
Regulamin 

Śląskiego Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki  

przy Śląskim Związku Lekkiej Atletyki w Katowicach 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Śląskie Wojewódzkie Kolegium Sędziów Lekkiej Atletyki, zwane dalej Kolegium jest organem 

działającym w ramach organizacyjnych Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki, zwanego dalej 

Związkiem i obejmuje zasięgiem swojego działania całe województwo śląskie. 

§ 2 

Zarząd Kolegium działa na podstawie Statutu Związku zgodnie z Regulaminem Sędziowskim 

Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 

§ 3 

Zarząd Kolegium reprezentuje wszystkich sędziów lekkiej atletyki województwa śląskiego 

wobec władz Związku i współdziała z Zarządem Śląskiego Związku Lekkiej Atletyki w zakresie 

upowszechniania przepisów szkolenia sędziów, wyróżnienia oraz obsady i prowadzenia 

zawodów. 

§ 4 

Kadencja Zarządu Kolegium trwa równolegle z kadencją władz Związku. 

§ 5 

Zarząd Kolegium opiera swą działalność na pracy społecznej sędziów. 

Rozdział II 

Postanowienia szczegółowe 

§ 1 

Przyjmuje się, jako obowiązujący wszystkich sędziów lekkiej atletyki województwa śląskiego, 

Regulamin Sędziowski Polskiego Związku Lekkiej Atletyki wraz z załącznikami: 

 nr 1. postanowienie o klasach sędziowskich. 

nr 2. postanowienie o specjalistycznych licencjach sędziowskich. 



nr 3. Uchwała Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z dnia 06.04.2004r. w sprawie 

zasad przyznawania licencji sędziego lekkiej atletyki uprawniającej do pełnienia funkcji 

sędziego na zawodach przeprowadzonych z przepisami IAAF, PZLA. 

nr 4. Regulamin przyznawania licencji sędziego lekkiej atletki zatwierdzony na ogólnopolskim 

posiedzeniu Centralnego Kolegium Sędziów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki w dniu 

06.06.2007r. 

Rozdział III 

Struktura i organizacja pracy Zarządu Kolegium 

§ 1 

1. Zarząd Kolegium liczy 7 członków. 

2. W skład Zarządu Kolegium wchodzi: 

- przewodniczący Zarządu Kolegium, który wybierany jest w głosowaniu tajnym przez nowo 

wybrany Zarząd Kolegium (ta sama osoba może być wybrana na okres maksymalnie trzech 

kolejnych kadencji), 

- 5 członków Zarządu Kolegium wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie 

Sprawozdawczo – Wyborcze Sędziów województwa śląskiego, 

- przewodniczący okręgu bielskiego i częstochowskiego – wchodzą automatycznie do 

Zarządu Kolegium bez głosowania, 

3. Zarząd Kolegium w składzie wybranym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym 

Sędziów województwa śląskiego na swym inauguracyjnym posiedzeniu, na wniosek 

przewodniczącego Zarządu Kolegium, zatwierdza podział funkcji wśród członków Zarządu 

Kolegium. 

4. Funkcje w Zarządzie Kolegium: 

- przewodniczący, 

- zastępca przewodniczącego, 

- sekretarz, 

- członkowie. 

§ 2 

Działalnością Zarządu Kolegium kieruje przewodniczący. 

 



§ 3 

1. Do kompetencji przewodniczącego należy: 

a) reprezentowanie Kolegium wobec Zarządu Śląskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki 

oraz na zewnątrz Związku; 

b) czuwanie nad przestrzeganiem Statutu Związku, uchwał Walnego Zebrania 

Sprawozdawczo – Wyborczego Sędziów Województwa Śląskiego, Regulaminu Sędziowskiego 

Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i Regulaminu Kolegium; 

c) składanie na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Sędziów Województwa 

Śląskiego sprawozdania z działalności Zarządu Kolegium za minioną kadencję; 

d) przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Kolegium; 

e) podpisywanie dokumentów w imieniu Kolegium; 

f) podejmowanie w sprawach nagłych decyzji w imieniu Zarządu Kolegium. 

