjaśnień.
4. Posiedzenia są jawne dla stron, o wyłączeniu jawności decyduje przewodniczący.
5. Posiedzenie rozpoczyna się od zapoznania stron z zarzutami i wysłuchania wyjaśnień.
6. Przewodniczący zamyka posiedzenie,kiedy uzna sprawę za wyjaśnioną.
7. Po zamknięciu posiedzenia komisja odbywa naradę, po czym wydaje orzeczenie oraz
nakłada ewentualne sankcje.
8. W przypadku ujawnienia nowych okoliczności,komisja może powtórnie przystąpić do
rozpatrzenia sprawy.
9. Komisja pisemnie powiadamia zainteresowane strony o sposobie rozpatrzenia sprawy.
10. Zainteresowanym przysługuje w ciągu7 dni odwołanie do WS ŁZPS. Wszystkich
członków komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy obrad.
3.3. Sankcje dyscyplinarne
1. Upomnienie dyscyplinujące Komisji Etycznej.
2. Wystąpienie do Wydziału Dyscypliny:
a. o upomnienie,
b. o naganę,
c. o wyznaczanie do sędziowania rozgrywek niższego szczebla,
d. o zawieszenie w wykonywaniu obowiązków (brak wyznaczeń do sędziowania)
e. z wnioskiem o orzeczenie o nieprzydatności w wykonywaniu funkcji sędziego,
f. z wnioskiem o skreślenie z listy sędziów ŁZPS,
g. przekazanie sprawy bezpośrednio do Wydziału Dyscypliny
3. Zawiadomienie organów ścigania.
4. Podanie ustaleń do publicznej wiadomości.
3.4. Dokumentacja
1. Komisja zobowiązana jest do protokołowania posiedzeń.
2. Komisja zobowiązana jest do ewidencji wymierzonych kar.
3. Komisja przechowuje wszystkie materiały zgromadzone w trakcie prowadzonego
postępowania.
4. Przewodniczący komisji składa sprawozdanie z prac komisji na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczym.

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Kodeks etyki sędziowskiej oraz powyższy regulamin działania podlegają zatwierdzeniu
przez Zarząd ŁZPS i wchodzą w życie z chwilą zatwierdzenia.

