REGULAM IN KOLEGIUM SĘDZIÓW
POLSKIEGO ZWI ĄZKU ŻEGL ARSKIEGO

ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
2.
3.
4.

§1
Kolegium Sędziów PZŻ, zwane dalej KS PZŻ, jest organem Polskiego Związku Żeglarskiego,
zwanego dalej PZŻ.
KS PZŻ jest władzą krajową dla działań przewidzianych przez Przepisy Regatowe Żeglarstwa
World Sailing, zwane dalej PRŻ.
Kadencja KS PZŻ pokrywa się z kadencją władz PZŻ.
Obsługę administracyjną KS PZŻ zapewnia Biuro PZŻ.
ROZDZIAŁ 2
KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ

1.

2.

3.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

§2
KS PZŻ jest wybierane przez Walne Zebranie Sędziów PZŻ, w którym prawo uczestnictwa
mają:
1) licencjonowani polscy sędziowie World Sailing,
2) licencjonowani sędziowie PZŻ klasy państwowej (P),
3) delegaci Okręgowych Kolegiów Sędziów PZŻ, zwanych dalej OKS PZŻ, w liczbie
odpowiadającej liczbie mandatów przypadających na dane OKS PZŻ na 30 dni przed
Walnym Zebraniem Sędziów PZŻ.
Liczba mandatów przysługująca na dane OKS PZŻ jest ustalana proporcjonalnie do liczby
zgłoszonych w danym OKS PZŻ licencjonowanych sędziów PZŻ klasy pierwszej (I) i sędziów
PZŻ klasy drugiej (II) przy zachowaniu następujących zasad: 1 mandat na liczbę sędziów od
1 do 10, 2 mandaty na liczbę sędziów od 11 do 20, itd.
Walne Zebranie Sędziów PZŻ jest zwoływane przez KS PZŻ co cztery lata, w roku następnym
po letnich igrzyskach olimpijskich, nie później niż do końca kwietnia.
§3
KS PZŻ składa się z 7-9 sędziów PZŻ w tym, co najmniej z pięciu sędziów PZŻ klasy
państwowej (P) i pozostałych sędziów PZŻ klasy pierwszej (I), posiadających ważną licencję
sędziego PZŻ. Decyzję o liczbie członków KS PZŻ na daną kadencję podejmuje Walne
Zebranie Sędziów PZŻ.
Kandydatury do KS PZŻ mają prawo zgłaszać wszyscy uczestnicy Walnego Zebrania Sędziów
PZŻ.
Wybory członków KS PZŻ przeprowadza się w głosowaniach tajnych.
Wybór przewodniczącego KS PZŻ przeprowadza się bezwzględną większością głosów
w odrębnym głosowaniu spośród sędziów PZŻ klasy państwowej. Jeżeli w pierwszym
głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów, przeprowadza
się drugie głosowanie na listę obejmującą jedynie kandydatury dwu osób, które w pierwszym
głosowaniu uzyskały największą liczbę głosów. W drugim głosowaniu za wybranego uznaje się
kandydata, który uzyskał zwykłą większość głosów. W przypadku uzyskania przez obu
kandydatów tej samej liczby głosów o wyborze decyduje w pierwszej kolejności liczba głosów
uzyskanych w pierwszym głosowaniu, a w drugiej kolejności losowanie przeprowadzone
publicznie przez przewodniczącego Walnego Zebrania Sędziów PZŻ.
Wybór zastępcy przewodniczącego KS PZŻ przeprowadza zgodnie z zasadami określonymi
w ust. 4.
W wyborach pozostałych członków KS PZŻ za wybranych uznaje się kandydatów, którzy
uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwu lub
więcej kandydatów, o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie, a w przypadku ponownego
uzyskania równej liczny głosów losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Walnego
Zebrania Sędziów PZŻ.
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Wybrany skład osobowy KS PZŻ konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.
Członkowie KS PZŻ są zobowiązani do złożenia oświadczeń członków KS PZŻ (w przypadku
osób już wybranych do KS PZŻ) lub oświadczeń o zgodzie na wybór/powołanie do KS PZŻ
(przypadku osób nowowybieranych lub nowopowoływanych do KS PZŻ) oraz oświadczeń
o zachowaniu poufności i przestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
9. Udział członków KS PZŻ w posiedzeniach i pracach KS PZŻ jest obowiązkiem dobrowolnie na
siebie przyjętym.
10. W pracach KS PZŻ może uczestniczyć z głosem doradczym członek Zarządu PZŻ delegowany
przez Zarząd PZŻ.
11. Przewodniczący KS PZŻ lub upoważniony przez niego inny członek KS PZŻ może
uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu PZŻ w punktach obrad dotyczących działalności
sędziowskiej.
7.
8.

