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Polski Związek Kajakowy  

KOLEGIUM SĘDZIÓW 
 

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW 

POLSKIEGO ZWIĄZKU KAJAKOWEGO 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§1 

 
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego, zwane dalej Kolegium Sędziów, jest 
statutową komisją reprezentującą autonomiczne środowisko sędziów kajakowych wszystkich 
specjalności kajakarstwa, utworzoną do kierowania działalnością sędziowską. 

§2 

 
Kolegium Sędziów działa w oparciu o Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku 
Kajakowego zatwierdzony przez Zarząd PZKaj oraz o statut PZKaj. 
 

§3 

 
Celem działalności Kolegium Sędziów jest zapewnienie wysokiego poziomu sędziowania na 
wszystkich imprezach organizowanych przez Polski Związek Kajakowy lub jego członków. 

§4 

 
Kolegium Sędziów prowadzi swoją działalność w oparciu o pracę społeczną. Koszty 
materiałowe pokrywane są ze środków przeznaczonych na ten cel przez Zarząd PZKaj. 
 

 
Rozdział II 

Skład i wybór Kolegium Sędziów PZKaj 

§5 
Skład Kolegium Sędziów 

 
1. W skład Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kajakowego wchodzą: 

a. przewodniczący Kolegium Sędziów – wybierany w wyborach tajnych przez 
delegatów, 

b. zastępca przewodniczącego Kolegium Sędziów – nominowany przez 
przewodniczącego Kolegium Sędziów, 
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c. po jednym reprezentancie z każdej specjalności kajakarstwa – wybranym 
według regulaminu wyboru członków Kolegium Sędziów, 

d. sekretarz Kolegium Sędziów – nominowany przez przewodniczącego 
Kolegium Sędziów. 

2. Przewodniczący deleguje członka Kolegium Sędziów do reprezentacji sędziów klasy 
międzynarodowej wszystkich specjalności. 

 
§6 

Wybory Kolegium Sędziów - Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
 

1. Kadencja Kolegium Sędziów jest jednakowa jak dla Zarządu PZKaj. 
2. Termin i miejsce Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ustala Kolegium Sędziów  

w uzgodnieniu z Zarządem PZKaj. 
3. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kolegium Sędziów poprzedza termin Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZKaj.  
4. W zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Kolegium Sędziów biorą udział delegaci: 

a. z głosem stanowiącym – sędziowie wybrani na Zebraniach Sprawozdawczo-
Wyborczych Okręgowych Kolegiów Sędziów wg klucza wyborczego 
ustalonego przez Kolegium Sędziów, zatwierdzonego przez Zarząd PZKaj, 

b. z głosem doradczym – zaproszeni goście, sędziowie klasy międzynarodowej  
i członkowie Kolegium Sędziów, jeżeli nie zostali wybrani delegatami. 

5. Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kolegium Sędziów zwołuje i otwiera ustępujący 
przewodniczący Kolegium Sędziów, a prowadzi przewodniczący zebrania wybrany 
przez uczestników posiadających czynne prawo wyborcze w głosowaniu jawnym. 

6. Zebranie obraduje w oparciu o porządek i regulamin obrad zatwierdzony przez 
zebranych uczestników posiadających czynne prawo wyborcze w głosowaniu 
jawnym. 

§7 
Wybory Przewodniczącego Kolegium Sędziów – zasady ogólne 

 
1. Każdemu delegatowi przysługuje jeden mandat. 
2. Wyboru przewodniczącego Kolegium Sędziów dokonuje się na podstawie regulaminu 

wyborczego zatwierdzonego przez uczestników posiadających czynne prawo 
wyborcze w głosowaniu jawnym. 

3. Kandydatów na przewodniczącego Kolegium Sędziów zgłaszają wszyscy uczestnicy 
zebrania spośród osób, które: 

a. mają czynne prawo wyborcze i uczestniczą w zebraniu, 
b. wyraziły zgodę na kandydowanie, 
c. posiadają minimum I klasę sędziowską. 

4. Po zamknięciu listy kandydatów, w wyznaczonym do tego czasie, każdy kandydat 
zobligowany jest do: 

a. przedstawienia delegatom swojego programu oraz 
b. propozycji zastępcy przewodniczącego, 
c. propozycji sekretarza Kolegium Sędziów. 

