
REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO 

ZWIĄZKU KAJAKOWEGO 

§1. 

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego, zwane dalej Kolegium 

Sędziów jest statutową komisją reprezentującą środowisko sędziów 
kajakowych wszystkich specjalności kajakarstwa, kierując działalnością 

sędziowską w tym zakresie. 

§2. 

1. Kolegium Sędziów jest strukturą nadrzędną dla Okręgowych Kolegiów 

Sędziów a także dla sędziów nie zrzeszonych w  O.K.S. 

2. Struktura i działania Okręgowych Kolegiów Sędziów podlegają  

Kolegium Sędziów PZK 

3. Na terenie województwa w którym działa Okręgowy Związek Kajakowy 
może działać tylko jedno Okręgowe Kolegium Sędziów.* 

4. Każde Okręgowe Kolegium Sędziów ma obowiązek zrzeszać 
przedstawicieli wszystkich dyscyplin kajakarstwa które działają w 

danym okręgu. 

5. Okręgowe Kolegia Sędziów mają obowiązek składania sprawozdania 

dotyczącego ich działalności, kierowanego do sekretarza Kolegium 

Sędziów – przynajmniej raz do roku. 

§3. 

Kolegium Sędziów działa w oparciu o Statut PZK, regulamin Kolegium 

zatwierdzony przez Zarząd PZK. 

§4. 

Celem Kolegium Sędziów jest zapewnienie wysokiego poziomu sędziowania 

na wszystkich imprezach organizowanych przez Polski Związek Kajakowy lub 

jego członków. 

§5. 

Kolegium Sędziów realizuje swoje cele przez: 

1. Ścisłą współpracę z Okręgowymi Kolegiami Sędziów 
2. Pomoc i współpracę w organizowaniu kursów dla kandydatów na 

sędziów 

3. Opracowywanie programów szkoleniowych dla kandydatów na 
sędziów 



4. Współpracę z Komisją Regulaminową PZK w zakresie zmian w 

regulaminach 

5. Współpracę z Pionem Sportowym PZK przy redagowaniu zapowiedzi 

regat, turniejów kajak polo i spływów 

6. Weryfikacja kandydatur oraz wyznaczanie  komisji egzaminacyjnych 

dla egzaminów na podniesienie klasy sędziowskiej  

§6. 

1. Kolegium Sędziów PZK jest wybierane ze środowiska sędziów 

reprezentujących wszystkie specjalności kajakarstwa i składa się z 7-9 
6–8 osób tj. przewodniczącego Kolegium, sekretarza i 4-6 członków. 

Kadencja, jednakowa jak dla Zarządu PZK. Wybór dokonywany jest na 

Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Kolegium Sędziów. 

2. W zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Kolegium Sędziów biorą udział 

delegaci: 

a. Z głosem stanowiącym – sędziowie wybrani na Zebraniach 
Sprawozdawczo-Wyborczych Kolegiów Sędziów OZK wg klucza 

wyborczego ustalonego przez Kolegium Sędziów PZK w 
porozumieniu z Zarządem PZK 

b. Z głosem doradczym – zaproszeni goście, sędziowie klasy 

międzynarodowej i członkowie Kolegium Sędziów PZK jeżeli nie 

zostali wybrani delegatami. 
3. Każdemu delegatowi przysługuje jeden mandat. 

4. Zebranie obraduje w oparciu o regulamin obrad zatwierdzony przez 

zebranych 

5. Delegaci wybierają w głosowaniu tajnym przewodniczącego Kolegium 

Sędziów zwykłą większością oddanych głosów 
6. Przewodniczący przedstawia delegatom sekretarza Kolegium Sędziów do 

akceptacji Zebrania, bez przeprowadzania wyborów. Nowy 

przewodniczący przedstawia delegatom kandydatów na członków 

Kolegium. Kandydaci winni wywodzić się ze wszystkich specjalności w 
kajakarstwie. Delegaci mają prawo zgłaszania innych kandydatów. 

Przewodniczący  określa liczbę członków przyszłego Kolegium Sędziów 

PZK zawartą w liczbie od 4 do 6 osób. Wyboru  członków dokonuje się w 
głosowaniu tajnym.  

7. Po dokonanym wyborze Kolegium Sędziów dokonuje podziału funkcji i 

zadań. Skład Kolegium i podział obowiązków Przewodniczący 

przedstawia Zarządowi PZK 
8. Termin i miejsce Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ustala Kolegium 

Sędziów w uzgodnieniu z Zarządem PZK 

9. Zebranie Sprawozdawczowyborcze poprzedza termin Walnego Zjazdu 

Sprawozdawczo-Wyborczego PZK 
10. Kolegium może powołać do swoich prac osoby współpracujące 



 

 

§7. 