1.

2.

3.

4.

§4
Członkostwo w KS PZŻ ustaje z chwilą:
1) utraty praw publicznych,
2) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
3) odwołania z pełnionej funkcji w trybie określonym w ust. 2,
4) nieprzestrzegania lub naruszenia postanowień Statutu PZŻ, regulaminów i przepisów PZŻ
stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem Sądu Związkowego PZŻ,
5) śmierci.
W przypadku nie uczestniczenia w pracach KS PZŻ przez okres co najmniej 6 miesięcy
członkowie KS PZŻ mogą być odwołani z pełnionej funkcji przez KS PZŻ. Uchwała w tej
sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności, co
najmniej 2/3 członków KS PZŻ.
W przypadku powstania wakatu w składzie KS PZŻ, KS PZŻ przysługuje prawo
przeprowadzenia procedury kooptacji. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest w głosowaniu
tajnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków KS PZŻ.
Członkowie KS PZŻ, którzy uważają, że pełniona przez nich funkcja lub prowadzona przez nich
działalność mogą wywoływać podejrzenia o ich stronniczość i interesowność, mają obowiązek
zadeklarować potencjalny konflikt interesów.

§5
Do kompetencji i zakresu działania KS PZŻ należy:
1) przygotowywanie i rozpowszechnianie aktualnych przepisów i zaleceń World Sailing, ich
obowiązujących wykładni oraz sędziowskich materiałów szkoleniowych;
2) interpretowanie przepisów regatowych World Sailing na podstawie obowiązujących wykładni
World Sailing;
3) rozpoznawanie i rozpatrywanie odwołań od orzeczeń zespołów protestowych
i wydawanie w tym zakresie ostatecznych decyzji;
4) nakładanie kar przewidzianych przez Przepisy Regatowe Żeglarstwa i regulacje World Sailing;
5) opracowanie i przedkładanie Zarządowi PZŻ do zatwierdzenia Regulaminu sędziego
sportowego PZŻ zawierającego:
a) warunki uzyskiwania uprawnień (klas i specjalizacji) sędziego PZŻ,
b) zasady weryfikacji licencji sędziego PZŻ,
c) wymagania egzaminacyjne, zasady i tryb przeprowadzania egzaminów sędziowskich we
wszystkich klasach i specjalizacjach,
d) zasady i tryb powoływania komisji sędziowskich na wszystkie rodzaje regat oraz zespołów
bezodwoławczych – jeżeli są one przewidziane,
e) prawa i obowiązki sędziego PZŻ;
6) zatwierdzanie sędziego głównego, sędziego trasy i przewodniczącego zespołu protestowego
oraz jeśli dotyczy składu bezodwoławczego zespołu protestowego w przypadku:
a) regat rangi mistrzostw Polski (lub OOM) rozgrywanych w klasach sportowych, amatorskich
i morskich,
b) regat innych niż rangi mistrzostw Polski (lub OOM) opublikowanych w kalendarzu regat
klas sportowych PZŻ;
7) powoływanie komisji egzaminacyjnych na wszystkie klasy i specjalizacje sędziego PZŻ;
8) nadawanie, z upoważnienia Zarządu PZŻ, uprawnień sędziego PZŻ;
9) weryfikacja licencji sędziego PZŻ;
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10) opiniowanie kandydatów na sędziów międzynarodowych World Sailing we wszystkich
specjalizacjach;
11) organizacja szkoleń dla sędziów PZŻ;
12) wspieranie działalności OKS PZŻ.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

