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REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW  

DOLNOŚLĄSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU 

PŁYWACKIEGO 

Dział I  

Postanowienia wstępne. 

§ 1 

1.Kolegium sędziów Dolnośląskiego Okręgowego Związku Pływackiego, zwanego 

dalej ,, Kolegium” tworzą wszyscy czynni sędziowie klas: związkowych, pierwszych, 

drugich, przynależnych do DOZP, posiadający ważną licencje sędziego okręgowego 

pływania, piłki wodnej, skoków do wody i pływania synchronicznego. 

§ 2 

1.Kolegium jest członkiem pośrednim Dolnośląskiego Okręgowego Związku 

Pływackiego, utworzonym i działającym w oparciu o postanowienia niniejszego 

regulaminu. 

2. Siedzibą Kolegium jest DOZP. 1 

3.Kolegium jest najwyższą władzą na obszarze województwa Dolnośląskiego 

Rzeczypospolitej Polskiej dla sędziów pływania ,piłki wodnej, skoków do wody i 

pływania synchronicznego wszystkich klas w zakresie zapewniania przestrzegania 

obowiązujących przepisów, regulaminów sportowych FINA, PZP, i DOZP podczas 

rozgrywanych  zawodów. 

4.Kolegium realizuje swe zadania poprzez Prezydium Kolegium Sędziów DOZP 

zwane dalej ,,Prezydium”. 

5.Prezydium wybierane jest przez członków Kolegium na zebraniu sprawozdawczo- 

wyborczym w liczbie co najmniej 5 osób spośród sędziów wszystkich klas, działając 

w okresie kadencji władz DOZP.  

6. Zebranie sprawozdawczo- wyborcze regulowane jest oddzielnymi przepisami. 2 
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Dział II 

Zadania Kolegium Sędziów DOZP 

 

§ 3  

Do zadań Kolegium należą ; 

1. Wytyczanie kierunków i programów działania dla sędziów pływania, piłki 

wodnej, skoków do wody i pływania synchronicznego, wszystkich klas, 

działających w DOZP. 

2. Opracowywanie programów szkolenia i doszkalania sędziów i ustalanie form 

uzyskiwania uprawnień sędziowskich. 

3. Przedkładanie przed Prezydium pisemnych lub ustnych wniosków w celu 

rozpatrzenia. 

4. Wybór Prezydium, oraz przyjmowanie sprawozdań z działalności. 

Dział III 

Tryb pracy Kolegium 

§4 

1. Z realizacji swych zadań Kolegium rozlicza się podczas Walnego 

Zgromadzenia Kolegium Sędziów DOZP. 

2. Walne Zgromadzenie może mieć miejsce w dwóch terminach. Drugi termin 

Walnego Zgromadzenia będzie miał miejsce, wyłącznie w sytuacji, gdy co 

najmniej 10 zainteresowanych zgromadzeniem członków Kolegium nie będzie 

miało możliwości uczestniczenia w pierwszym terminie. 

3. Zgromadzenie Kolegium zwołuje Prezydium. 

Prezydium ustala cele, oraz porządek prowadzenia zebrania. 

Podczas tych zgromadzeń wybierany jest w głosowaniu jawnym 

Przewodniczący Zgromadzenia, spośród osób obecnych na sali. 

Podczas zgromadzenia wybierana jest komisja uchwał i wniosków w liczbie co 

najmniej dwóch obecnych delegatów. Zadaniem komisji uchwał i wniosków 

jest protokołowanie liczby głosów nad uchwałą, oraz przyjmowanie wniosków. 

4. Kolegium podejmuje swe decyzje w formie uchwał podejmowanych zwykłą 

większością głosów obecnych delegatów. W przypadku dwóch terminów 

Walnego Zgromadzenia liczba głosów nad daną uchwałą będzie sumowana 

na podstawie protokołów z zebrania, i traktowana jak jedno głosowanie. 
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Do ważności Zgromadzenia wymagana jest obecność co najmniej połowy 

delegatów – w pierwszym terminie zebrania, oraz w drugim terminie zebrania, 

bez określenia ilości delegatów warunkującego prawomocność Zgromadzenia. 

W przypadku drugiego terminu Walnego Zgromadzenia do ważności zebrania 

wymagana jest bezwzględna liczba co najmniej 10 członków. 

5. Głosowanie nad uchwałami odbywa się w formie jawnej. 

6. Wybór Prezydium Kolegium Sędziów jest dokonywany w drodze głosowania 

tajnego i bezpośredniego. Wybrani członkowie Prezydium wyłaniają ze swego 

grona Przewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów. 

7. Ze Zgromadzenia Kolegium sporządzany jest pisemny protokół, który 

podpisuje Przewodniczący Zgromadzenia. 

 

 

 

Dział IV 

Prezydium Kolegium Sędziów DOZP 

§ 5 

Do zadań Prezydium należą : 

1. Przygotowanie i zwoływanie zgromadzenia sprawozdawczo- wyborczego 

Kolegium Sędziów DOZP. 

2. Realizacja wniosków i uchwał zgromadzenia. 

3. Kierowanie, nadzorowanie i ocena działalności Kolegium 

4. Wyznaczanie sędziów głównych na imprezach odbywających się na terenie 

województwa Dolnośląskiego RP. 

5. Opracowywanie programów szkolenia na sędziego klasy I i II. Organizowanie 

spotkań doszkalających dla sędziów wszystkich klas. 

