
Regulamin Kolegium Sędziów Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki 
Województwa Mazowieckiego 

 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
§ 1 
1. Kolegium Sędziów Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki Województwa 
Mazowieckiego, zwane dalej Kolegium, jest organem wykonawczym Zarządu Warszawskiego 
Okręgowego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego w zakresie spraw dotyczących 
sędziów i wykonywanych przez nich funkcji na zawodach koszykówki. 
2. Kolegium działa na podstawie Statutu Warszawskiego Okręgowego Związku Koszykówki 
Województwa Mazowieckiego oraz niniejszego regulaminu. 
§ 2 
1. Wyłączne prawo nadawania statusu sędziego koszykówki na terenie województwa mazowieckiego 
należy do Zarządu Warszawskiego Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego. 
2. Kolegium posiada wyłączne prawo wnioskowania do Zarządu o nadanie statusu określonego w 
ustępie 1. 
3. Kolegium posiada wyłączne prawo do wyznaczania sędziów na wszystkie zawody koszykówki 
organizowane bądź zlecone przez WOZKosz WM. 
4. Kolegium posiada wyłączne prawo podziału sędziów na grupy w zależności od posiadanych 
kwalifikacji i umiejętności. 
§ 3 
1. Tryb powoływania Kolegium określa Regulamin Obrad Walnego Zebrania Sędziów WOZKosz WM. 
2. Kadencja Kolegium Sędziów trwa cztery lata. 
3. Skład Kolegium podlega zatwierdzeniu przez Zarząd WOZKosz WM. 
§ 4 
Członkiem Kolegium może być osoba fizyczna posiadająca co najmniej tytuł sędziego okręgowego II 
klasy. 
§ 5 
Kolegium za swą działalność odpowiada przed Zarządem WOZKosz WM i Walnym Zebraniem 
Sędziów WOZKosz WM. 
 

Rozdział II. Powołanie i odwołanie Kolegium. 
§ 6 
Przewodniczącego oraz członków Kolegium Sędziów wybiera się podczas Walnego Zebrania Sędziów 
WOZKosz WM. 
§ 7 
Walne Zebranie Sędziów WOZKosz WM zwoływane jest najpóźniej w ostatnim dniu przed upływem 
kadencji dotychczasowego Kolegium. 
§ 8 
Walne Zebranie Sprawozdawcze Sędziów WOZKosz WM odbywa się w połowie trwania kadencji 
władz Kolegium. 
§ 9 
1. Odwołanie Kolegium Sędziów przed upływem kadencji może nastąpić na Nadzwyczajnym Walnym 
Zebraniu Sędziów WOZKosz WM, zwołanym na wniosek: 
a) co najmniej 1/3 sędziów WOZKosz WM uprawnionych w danym sezonie do prowadzenia 
zawodów koszykówki; 
b) samego Kolegium; 
c) Zarządu WOZKosz WM. 
2. W przypadku złożenia przez którykolwiek z uprawnionych organów wniosku, o którym mowa w 
ustępie 1, Kolegium zobowiązane jest zwołać Nadzwyczajne Zebranie Sędziów WOZKosz WM 
najpóźniej 30 dni od dnia złożenia wniosku. 
§ 10 
Zawiadomienia o terminach zebrań, regulamin obrad, proponowany porządek obrad oraz 
sprawozdania z działalności Kolegium powinny być wysłane najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem 
zebrania. 
§ 11 
W walnych zebraniach sędziów uczestniczą: 
1. z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym – sędziowie WOZKosz WM 
uprawnieni w danym sezonie do prowadzenia zawodów koszykówki, 



2. z głosem stanowiącym oraz biernym i czynnym prawem wyborczym komisarze szczebla 
centralnego posiadający uprawnienia sędziowskie, zrzeszeni w WOZKosz WM, 
3. z głosem doradczym – zaproszeni goście. 
§ 12 
Walne Zebranie obraduje według regulaminu obrad zatwierdzanego na początku każdego Walnego 
Zebrania. 
§ 13 
1. Do kompetencji Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Sędziów należy: 
a) ocena działalności Kolegium za okres kadencji; 
b) udzielenie absolutorium ustępującemu Kolegium; 
c) wybór Przewodniczącego Kolegium Sędziów WOZKosz WM; 
d) wybór członków Kolegium Sędziów WOZKosz WM; 
e) ustalenie wytycznych dla działalności nowo wybranego Kolegium. 
2. Do kompetencji Walnego Sprawozdawczego Zebrania Sędziów należy: 
a) przyjęcie sprawozdania z działalności Kolegium za okres 2 lat; 
b) udzielenie absolutorium Przewodniczącemu Kolegium oraz Członkom Kolegium. 
3. Uchwały Walnego Zebrania i wybór Przewodniczącego podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd 
WOZKosz WM. 
 