§6
KS PZŻ działa w oparciu o Statut PZŻ, regulaminy i przepisy PZŻ, w tym niniejszy regulamin.
KS PZŻ realizuje swoje zadania poprzez indywidualną pracę członków KS PZŻ.
KS PZŻ może w miarę potrzeb powoływać stałe lub doraźne zespoły robocze i ustalać ich
zakresy działania.
KS PZŻ opracowuje roczne sprawozdania z działalności i przedkłada je Zarządowi PZŻ.
§7
Posiedzenia KS PZŻ odbywają się w zależności od potrzeb, co najmniej 2 razy w ciągu roku.
Posiedzenia KS PZŻ zwołuje i im przewodniczy przewodniczący KS PZŻ lub z jego
upoważnienia zastępca przewodniczącego KS PZŻ.
W posiedzeniach KS PZŻ biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie KS PZŻ,
2) z głosem doradczym – osoby zaproszone przez przewodniczącego KS PZŻ lub z jego
upoważnienia przez zastępcę przewodniczącego KS PZŻ.
Posiedzenia KS PZŻ są protokółowane. Protokół przygotowywany jest w terminie 14 dni od
posiedzenia i jest zatwierdzany na następnym posiedzeniu lub w trybie głosowania
korespondencyjnego pocztą elektroniczną.
Protokoły z posiedzeń KS PZŻ otrzymują: członkowie KS PZŻ, prezes PZŻ, przewodniczący
Komisji Rewizyjnej PZŻ i przewodniczący Sądu Związkowego PZŻ.
Decyzje i uchwały KS PZŻ mogą być podejmowane:
1) w trakcie posiedzeń zwykłą większością głosów, przy obecności minimum 1/2 liczby
członków KS PZŻ, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
obrad,
2) w trybie głosowania korespondencyjnego pocztą elektroniczną, przy zachowaniu
następującej procedury:
a) przewodniczący KS PZŻ lub z jego upoważnienia inna osoba rozsyła do wszystkich
członków KS PZŻ komplet materiałów wraz z projektem decyzji/uchwały i terminem
zakończenia głosowania,
b) decyzja/uchwała zostaje uznana za podjętą jeżeli zostanie zaakceptowana przez co
najmniej 1/2 liczby członków KS PZŻ i nikt spośród członków KS PZŻ nie zgłosi
sprzeciwu
w
sprawie
podjęcia
decyzji/uchwały
w
trybie
głosowania
korespondencyjnego pocztą elektroniczną,
c) w przypadku niespełnienia warunków o których mowa w ppkt b) przedmiotowa sprawa
musi być rozpatrywana na posiedzeniu KS PZŻ,
d) z przebiegu procedury głosowania sporządzany jest protokół, który wraz z podjętymi
decyzjami rozsyłany jest do wszystkich członków KS PZŻ.
ROZDZIAŁ 3
OKRĘGOWE KOLEGIA SĘDZIÓW PZŻ

5.

§8
OKS PZŻ jest organem samorządu sędziowskiego działającym na podstawie niniejszego
Regulaminu.
OKS PZŻ są powoływane przez zarząd właściwego okręgowego związku żeglarskiego,
zwanego dalej OZŻ i Zarząd PZŻ, w porozumieniu z KS PZŻ.
OKS PZŻ mogą być powoływane przy OZŻ, na terenie których działa minimum
6 licencjonowanych sędziów PZŻ.
Teren działalności OKS PZŻ, w zależności od porozumienia, może pokrywać się z terenem
działania jednego lub kilku OZŻ.
Obsługę administracyjną OKS PZŻ w zapewniają Biura OZŻ.

1.

§9
Kadencja OKS PZŻ pokrywa się z kadencją KS PZŻ.

1.
2.
3.
4.
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4.
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6.

7.

8.
9.

1.

2.

3.