5. Delegaci wybierają w głosowaniu tajnym przewodniczącego Kolegium Sędziów 
zwykłą większością oddanych głosów. 
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6. Głos uważa się za ważny, jeśli na karcie do głosowania, która zawiera zgłoszone 
kandydatury w porządku alfabetycznym, wybrana zostaje przez delegata tylko jedna 
kandydatura. 

7. Jeśli w wyborach na przewodniczącego Kolegium Sędziów zgłoszony został tylko 
jeden kandydat, musi on uzyskać poparcie przynajmniej jednej trzeciej (1/3) 
delegatów. 

8. Jeśli liczba delegatów z punktu 7. nie jest liczbą całkowitą, zaokrągla się ją w górę do 
najbliższej liczby całkowitej. 

9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało największą równą liczbę głosów, 
przewodniczący zebrania zarządza dodatkowe głosowanie do chwili wyłonienia 
przewodniczącego Kolegium Sędziów spośród kandydatów, którzy otrzymali 
jednakową liczbę głosów. 

10. Nowo wybrany przewodniczący Kolegium Sędziów zobowiązuje się do 

uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym PZKaj. 

§8 

Wybory członków Kolegium Sędziów: kajakarstwo klasyczne i slalom – zasady ogólne 
 

1. Skład Kolegium Sędziów jest uzupełniany o reprezentantów specjalności: 
kajakarstwo klasyczne i slalom. 

2. Kandydatów na przedstawicieli specjalności: kajakarstwo klasyczne i slalom 
zgłaszają wszyscy uczestnicy zebrania spośród osób, które: 

a. uczestniczą w zebraniu, 
b. wyraziły zgodę na pracę w Kolegium Sędziów, 
c. posiadają minimum I klasę sędziowską danej specjalności. 

3. Delegaci wybierają przedstawicieli specjalności: kajakarstwo klasyczne i slalom  
w głosowaniu tajnym zwykłą większością oddanych głosów. 

4. Głos na przedstawicieli specjalności: kajakarstwo klasyczne i slalom uważa się za 
ważny, jeśli na karcie do głosowania, która zawiera zgłoszone kandydatury  
w porządku alfabetycznym, wybrana zostaje przez delegata tylko jedna kandydatura. 

5. Jeśli w wyborach do Kolegium Sędziów przedstawicieli specjalności: kajakarstwo 
klasyczne i slalom zgłoszony został tylko jeden kandydat z danej specjalności, 
automatycznie zostaje on członkiem Kolegium Sędziów. 

§9 

Wybory członków Kolegium Sędziów: pozostałe specjalności – zasady ogólne 
 

1. Skład Kolegium Sędziów jest uzupełniany o reprezentantów specjalności przyjętych 
przez Zarząd PZKaj, którzy w roku wyborczym posiadają uprawnienia sędziowskie 
danej specjalności. 

2. Na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze każda specjalność wyłania z grona sędziów 
posiadających aktualne uprawnienia danej specjalności maksymalnie dwóch (2) 
kandydatów. 

3. Kandydaci na członka Kolegium Sędziów pozostałych specjalności wybierani są 
według zasad określonych przez ustępującego członka Kolegium Sędziów danej 
specjalności. Sposób wyboru kandydatów jest zatwierdzany zwykłą większością 
głosów przez Kolegium Sędziów.  
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4. Za wybór kandydatów na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odpowiada członek 
Kolegium Sędziów danej specjalności. 

5. Podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego członkowie Kolegium Sędziów 
reprezentujący pozostałe specjalności mogą być wybierani w wyborach jawnych, jeśli 
taki sposób wyboru przegłosują delegaci. 

§10 
Zmiany w składzie KS PZKaj w trakcie kadencji 

 
1. W razie ustąpienia przewodniczącego w czasie 4-letniej kadencji pracami Kolegium 

Sędziów kieruje osoba wyłoniona spośród pozostałych członków Kolegium Sędziów 
do czasu: 

a. zwołania powtórnych wyborów, jeśli ustąpienie ma miejsce w pierwszej (I) 
połowie kadencji, 

b. kolejnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, jeśli ustąpienie ma miejsce 
w drugiej (II) połowie kadencji. 