2. Przewodniczący jest zobowiązany informować członków Zarządu Kolegium na jego 

posiedzeniach o podjętych decyzjach dotyczących działalności Kolegium w okresie między 

posiedzeniami. 

3. Przewodniczący może imiennie upoważnić do reprezentowania Kolegium w określonych 

sprawach innych członków Zarządu Kolegium. 

§ 4 

Zarząd Kolegium wykonuje swoje zadania bezpośrednio oraz przy pomocy powołanych 

zespołów problemowych: 

a) ewidencji sędziów; 

b) dyscypliny i wyróżnień; 

c) obsady imprez i ewidencji ilości sędziowanych zawodów; 

d) szkoleniowego, 

e) popularyzacji przepisów i publikacji; 

f) Okręgowych Kolegiów Sędziów. 

 

 

 



§ 5 

W pracach zespołów problemowych mogą uczestniczyć sędziowie niebędący członkami 

Zarządu Kolegium. 

§ 6 

1. Zebrania Zarządu Kolegium w pełnym składzie odbywają się co najmniej raz w kwartale 

oraz w zależności od potrzeb. 

2. Z zebrań Zarządu Kolegium sporządza się protokół, do którego dołącza się oryginalne 

dokumenty rozpatrywane na posiedzeniu. Protokół po zatwierdzeniu podpisuje 

Przewodniczący zebrania. 

§ 7 

Uchwały Zarządu Kolegium zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności powyżej 

50% liczby członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania. 

§ 8 

1. Zarząd Kolegium ma prawo postawić votum nieufności wobec swojego Przewodniczącego 

lub członka Zarządu Kolegium, zawieszając go w czynnościach, jeżeli nie wykonuje on 

przyjętych na siebie obowiązków lub działa niezgodnie ze Statutem Związku, Regulaminem 

Sędziowskim Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Regulaminem Kolegium. 

2. Uchwała o zawieszeniu Przewodniczącego lub członka zarządu Kolegium musi być podjęta 

kwalifikowaną większością głosów, przy obecności przynajmniej 2/3 członków. 

3. W przypadku zawieszenia Przewodniczącego Zarządu Kolegium w pełnieniu obowiązków, 

względnie kiedy on sam zrezygnuje ze sprawowania funkcji, obowiązki przewodniczącego 

przyjmuje zastępca. Zarząd Kolegium na najbliższym zebraniu spośród swojego grona 

dokonuje wyboru nowego przewodniczącego, który pełni obowiązki do czasu 

przeprowadzenia kolejnego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Sędziów 

Województwa Śląskiego. 

4. Zawieszonym członkom Zarządu Kolegium przysługuje prawo odwołania się od uchwały 

Zarządu Kolegium w sprawie zawieszenia do Walnego Zebrania Sędziów Województwa 

Śląskiego. 

5. Zarząd Kolegium może w czasie kadencji uzupełnić swój skład poprzez dokooptowanie 

nowych członków w miejsce osób, które złożyły rezygnację lub zostały zawieszone w 

prawach na podstawie § 8 pkt. 1 i 2 niniejszego Regulaminu albo ubyły ze składu Zarządu z 

innych przyczyn z tym, że łączna ilość członków nie może przekroczyć 7 osób. Nabór nowych 

członków odbywa się w oparciu o kolejną największą ilość głosów otrzymanych w trakcie 

wyborów podczas Walnego Zebrania Sędziów Województwa Śląskiego. 



6. Członkowie dokooptowani mają prawa członków wybranych. 

Rozdział IV 

Kompetencje i zakres działania 

Do kompetencji i zakresu działania Zarządu Kolegium należy: 

1. Ustalanie w oparciu o Uchwałę oraz wnioski Walnego Zebrania Sprawozdawczo – 

Wyborczego Sędziów Województwa Śląskiego głównych kierunków działalności sędziowskiej. 

2. Wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Sędziów 

Województwa Śląskiego. 

3. Szkolenie i doszkalanie sędziów w zakresie znajomości przepisów ich właściwej 

interpretacji oraz praktycznego zastosowania w czasie zawodów. 