OKS PZŻ składają się z 3-5 sędziów PZŻ posiadających aktualną licencję sędziego PZŻ i są
wybierane przez Walne Okręgowe Zebrania Sędziów PZŻ.
Walne Okręgowe Zebranie Sędziów PZŻ jest zwoływane przez OKS PZŻ co cztery lata, w roku
letnich igrzyskach olimpijskich.
Prawo uczestnictwa w Walnych Okręgowych Zebraniach Sędziów PZŻ i zgłaszania kandydatur
do OKS PZŻ mają wszyscy licencjonowani sędziowie PZŻ działający na terenie danego OKS
PZŻ.
Wybory członków OKS PZZ przeprowadza się w głosowaniach tajnych.
Wybór przewodniczącego OKS PZŻ przeprowadza się bezwzględną większością głosów
w odrębnym głosowaniu. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyska
bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się drugie głosowanie na listę obejmującą
jedynie kandydatury dwu osób, które w pierwszym głosowaniu uzyskały największą liczbę
głosów. W drugim głosowaniu za wybranego uznaje się kandydata, który uzyskał zwykłą
większość głosów. W przypadku uzyskania przez obu kandydatów tej samej liczby głosów
o wyborze decyduje w pierwszej kolejności liczba głosów uzyskanych w pierwszym głosowaniu,
a w drugiej kolejności losowanie przeprowadzone publicznie przez przewodniczącego Walnego
Okręgowego Zebrania Sędziów PZŻ.
W wyborach pozostałych członków OKS PZŻ za wybranych uznaje się kandydatów, którzy
uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwu lub
więcej kandydatów, o wyborze decyduje dodatkowe głosowanie, a w przypadku ponownego
uzyskania równej liczny głosów losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego Walnego
Okręgowego Zebrania Sędziów PZŻ.
Wybrany skład osobowy OKS PZŻ konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.
Udział członków OKS PZŻ w posiedzeniach i pracach OKS PZŻ jest obowiązkiem dobrowolnie
na siebie przyjętym
§ 10
Członkostwo w OKS PZŻ ustaje z chwilą:
1) utraty praw publicznych,
2) złożenia pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji,
3) odwołania z pełnionej funkcji w trybie określonym w ust. 2,
4) nieprzestrzegania lub naruszenia postanowień Statutu PZŻ, regulaminów i przepisów PZŻ
stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem Sądu Związkowego PZŻ,
5) śmierci.
W przypadku nie uczestniczenia w pracach OKS PZŻ przez okres co najmniej 6 miesięcy
członkowie OKS PZŻ mogą być odwołani z pełnionej funkcji przez OKS PZŻ. Uchwała w tej
sprawie podejmowana jest w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności, co
najmniej 2/3 członków OKS PZŻ.
W przypadku powstania wakatu w składzie OKS PZŻ, OKS PZŻ przysługuje prawo
przeprowadzenia procedury kooptacji. Uchwała w tej sprawie podejmowana jest w głosowaniu
tajnym zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 członków OKS PZŻ.

§ 11
Do kompetencji i zakresu działania OKS PZŻ należy:
1) wyznaczanie w porozumieniu z organizatorem i zatwierdzanie składu sędziowskiego na regaty
rangi mistrzostw okręgu rozgrywanych na terenie działania danego OKS PZŻ;
2) organizowanie oraz przeprowadzanie szkoleń sędziów PZŻ;
3) organizowanie i przeprowadzanie egzaminów na klasę drugą sędziego PZŻ po uprzednim
zawnioskowaniu do KS PZŻ o zatwierdzenie składu komisji egzaminacyjnej, w skład której
musi wchodzić minimum 3 (trzech) licencjonowanych sędziów PZŻ; wniosek o zatwierdzenie
składu komisji egzaminacyjnej musi wpłynąć do KS PZŻ nie później niż na 14 dni przed
planowanym terminem egzaminu,
4) podejmowanie działań i decyzji we wszystkich innych sprawach niewymienionych w pkt. 1-3,
związanych z działalnością sędziowską na terenie danego OKS PZŻ.
ROZDZIAŁ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZŻ.
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