 

1. W razie ustąpienia przewodniczącego w czasie 4 letniej kadencji, 

Kolegium Sędziów zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze celem 

dokonania wyboru nowego przewodniczącego 
2. Do czasu zwołania Zebrania Nadzwyczajnego pracami Kolegium kieruje  

wyłoniona spośród pozostałych członków osoba 

3. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członka Kolegium Sędziów, 

Kolegium ma prawo dokooptować do swego składu nowego członka. 

Liczba powołanych w ten sposób osób nie może przekroczyć 1/3 ogólnej 

liczby pochodzącej z wyboru. 

4. Przewodniczący ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiesić w 

czynnościach członka po uzyskaniu opinii pozostałych członków 

Kolegium 

§8. 

1. Swoje zadania Kolegium Sędziów realizuje poprzez kontakty elektroniczne 

oraz w miarę potrzeb posiedzenia Kolegium.  W pełni dopuszczalne jest 

podejmowanie uchwał w drodze głosowań elektronicznych. 

2. Uchwały Kolegium Sędziów zapadają  zwykłą większością głosów  przy 
udziale co najmniej połowy członków. W przypadku równej ilości głosów 

„za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego. 

3. Posiedzenia Kolegium Sędziów muszą być protokołowane a kopia 

protokołu przesłana do Zarządu PZK 

4. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Kolegium 

§9. 

 

1. Kolegium Sędziów PZK wykonuje swoje zadania zgodnie z wnioskami 

uchwalonymi na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym oraz 

przepisami niniejszego Regulaminu. 

2. Do zadań Kolegium Sędziów w szczególności należy: 

  -prowadzenie ewidencji sędziów wszystkich specjalności,  

  wystawianie książeczek sędziowskich i licencji. 

  -dokonywanie indywidualnej oceny pracy sędziów w oparciu o 

  karty ewidencji pracy sędziów  i sprawozdania sędziów głównych 

  imprez kajakowych. 



  -wyznaczanie komisji sędziowskich dla wszystkich specjalności, 

  następujących regat: 

  a. Mistrzostwa Polski wszystkich kategorii wiekowych 

  b. Regaty międzynarodowe organizowane w kraju 

  c. Międzynarodowe spływy kajakowe 

  d. Pozostałe regaty centralne i turnieje piłki kajakowej zgodnie ze 

  strategią Związku i uwzględniających realia ekonomiczne  

  organizatorów. Obsada wyżej wymienionych regat centralnych 

  wymaga uchwały Kolegium Sędziów i Zarządu PZK co do obsady 

  stanowiska sędziego głównego. 

4. Przedstawianie Zarządowi PZK obsad Jury na regatach wymienionych 

 w pkt. 2. a. i b. 

5. Przestawianie Zarządowi PZK wniosków w sprawie: 

 a. nadawania licencji sędziowskich 

 b. kandydatur na sędziego klasy związkowej i międzynarodowej 

 c. wyróżnień i nagród 

 d. o ukaranie uczestników regat 

7. Wyznaczanie we własnym zakresie: 

 a. składów komisji egzaminacyjnych dla kandydatur na sędziów 

 b. wyznaczanie obserwatorów dla sędziów zdających egzamin  

  związany ze zmianą klasy, wraz z wyznaczeniem stosownych 

  imprez 

 c. składów komisji egzaminacyjnych dla egzaminów   

  eksternistycznych w poszczególnych specjalnościach   

  kajakarstwa 

 d. mianowanie sędziów klasy I 

8. Prowadzenie działalności informacyjnej , szkoleniowej oraz wdrażanie 

nowych metod pracy komisji sędziowskich 

9. Składanie sprawozdań z działalności Kolegium Sędziów na  

ogólnopolskich doszkoleniach 

10. Rozpatrywanie odwołań od decyzji sędziów głównych regat lub imprez 

na które powołano Jury wraz z przedstawieniem wniosków Zarządowi PZK. 



11. Opracowanie innych materiałów z zakresu działalności sędziowskiej 

zleconych przez Zarząd PZK, w tym opiniowanie przepisów związanych z 

organizacją i sędziowaniem imprez kajakowych. 

12. Opracowywanie rocznego preliminarza Kolegium sędziów. 

 

§10. 

Kolegium Sędziów PZK prowadzi swoją działalność w oparciu o pracę 

społeczną. Koszty materiałowe pokrywane są ze środków przeznaczonych na 

ten cel przez Zarząd PZK. 

 

§11. 

1. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi PZK 

2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd PZK w dniu 

07.04.2015  
 

* Do czasu funkcjonowania zapisu w Statucie Polskiego Związku Kajakowego 

dotyczącego istnienia dwóch Okręgowych Związków w województwie 

małopolskim – mogą w nim istnieć dwa Okręgowe Kolegia Sędziów PZK. 

 

 

 

 


