
REGULAMIN 
OKRĘGOWEGO KOLEGIUM S ĘDZIÓW LEKKIEJ ATLETYKI 

W BIELSKU – BIAŁEJ 
/projekt/ 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
§ 1 

Okręgowe Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w Bielsku - Białej, zwane dalej OKS, jest organem 
działającym w ramach organizacyjnych Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki w 
Katowicach, zwanego dalej WKS i obejmuje zasięgiem swego działania obszar byłego 
województwa bielskiego (powiaty bielski, cieszyński i żywiecki). 
 

§ 2 
OKS działa na podstawie Statutu Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Katowicach zgodnie z 
Regulaminem Sędziowskim PZLA oraz Regulaminem WKS w Katowicach. 
 

§ 3 
OKS reprezentuje wszystkich sędziów lekkiej atletyki  na w/w obszarze i współdziała z Zarządem 
WKS województwa śląskiego w zakresie upowszechniania przepisów, szkolenia sędziów, 
wyróżnień i dyscypliny oraz obsługi sędziowskiej zawodów. 
 

§ 4 
Kadencja OKS trwa równolegle z kadencją WKS województwa śląskiego. 
 

§ 5 
OKS opiera swoją działalność na pracy społecznej sędziów. 
 

Rozdział II 
Postanowienia szczegółowe 

§ 6 
Przyjmuje się jako obowiązujący wszystkich sędziów lekkiej atletyki zrzeszonych w OKS 
Regulamin Sędziowski Polskiego Związku Lekkiej Atletyki wraz z załącznikami: 
nr 1 – postanowienia o klasach sędziowskich, 
nr 2 – postanowienia o specjalistycznych licencjach sędziowskich, 
nr 3 – Uchwała Zarządu PZLA w sprawie zasad przyznawania licencji sędziego lekkiej atletyki 
uprawniającej do pełnienia funkcji sędziego na zawodach przeprowadzanych zgodnie z przepisami 
IAAF i PZLA, 
nr 4 – Regulamin Wojewódzkiego Kolegium Sędziów L.A. w Katowicach. 
 

Rozdział III 
Struktura i organizacja pracy Zarządu OKS 

§ 7 
1. Działalnością OKS kieruje przewodniczący wybierany w tajnym głosowaniu przez Walne 
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Sędziów OKS. 
2. Przewodniczący powołuje Zarząd biorąc pod uwagę zapewnienie prawidłowej działalności. 
Liczba członków Zarządu jest nieokreślona. 
3. Wybrany przewodniczący OKS jest obligatoryjnie delegatem na Walne Zebranie 
Sprawozdawczo – Wyborcze WKS województwa śląskiego i jednocześnie jedynym kandydatem na 
przewodniczącego WKS rekomendowanym przez OKS. 
                                                                 
 



§ 8 
W przypadku wyboru na przewodniczącego WKS osoby rekomendowanej przez OKS 
przewodniczący pełni jednocześnie obie funkcje , a członkowie Zarządu WKS reprezentujący OKS 
wchodzą w skład Zarządu OKS. 
 

§ 9 
OKS do wykonywania swoich zadań może powoływać zespoły problemowe. Mogą one mieć 
charakter stały lub okresowy w zależności od potrzeb. 
 

§ 10 
Uchwały OKS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby 
członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 
 

 § 11 
1. Każdy sędzia ma prawo postawić votum nieufności wobec przewodniczącego lub członka 
Zarządu OKS, jeżeli nie wykonuje on przyjętych na siebie obowiązków lub działa niezgodnie ze 
statutem Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki w Katowicach, Regulaminem Sędziowskim PZLA, 
Regulaminem WKS oraz Regulaminem OKS. 
2. Votum nieufności postawione wobec osób wybieranych przez Walne Zebranie Sędziów musi 
być podpisane przez przez co najmniej 30% aktualnego stanu sędziów posiadających licencję 
PZLA. Po przedstawieniu w/w dokumentu OKS jest zobowiązany do zwołania Nadzwyczajnego 
Zebrania Sędziów w ciągu 90 dni. Uchwała o odwołaniu przewodniczącego OKS musi być podjęta 
większością głosów 50% + 1 przy obecności co najmniej 2/3 liczby sędziów. 
3. Votum nieufności postawione wobec osób powołanych przez przewodniczącego OKS musi 
być podpisane przez 10% aktualnego stanu sędziów posiadających licencję PZLA. Rozpatruje je 
Zarząd OKS na najbliższym zebraniu. Uchwała o odwołaniu musi być podjęta większością głosów 
50% +1 przy obecności przewodniczącego oraz co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu OKS. 
Odwołanie oznacza jednoczesną rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu OKS. 
   

 § 12 
§ 11 ma zastosowanie tylko wówczas, gdy przewodniczący OKS nie jest przewodniczącym WKS. 
W przypadku pełnienia obu funkcji OKS może wnioskować do Zarządu WKS, spełniając warunki 
zawarte w Regulaminie WKS w Katowicach. 
 

