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KOLEGIUM SĘDZIÓW 
 

REGULAMIN NADAWANIA LICENCJI SĘDZIEGO 
POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO 

 

§ 1 

Regulamin  nadawania licencji sędziego Polskiego Związku Kajakowego zwanego 
dalej PZKaj. określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużania, 
zawieszania lub pozbawiania licencji uprawniających do sędziowania zawodów 
sportowych w dyscyplinie kajakarstwo. 

§ 2 

Sędzią kajakowym może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: 
1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
2. Korzysta z pełni praw publicznych, 
3. Pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów 

Polskiego Związku Kajakowego, 
4. Odbyła kurs sędziowski zakończony stosownym egzaminem, 
5. Posiada ważną licencję przyznaną na podstawie niniejszego regulaminu. 

§ 3 

Kolegium Sędziów PZKaj. przyznaje licencje sędziowskie dla wszystkich specjalności 
kajakarstwa, w tym: 

1. Kajakarstwa klasycznego i maratonu, 
2. Slalomu, 
3. Kajak polo, 
4. Freestyle’u, 
5. Smoczych łodzi, 
6. Kajakarstwa powszechnego. 

§ 4 

Sędziowanie zawodów sportowych w kajakarstwie bez posiadania ważnej licencji jest 
zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. 

§ 5 

Licencje przyznawane są na okres kadencji – 4 lata, w ramach jednego, letniego cyklu 
olimpijskiego. 

§ 6 

O przyznaniu, odmowie przyznania lub przedłużenia na dalszy okres licencji decyduje 
Kolegium Sędziów PZKaj. zwane dalej KS PZKaj. na wniosek Okręgowych Kolegiów 
Sędziów. 
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§ 7 

1. Opłatę za udzielenie licencji uiszcza osoba występująca o jej przyznanie. 
2. Wysokość opłaty za licencję dla sędziów ustala Zarząd PZKaj. na wniosek KS 

PZKaj. 

§ 8 

Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego składa własnoręcznie podpisany 
wniosek o założenie profilu na Elektronicznej Platformie Sędziowskiej, zwanej dalej 
EPS, wysyłając go do  Okręgowego Kolegium Sędziów, w którym chce być 
zarejestrowany. OKS wysyła: 

1. skan wniosku w formacie PDF do Sekretarza na adres ks@pzkaj.pl   
2. oryginał do biura PZKaj. na adres: Polski Związek Kajakowy, ul. Jana 

Kazimierza 45/U7, 01-248 Warszawa z dopiskiem KOLEGIUM SĘDZIÓW 
PZKaj. 

§ 9 

Każdy sędzia zobligowany jest do złożenia wniosku o założenie profilu na 
Elektronicznej Platformie Sędziowskiej, zwanej dalej EPS, w którym podaje swoje 
dane osobowe. Administratorem danych osobowych zawartych w EPS jest PZKaj.  
Licencje wydane przed wejściem w życie niniejszego regulaminu zachowują ważność 
do końca okresu wskazanego na licencji. Odnowienie licencji sędziowskich po upływie 
terminu ważności jest możliwe jedynie poprzez platformę EPS. 

§ 10 

1. Licencje przyznaje Kolegium Sędziów PZKaj, 
2. Licencja zawiera: 

a. Imię i nazwisko 
b. Numer licencji 
c. Okres ważności 
d. Zdjęcie 

§ 11 

Kolegium Sędziów PZKaj. może odmówić przyznania lub przedłużenia terminu 
ważności licencji sędziego, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków do jej 
przyznania lub przedłużenia, a braki formalne nie zostały usunięte, mimo wezwania w 
wyznaczonym terminie. 

§ 12 

Odmowa przyznania lub przedłużenia terminu ważności wymaga pisemnego 
uzasadnienia. 
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§ 13 

1. KS PZKaj. może zawiesić okresowo lub pozbawić licencji sędziego w razie: 
a. Utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty 

praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, 
stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym, 

b. Orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej 
wykonywanie funkcji sędziego, 

c. Naruszenia podstawowych obowiązków sędziego wynikających z 
przepisów wewnętrznych PZKaj. 

2. Orzeczenie w sprawie zawieszenie i pozbawienia sędziego licencji wymaga 
pisemnego uzasadnienia. 

§ 14 

Od decyzji KS PZKaj. w sprawie zawieszenia lub pozbawienia licencji sędziemu 
przysługuje prawo odwołania do Zarządu PZKaj. w terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji. 

§ 15 

Ewidencję licencji sędziowskich prowadzi Kolegium Sędziów PZKaj. 

§ 16 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Kolegium Sędziów PZKaj. 

§ 17 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez zarząd PZKaj, tj. 09.10.2019 r. 
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