6. Prowadzenie imiennej ewidencji, oraz ewidencjonowania działalności sędziów 

w DOZP. 

7. Prowadzenie imiennej ewidencji pretendentów na klasę sędziego 

związkowego. 

8. Występowanie do zarządu DOZP z wnioskami o przyznanie odznaczeń, 

wyróżnień dla najlepszych sędziów DOZP. 

9. Pozbawianie tytułów klas sędziowskich I i II w przypadku nagannych 

występków. 

10. Ustalanie wiążącej wykładni przepisów pływania FINA  

Dział V 

Tryb pracy prezydium 

§ 6 
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1. Na wniosek nowo wybranego Przewodniczącego Prezydium, członkowie 

wybierają ze swego grona  Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Członka do 

spraw szkolenia i Członka do spraw ewidencji. 

2. Poszczególnym Członkom Prezydium przydzielane są zadania, zapewniające 

prawidłową działalność Kolegium. 

3. Prezydium działa w oparciu o roczny , ramowy plan pracy. 

4. Prezydium podejmuje swe decyzje w formie uchwał lub wniosków, 

większością głosów, a także w drodze rozporządzeń po uzyskaniu uchwały 

Kolegium. 

5. Do ważności decyzji Prezydium wymagana jest obecność co najmniej 3 jego 

członków 

6. Prezydium może powoływać, za pośrednictwem Kolegium, organy 

pomocnicze w formie komisji. Do powołania komisji wymagana jest uchwała 

Kolegium, na podstawie której, Prezydium wyda w tej sprawie odpowiednie 

rozporządzenie.            

7. Powołana komisja może mieć wyłącznie charakter organu doradczego lub 

reprezentacyjnego zewnętrznie, albo charakter organu do zadań specjalnych 

powołanego w celu realizacji interesu konkretnego przedsięwzięcia. 

8. Przepisy szczególne dotyczące:  

- trybu działania 

- celu 

- trybu pracy 

powołanych komisji będą zawarte w oddzielnych regulaminach, ustalanych 

przez Prezydium w drodze rozporządzenia. 

 

Dział VI 

Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Członek ds. 

szkolenia, Członek ds. ewidencyjnych 

 

§ 7 

Przewodniczący stoi na czele Prezydium, odpowiada za całokształt działalności 

Prezydium. 

 

Do zadań Przewodniczącego należy: 

1. Kierowanie pracami Prezydium 
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2. Prowadzenie, oraz ustalanie terminu zebrań Prezydium 

3. Opracowywanie rocznych planów pracy Prezydium 

4. Reprezentowanie interesów sędziów pływania na zebraniach zarządu DOZP 

5. Opracowywanie sprawozdań dla zarządu DOZP 

6. Reprezentowanie interesów sędziów DOZP w Kolegium PZP 

§ 8 

Do zadań Wiceprzewodniczącego należy: 

1. Pełnienie obowiązków Przewodniczącego podczas nieobecności 

2. Pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez pozostałych członków. 

§ 9 

Do zadań Sekretarza należy: 

1. Sporządzanie protokołów z zebrania Prezydium 

2. Przygotowywanie komunikatów sędziowskich Prezydium 

3. Prowadzenie bieżących korespondencji kierowanych przez Prezydium 

4. Zapewnianie wydruku ankiet i komunikatów sędziowskich 

§ 10 

Do zadań Członka do spraw szkolenia należy: 

1. Organizowanie kursów na sędziego klasy II i I 

2. Prowadzenie spraw szkolenia i doszkalania sędziów 

3. Opracowywanie programów szkoleniowych 

4. Wykładnia przepisów pływania. 

5. Współpraca z Członkiem do spraw ewidencyjnych w sprawach licencji, oraz 

prowadzenia wykazów sędziów DOZP 

§ 11 

Do zadań Członka do spraw ewidencyjnych należy: 

1. Prowadzenie wykazów sędziów wszystkich klas DOZP 

2. Nadawanie licencji sędziom wszystkich klas. 

3. Powoływanie komisji sędziowskiej na zawody mające miejsce na Dolnym 

Śląsku. 

4. Bieżąca analiza sprawozdań sędziów głównych z zawodów. 

5. Przedkładanie na zebraniach Prezydium uwag w zakresie organizacji 

zawodów 

6. Współpraca z Członkiem do spraw szkolenia w sprawach wymienionych w 

par. 10, pkt. 5 
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Dział VII 

Klasy sędziowskie, Uprawnienia i obowiązki sędziego,  

Sankcje i kary 

§ 12 

Do działu VII stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w punktach VII, VIII i IX  

Regulaminu Kolegium Sędziów PZP. 3 

 

Dział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 15 

1.We wszystkich sprawach związanych z działalnością Kolegium i jego Prezydium,   

a nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie, decyduje Zarząd DOZP. 

2.Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do 

Kolegium Sędziów i Prezydium KS DOZP. 

3. Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia. Do 

zmiany w regulaminie wymagana jest większość 2/3 głosów. W razie uchwalenia 

zmiany, Prezydium wyda w tej sprawie odpowiednie rozporządzenie. 

4. Regulamin zaczyna obowiązywać po uchwaleniu przez kolegium, oraz po 

zatwierdzeniu przez zarząd DOZP. Tracą moc poprzednie regulaminy dotyczące 

Kolegium Sędziów DOZP. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Prezydium       Prezes DOZP 

  Kolegium Sędziów DOZP 

 

………………………………….              ……………………… 

       Grażyna Nadobna                                                                     Zbigniew Dubiel 