§ 13 
1. W przypadku podjęcia uchwały o odwołaniu przewodniczącego OKS lub kiedy on sam 
zrezygnuje ze sprawowania funkcji, obowiązki przejmuje zastępca przewodniczącego i w ciągu 90 
dni zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Sędziów, które wybiera nowego przewodniczącego 
OKS. Zarząd dotychczasowy podaje się do dymisji, a nowo wybrany przewodniczący powołuje 
nowy zarząd. 
2. Termin, o którym mowa w § 11 i w § 13, dotyczący czasu zwołania Nadzwyczajnego 
Zebrania Sędziów, w wyjątkowych wypadkach może być wydłużony przez Zarząd WKS. 
 

Rozdział IV 
Kompetencje i zakres działania 

§ 14 
Do kompetencji i zakresu działania Zarządu OKS należy: 
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Sędziów OKS. 
2. Szkolenie i doszkalanie sędziów w zakresie znajomości przepisów i ich właściwej 
interpretacji oraz praktycznego stosowania w trakcie zawodów. 
3. Typowanie sędziów na kursy i egzaminy na wyższe klasy sędziowskie i licencje 
specjalistyczne. 



4. Prowadzenie naboru i organizacja podstawowego szkolenia dla kandydatów do klasy 
sędziego młodzieżowego, sędziego kandydata i sędziego wraz z przeprowadzaniem egzaminów i 
nadawaniem tych klas. 
5. Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzanych imprez na terenie objętym zasięgiem 
działania. 
6. Dokonywanie analizy i oceny pracy sędziów oraz opracowywanie wniosków zmierzających 
do podniesienia poziomu sędziowania. 
7. Organizowanie szkoleń i weryfikacji przed sezonem letnim. 
8. Wnioskowanie do Zarządu WKS o nadanie sędziom wyróżnień i odznaczeń. 
9. Rozpatrywanie wniosków w sprawach dotyczących wykroczeń statutowych, 
regulaminowych, dyscyplinarnych i braku obiektywizmu sędziów oraz naruszania przez sędziów 
zasad etyczno – moralnych. 
10. Wyznaczanie sędziów na zawody rozgrywane na terenie działania OKS oraz zgodnie z 
upoważnieniem WKS. 
11. Prowadzenie ewidencji sędziów pod kątem posiadanych licencji sędziego sportowego w 
lekkiej atletyce, klas, licencji specjalistycznych i ilości sędziowań. 
12. Dokonywanie przeglądów i weryfikacji obiektów oraz urządzeń i sprzętu sportowego. 
13. Zwoływanie Walnego Zebrania Sędziów OKS. 
14. Rozpatrywanie skarg i wniosków sędziów dotyczących pracy OKS, obowiązujących 
regulaminów oraz innych spraw związanych z działalnością sędziowską. 
15. Dążenie do zapewnienia warunków pozwalających na uwierzytelnienie wyników 
uzyskanych podczas organizowanych zawodów szkolnych i lokalnych na terenie działania OKS nie 
ujętych w kalendarzach imprez centralnych lub wojewódzkich. Warunki, o których mowa wyżej, to 
zapewnienie obsady sędziami z aktualną licencją PZLA na zawodach stadionowych, w biegach 
ulicznych i przełajowych. 
 

Rozdział V 
Walne Zebranie Sędziów OKS 

§ 15 
Do kompetencji Walnego Zebrania OKS należy: 
1. Uchwalanie podstawowych kierunków działania OKS. 
2. Uchwalanie zmian w Regulaminie OKS. 
3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu OKS. 
4. Zatwierdzanie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sędziów. 
5. Wybór przewodniczącego OKS. 
6. Wybór delegatów na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy WKS w Katowicach. 
 

§ 16 
W Walnym Zebraniu Sędziów udział biorą: 
1. Z głosem stanowiącym i czynnym prawem wyborczym – sędziowie posiadający licencję 
PZLA w dniu głosowania. 
2. Z głosem doradczym – zaproszeni goście oraz pozostali sędziowie nie posiadający licencji 
PZLA. 
 

§ 17 
Uchwały Walnego Zebrania Sędziów są obowiązujące dla wszystkich sędziów OKS. W stosunku do 
tych uchwał może być wniesione odwołanie do Zarządu WKS, który ma prawo ich uchylenia. 
 
 
 

Rozdział VI 
Wybory OKS 



§ 18 
Regulamin ustala procedurę wyborczą podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego 
Sędziów OKS. 
 