2. Przewodniczący ma prawo w uzasadnionych przypadkach zawiesić w czynnościach 
członka po uzyskaniu opinii pozostałych członków Kolegium. 

3. W przypadku podjęcia uchwały o zawieszeniu lub rezygnacji członka, Kolegium 
Sędziów może w trakcie kadencji uzupełnić swój skład poprzez dokooptowanie 
nowych członków. Liczba powołanych w ten sposób członków nie może przekroczyć 
1/3 ogólnej liczby wybranych podczas Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego 
członków Kolegium Sędziów.  

4. Jeśli w trakcie trwania kadencji Kolegium Sędziów Zarząd PZKaj podejmie uchwałę  
o wprowadzeniu nowej specjalności, Kolegium Sędziów może uzupełnić swój skład  
o reprezentanta nowej specjalności lub wyznaczyć osobę, która obok pełnionych 
dotychczas obowiązków będzie zajmować się nową specjalnością. 

 
 

Rozdział III 
Organizacja wewnętrzna Kolegium Sędziów PZKaj 

§11 
Kolegium Sędziów PZKaj – forma działania 

 
1. Swoje zadania Kolegium Sędziów realizuje poprzez kontakty elektroniczne oraz  

w miarę potrzeb posiedzenia Kolegium Sędziów. 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 liczby głosów „za” i „przeciw” 
decyduje głos przewodniczącego. 

3. Posiedzenia zwołuje przewodniczący Kolegium Sędziów w miarę potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż raz do roku. 

4. Posiedzenia Kolegium Sędziów muszą być rejestrowane. 
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§12 

Kolegium Sędziów PZKaj – cele 
 

Kolegium Sędziów realizuje swoje cele przez: 
a. ścisłą współpracę z Okręgowymi Kolegiami Sędziów, 
b. pomoc i współpracę w organizowaniu kursów dla kandydatów na sędziów, 
c. pomoc w opracowywaniu programów szkoleniowych dla kandydatów na 

sędziów, 
d. współpracę z Komisją Regulaminową PZKaj w zakresie zmian  

w regulaminach, 
e. współpracę z Pionem Sportowym PZKaj przy redagowaniu zapowiedzi regat, 

turniejów, zawodów i spływów. 

§13 
Kolegium Sędziów PZKaj – zakresy działania 

 
1. Kolegium Sędziów wykonuje swoje zadania zgodnie z wnioskami uchwalonymi na 

Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym oraz przepisami niniejszego Regulaminu. 
2. Do zakresu działania Kolegium Sędziów należą sprawy: 

a. nadzoru nad przebiegiem zawodów lub imprez zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i w duchu Fair Play, 

b. prowadzenia działalności informacyjnej, szkoleniowej oraz wdrażania nowych 
metod pracy komisji sędziowskich, 

c. nabywania uprawnień lub awansu sędziego, 
d. związane z reprezentacją środowiska sędziów, 
e. powierzone przez Zarząd PZKaj. 

3. Do zadań Kolegium Sędziów w zakresie przeprowadzenia zawodów lub imprez 
należy: 

a. Wyznaczanie komisji sędziowskich dla wszystkich specjalności następujących 
zawodów lub imprez: 

i. mistrzostwa Polski wszystkich kategorii wiekowych, 
ii. zawody międzynarodowe organizowane w kraju, 
iii. międzynarodowe spływy kajakowe, 
iv. pozostałe regaty centralne zgodnie ze strategią Związku  

z uwzględnieniem realiów ekonomicznych organizatorów.  
b. Przedstawianie Zarządowi PZKaj obsad Jury regat centralnych lub imprez po 

wcześniejszym potwierdzeniu możliwości uczestnictwa proponowanych 
kandydatów. 

c. Wyznaczanie kandydatów na stanowisko Sędziego Głównego regat 
centralnych. Akceptacja kandydatów wymaga kolejno uchwały Kolegium 
Sędziów i Zarządu PZKaj. 

d. Dokonywanie oceny pracy sędziów w oparciu o sprawozdania sędziów 
głównych imprez kajakowych. 

e. Rozpatrywanie odwołań od decyzji Sędziego Głównego regat lub imprez, na 
które powołano Jury wraz z przedstawieniem wniosków Zarządowi PZKaj. 