4. Przeprowadzanie egzaminów końcowych i weryfikowanie sędziów, nadawanie klas oraz III 

licencji specjalistycznych zgodnie z ustaleniami Regulaminu Sędziowskiego Polskiego Związku 

Lekkiej Atletyki dotyczącymi nadawania klas i licencji. 

5. Typowanie sędziów okręgu do szkolenia centralnego i egzaminów na licencje 

specjalistyczne I i II klasy. 

6. Współdziałanie ze wszystkimi organami i komisjami Zarządu Związku, klubami w zakresie 

spraw sędziowskich. 

7. Dokonywanie analizy i oceny pracy sędziów oraz opracowanie wniosków zmierzających do 

podniesienia poziomu sędziowania. 

8. Organizowanie kursokonferencji szkoleniowych. 

9. Wnioskowanie do Zarządu Związku lub Centralnego Kolegium Sędziów Polskiego Związku 

Lekkiej Atletyki o nadanie sędziom wyróżnień i odznaczeń. 

10. Rozpatrywanie wniosków w sprawach dotyczących wykroczeń statutowych, 

regulaminowych, dyscyplinarnych sędziów oraz naruszania zasad etyczno – moralnych. 

11. Wyznaczanie sędziów na zawody rozgrywane w województwie śląskim. 

12. Prowadzenie ewidencji sędziów pod kątem posiadanych licencji sędziego sportowego w 

lekkiej atletyce, klas i licencji specjalistycznych. 

13. Dokonywanie przeglądów i weryfikacji obiektów oraz urządzeń sportowych. 

14. Nadzór, koordynacja i ocena działalności delegatur okręgowych. 

15. Zwoływanie Walnego Zebrania Sędziów Województwa Śląskiego. 



16. Przygotowywanie na posiedzenia Zarządu Związku okresowych ocen, materiałów i 

projektów uchwał dotyczących warunków pracy sędziów, organizacji zawodów oraz 

przydatności obiektów oraz innych spraw dotyczących działalności Kolegium. 

17. Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawie uchybień oraz pomyłek sędziowskich w 

trakcie imprez okręgowych i ogólnopolskich rozgrywanych na terenie województwa 

śląskiego. 

18. Rozpatrywanie skarg, uwag i wniosków sędziów dotyczących pracy Zarządu Kolegium 

względem jego zespołów problemowych (w tym delegatur) obowiązujących regulaminów 

oraz innych spraw związanych z działalnością sędziowską. 

Rozdział V 

Okręgowe Kolegium Sędziów 

§ 1 

W razie potrzeby Zarząd Kolegium na terenie województwa w większych ośrodkach może 

powołać Okręgowe Kolegia Sędziów, pomaga przy ich organizacji oraz współdziała przy 

obsadzie zawodów. 

§ 2 

Okręgowe Kolegia Sędziów są jednostkami pomocniczymi Zarządu Kolegium i działają na 

prawach zespołów problemowych realizując kierunki działania wytyczone przez Walne 

Zebranie Sędziów Województwa Śląskiego oraz w ramach upoważnienie udzielonych przez 

Zarząd Kolegium. 

§ 3* 

Okręgowe Kolegia Sędziów mogą być powołane, gdy na terenie wydzielonego okręgu licencje 

sędziego sportowego uzyska co najmniej 30 osób, w tym 3 osoby posiadają klasę sędziego 

związkowego, a 1/3 liczby sędziów na tym terenie klasę sędziego okręgowego. 

§ 4 

1. Okręgowym Kolegium Sędziów kieruje Przewodniczący, wybrany podczas Zebrania 

Sprawozdawczo – Wyborczego Okręgu, który automatycznie wchodzi w skład Zarządu 

Kolegium Sędziów Województwa Śląskiego. 

2. Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów w zależności od potrzeb może utworzyć  

3-5 osobowy zespół do pomocy w rozwiązywaniu i prowadzeniu bieżących spraw 

Okręgowego Kolegium Sędziów. 

 



§ 5 

Okręgowe Kolegium Sędziów działa na podstawie Regulaminu Zarządu Kolegium (WKS) oraz 

własnego Regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Kolegium. 