§ 19 
1. Wybory są ważne, jeżeli odbywają się w obecności przynajmniej połowy liczby sędziów 
posiadających aktualną licencję sędziego PZLA. 
2. W przypadku niespełnienia warunku z pkt. 1 zebrani ustalają zwykłą większością głosów 
drugi termin Walnego Zebrania, na którym do ważności wyborów nie będzie wymagana obecność 
połowy liczby sędziów OKS z licencjami PZLA. 
3. Drugi termin Walnego Zebrania nie może być wyznaczony później niż 14 dni od daty 
zwołania Walnego Zebrania w pierwszym terminie. 
 

§ 20 
Zebranie w głosowaniu jawnym wybiera przewodniczącego Zebrania, protokolanta i wszystkie 
komisje robocze Zebrania. 
 

§ 21 
W głosowaniu tajnym Zebranie wybiera: 
1. Przewodniczącego Okręgowego Kolegium Sędziów w Bielsku – Białej. 
2. Delegatów na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy WKS województwa śląskiego w liczbie 
określonej w Regulaminie WKS Okręgowego Związku L.A. w Katowicach. Mandat delegata na 
Zjazd WKS obligatoryjnie uzyskuje nowo wybrany przewodniczący OKS. 
 

 § 22 
Kandydatów na przewodniczącego OKS zgłaszają sędziowie z sali. 
 

§ 23 
1. Liczba zgłoszonych kandydatów nie jest ograniczona. 
2. Po zakończeniu zgłaszania kandydatów, przewodniczący Zebrania winien zarządzić 
głosowanie nad zamknięciem listy. Głosowanie jest jawne, a decyzja dotycząca zamknięcia listy 
zapada większością głosów. 
 
 

§ 24 
Każda zgłoszona kandydatura wymaga zwięzłej rekomendacji przedstawionej przez wnioskodawcę 
oraz wyrażenia zgody na kandydowanie przez zgłoszoną osobę. W przypadku nieobecności na 
Zebraniu zgłoszonego kandydata wymagana jest jego zgoda na piśmie. 
 

§ 25 
1. Przewodniczący Zebrania zarządza głosowanie na przygotowanych kartach wyborczych. 
2. Sposób głosowania: 
             1) Każdy z obecnych uprawnionych do głosowania otrzyma po jednej karcie wyborczej na           
                 Przewodniczącego OKS i delegatów na Walny Zjazd WKS. 
             2) Na każdą kartę wyborczą głosujący naniesie nazwiska kandydatów zgodnie z listą       
                 przedstawioną przez Komisję Mandatowo – Wyborczą (lista w porządku alfabetycznym). 
 

§ 26 
Głosowanie na przewodniczącego OKS: 
1. Na karcie wyborczej pozostaje tylko jedno nieskreślone nazwisko. 
2. Aby wybór był ważny, kandydat musi uzyskać minimum 50% oddanych głosów, również w 
przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata. 



3. W przypadku nieuzyskania wymaganej ilości głosów w pierwszej turze głosowania, do 
drugiej tury przechodzą dwaj kandydaci z największą ilością głosów. 
4. Jeżeli jest tylko jeden kandydat, który nie uzyskał wymaganej ilości głosów, 
przewodniczący Zebrania wzywa do ponownego zgłaszania kandydatów. 
5. W drugiej turze wyborów obowiązuje zwykła większość głosów. 
 

§ 27 
Głosowanie na delegatów na Walny Zjazd WKS województwa śląskiego. 
1. Na karcie wyborczej  pozastawia się taką nieskreśloną ilość nazwisk, jaka wynika z 
przydziału mandatów zgodnie z Regulaminem WKS z uwzględnieniem § 21 pkt. 2. 
2. O wyborze delegatów na Zjazd decyduje kolejna większość oddanych głosów na danego 
kandydata. 
3. Jeżeli na ostatnim miejscu kwalifikującym do wyboru na delegata dwóch lub więcej 
kandydatów otrzyma równą ilość głosów, przewodniczący Zebrania zarządza dodatkowe 
głosowanie. 
4. Osoby nie wybrane na na delegatów stają się rezerwowymi w kolejności wynikającej z 
otrzymanej ilości głosów i mogą pełnić funkcję delegata w przypadku rezygnacji lub niemożności 
uczestniczenia z przyczyn losowych w Walnym Zjeździe WKS. 
 

§ 28 
Za głos nieważny uznaje się: 
1. Głos zawierający inne nazwiska niż będące na oryginalnej karcie wyborczej. 
2. Głos zawierający większą ilość nieskreślonych nazwisk, niż wynosi ilość miejsc 
przewidzianych do wyboru. 
3. Kartę wyborczą przekreśloną w całości lub przedartą. 
 

Rozdział VII 
Postanowienia końcowe 

§ 29 
1. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Walne Zebranie Sędziów OKS i obowiązuje od 
chwili zatwierdzenia przez Zarząd WKS. 
2. Propozycje zmian w Regulaminie zaakceptowane przez Walne Zebranie Sędziów  OKS 
wymagają zatwierdzenia przez Zarząd WKS. 
3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi WKS. 
  

 