4. Do zadań Kolegium Sędziów w ramach szkolenia i doskonalenia sędziów należy: 
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a. opracowywanie materiałów z zakresu działalności sędziowskiej zleconych 
przez Zarząd PZKaj, w tym opiniowanie przepisów związanych z organizacją  
i sędziowaniem imprez kajakowych, 

b. organizacja ogólnopolskich doszkoleń sędziów co najmniej raz w roku, 
c. składanie sprawozdań z działalności Kolegium Sędziów na ogólnopolskich 

doszkoleniach, 
d. opracowywanie projektów zmian przepisów,  
e. nadzór nad OKS pod kątem przeprowadzanych szkoleń, 
f. opieka merytoryczna i nadzór nad organizatorem kursu dla kandydatów na 

sędziów. 
5. Do zadań Kolegium Sędziów w zakresie nabywania uprawnień lub awansu sędziego 

należy: 
a. prowadzenie ewidencji sędziów wszystkich specjalności, wystawianie 

książeczek sędziowskich i licencji, 
b. weryfikacja kandydatur oraz wyznaczanie komisji egzaminacyjnych dla 

egzaminów na sędziego oraz na podniesienie klasy sędziowskiej, 
c. wyznaczanie we własnym zakresie: 

i. składów komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na sędziów, 
ii. składów komisji egzaminacyjnych i obserwatorów dla sędziów 

zdających egzamin związany ze zmianą klasy, wraz z wyznaczeniem 
stosownych imprez, 

iii. składów komisji egzaminacyjnych dla egzaminów eksternistycznych  
w poszczególnych specjalnościach kajakarstwa,  

d. mianowanie sędziów klasy okręgowej oraz pierwszej (I). 
6. Do zadań Kolegium Sędziów w zakresie reprezentacji środowiska należy: 

a. Przestawianie Zarządowi PZKaj wniosków w sprawie: 
i. nadawania licencji sędziowskich, 
ii. kandydatur na sędziego klasy związkowej i międzynarodowej, 
iii. wyróżnień i nagród, 
iv. ukarania uczestników regat. 

b. Wnioskowanie do Zarządu PZKaj o przyznanie odznaczeń. 
c. Godne reprezentowanie środowiska sędziów wobec Zarządu PZKaj oraz 

organizacji międzynarodowych. 
 

§14 
Sekretarz – zadania 

 
1. Sporządzanie protokołów z zebrań Kolegium Sędziów. 
2. Prowadzenie rejestru uchwał i wniosków. 
3. Weryfikacja składów komisji sędziowskich przed regatami lub imprezami. 
4. Kontrolowanie terminowości przesyłania dokumentacji. 
5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez członka KS w uzgodnieniu  

z Przewodniczącym KS lub Przewodniczącego KS. 
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Rozdział IV 
Okręgowe Kolegia Sędziów 

§15 

 
1. Kolegium Sędziów jest strukturą nadrzędną dla Okręgowych Kolegiów Sędziów 

zwanych dalej OKS. 
2. Na terenie województwa, w którym działa Okręgowy Związek Kajakowy może działać 

tylko jedno Okręgowe Kolegium Sędziów. 
3. 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. 

4. Każde Okręgowe Kolegium Sędziów ma obowiązek zrzeszać przedstawicieli 
wszystkich specjalności kajakarstwa, które działają w danym okręgu.  

5. Okręgowe Kolegia Sędziów mają obowiązek składania sprawozdania rocznego oraz 
dotyczącego ich bieżącej działalności. Sprawozdania należy przesłać drogą 
elektroniczną do sekretarza Kolegium Sędziów nie później niż 7 dni od zaistniałego 
wydarzenia. 

 
Rozdział V 

Postanowienia końcowe 
 

§16 
 

1. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi PZKaj. 
2. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd PZKaj uchwałą elektroniczną 

nr 52/2020/E z dnia 14.09.2020 r. 
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