§ 6 

1. Podstawowym działaniem Okręgowego Kolegium Sędziów jest dążenie do zapewnienia 

warunków pozwalających na uwierzytelnienie wyników uzyskanych podczas zawodów 

szkolnych, kontrolnych, ogólnodostępnych i lokalnych nieujętych w kalendarzu imprez 

wojewódzkich lub centralnych, na które pełną obsadę zawodów wyznacza Przewodniczący 

Okręgowego Kolegium Sędziów. 

2. Na zawody ogólnopolskie i wojewódzkie odbywające się na terenie okręgu i ujęte w 

oficjalnym kalendarzu imprez Polskiego Związku Lekkiej Atletyki lub Śląskiego Związku 

Lekkiej Atletyki obsada głównych funkcji sędziowskich desygnowana jest przez Zarząd 

Kolegium, natomiast pozostała niezbędna obsada wyznaczona jest przez Przewodniczącego 

Okręgowego Kolegium Sędziów. 

3. Na zawody wymienione w punkcie 2. Przewodniczący Okręgowego Kolegium Sędziów 

zabezpiecza pełną wymaganą obsadę we współpracy z Zarządem Kolegium. 

§ 7 

Do pozostałych zadań Okręgowego Kolegium Sędziów należy: 

1. Prowadzenie naboru i organizacja podstawowego szkolenia dla kandydatów na sędziów 

do klasy młodzieżowego i kandydata. 

2. Sporządzenie rocznego sprawozdania z imprez przeprowadzonych na terenie objętym 

zasięgiem działania Okręgowego Kolegium Sędziów. 

3. Prowadzenie ewidencji sędziów i ilości sędziowanych zawodów. 

4.Wnioskowanie do Zarządu Kolegium o nadanie wyższych klas sędziowskich, licencji 

specjalistycznych, wyróżnień i odznaczeń sędziom Okręgowego Kolegium Sędziów. 

5. Przygotowanie sędziów kandydatów do egzaminu na klasę sędziego oraz egzekwowanie 

od nich stosownej dokumentacji niezbędnej do uzyskania licencji sędziego sportowego w 

lekkiej atletyce. 

6. Promowanie lekkiej atletyki na swoim terenie oraz we władzach lokalnych. 

 

 

 



Rozdział VI 

Władze sędziowskie 

§ 1 

Wojewódzkimi władzami sędziowskimi są: 

- Walne Zebranie Sędziów Województwa Śląskiego, 

- Zarząd Śląskiego Wojewódzkiego Kolegium Sędziów, 

- Przewodniczący Zarządu Kolegium. 

§ 2 

1. Najwyższą władzą w Wojewódzkim Kolegium Sędziów jest Walne Zebranie Sędziów 

Województwa Śląskiego zwoływane przez Zarząd Kolegium: 

a) raz na cztery lata celem wyboru Zarządu Kolegium i ustalenie kierunku działania na 

następną kadencję; 

b) w szczególnych sytuacjach na wniosek Zarządu Kolegium może zostać zwołane 

Nadzwyczajne Zebranie Sędziów. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla 

których zostało ono zwołane. 

2. Walne Zebranie Sędziów Województwa Śląskiego jest prawomocne przy obecności co 

najmniej 1/2 ogółu sędziów licencjonowanych w pierwszym terminie oraz bez względu na 

ilość obecnych w drugim terminie. 

§ 3 

Do kompetencji Walnego Zebrania Sędziów Województwa Śląskiego należy: 

a) uchwalanie podstawowych i kierunków działania Kolegium; 

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu Kolegium; 

c) zatwierdzanie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Sędziów Województwa Śląskiego; 

d) zatwierdzanie Regulaminu wyborów na nową kadencję podczas Walnego Zebrania 

Sędziów Województwa Śląskiego; 

e) wybór Zarządu Kolegium oraz Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Wojewódzkiego 

Kolegium Sędziów; 

f) rozpatrywanie odwołań od Uchwały Zarządu Kolegium w sprawie zawieszenia lub 

wykluczenia członka Zarządu Kolegium; 

g) uchwalanie zmian w Regulaminie Kolegium. 



* powyższy przepis wejdzie w życie w przypadku uchwalenia zmian w Regulaminie 

Centralnego Kolegium sędziów 

 

 

 

 

 

 