Rozdział III. Zasady działania Kolegium 
§ 14 
Do zadań Kolegium należy organizowanie całokształtu działalności sędziów w zakresie rozgrywek 
WOZKosz WM, a w szczególności: 
1. nadzór nad przestrzeganiem Statutu WOZKosz WM, regulaminów związanych z działalnością 
sędziowską oraz innych aktów prawnych, w tym uchwał i decyzji organów WOZKosz WM 
dotyczących spraw sędziowskich, 
2. wyznaczenie sędziów do prowadzenia zawodów koszykówki organizowanych bądź zleconych 
przez WOZKosz WM i PZKosz zarówno mistrzowskich jak i towarzyskich, 
3. prowadzenie ewidencji sędziów, 
4. organizacja i prowadzenie kursów sędziowskich, 
5. prowadzenie działalności szkoleniowej sędziów i nadzór nad przestrzeganiem przez sędziów 
obowiązujących przepisów gry oraz ich właściwą interpretacją, 
6. prowadzenie selekcji sędziów, 
7. współpraca z Kolegium Sędziów PZKosz, 
8. współpraca z Kolegiami Sędziów innych WZKosz – zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami, 
9. opracowywanie, uchwalanie i przedstawianie do zatwierdzenia Zarządowi WOZKosz WM 
regulaminów i innych aktów prawnych dotyczących problematyki sędziowskiej, 
10. wnioskowanie do Zarządu WOZKosz WM o nadawanie sędziom klas sędziowskich oraz 
wyznaczanie sędziów na szkolenia i egzaminy organizowane przez PZKosz, 
11. orzekanie w pierwszej instancji w sprawach dyscyplinarnych dotyczących spraw stricte 
sędziowskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulaminami, 
12. przedkładanie Zarządowi WOZKosz WM sprawozdań ze swojej działalności w terminach 
wyznaczonych przez Zarząd WOZKosz WM, 
13. prezentowanie spraw sędziowskich oraz środowiska sędziowskiego na zebraniach Zarządu 
WOZKosz WM i konferencjach organizowanych przez WOZKosz WM oraz organizacje działające 
na rzecz rozwoju i popularyzacji koszykówki, 
14. opracowywanie rocznych planów działalności Kolegium, 
15. prowadzenie działalności zmierzającej do uzyskania dodatkowych funduszy na działalność 
Kolegium, w zakresie uzgodnionym z Zarządem WOZKosz WM, 
16. współpraca z Wydziałem Gier i Dyscypliny WOZKosz WM oraz innymi organizacjami 
działającymi na rzecz rozwoju i popularyzacji koszykówki, gwarantująca sprawne 
przeprowadzanie zawodów, 
17. wnioskowanie wysokości ekwiwalentów sędziowskich za prowadzenie zawodów organizowanych 
bądź zleconych przez WOZKosz WM oraz warunków korzystania ze środków zbiorowego 
transportu publicznego każdorazowo przed rozpoczęciem każdego sezonu rozgrywkowego do 
Zarządu WOZKosz WM, 
18. składanie wniosków w sprawach odznaczeń, wyróżnień i kar dla sędziów do Zarządu WOZKosz 
WM, 
19. inne sprawy związane z działalnością sędziowska, nie zastrzeżone do kompetencji innych 
organów WOZKosz WM. 



 
 

Rozdział IV. Zasady współpracy z innymi Kolegiami Sędziów WZKosz. 
§ 15 
Wszelkie kwestie związane z współdziałaniem i współpracą z Kolegiami Sędziów innych WZKosz 
dotyczące spraw szkolenia, naboru, selekcji, prowadzenia zawodów koszykówki przez sędziów, 
wymagają stosownego porozumienia w tym zakresie. 
§ 16 
Kolegium ma obowiązek informowania Kolegium Sędziów PZKosz o karach zawieszenia w pełnieniu 
funkcji sędziego dotyczących sędziów szczebla centralnego będących aktualnie sędziami WOZKosz 
WM. 
 

Rozdział V. Zasady organizacji Kolegium 
§ 17 
1. Kolegium składa się z Przewodniczącego oraz członków. 
2. Wszystkich członków Kolegium wybiera Walne Zgromadzenie Sędziów. 
3. Spośród członków Kolegium Przewodniczący wyznacza osoby odpowiedzialne za: 
a) referat obsad – zajmujący się przygotowywaniem obsad sędziowskich, 
b) referat szkolenia – odpowiedzialny za organizację wszelkich szkoleń i kursów sędziowskich. 
4. Przewodniczący Kolegium Sędziów może powołać i odwoływać stałych współpracowników 
Kolegium Sędziów. 
5. Współpracownicy Kolegium Sędziów uczestniczą w Posiedzeniach Kolegium Sędziów z głosem 
doradczym 
§ 18 
1. Posiedzenia Kolegium w trakcie sezonu rozgrywkowego odbywają się nie rzadziej niż raz w 
miesiącu. Dopuszczalne jest – w sprawach nie wymagających wysłuchania stanowiska innych osób 
niż członkowie Kolegium - zamiennie głosowanie uchwał internetowo. 
2. Zebrania zwołuje i prowadzi Przewodniczący Kolegium lub inny członek Kolegium  upoważniony do 
tego przez Przewodniczącego. 
3. Wszystkie Zebrania Kolegium muszą być protokołowane, a najważniejsze uchwały przedstawiane 
Zarządowi WOZKosz WM. 
4. Kolegium Sędziów WOZKosz WM prowadzi rejestr uchwał. 
5. Protokoły zebrań Kolegium gromadzone są w siedzibie WOZKosz WM i przechowywane przez 
okres co najmniej 4 lat. 
§ 19 
1. Kolegium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 50% 
członków Kolegium. 
2. Każde Zebranie Kolegium rozpoczyna przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania oraz 
sprawozdanie z wykonania decyzji i uchwał. 
3. W okresach między zebraniami Kolegium w sprawach wchodzących w zakres jego działalności 
decyzje podejmuje Przewodniczący Kolegium, informując na najbliższym zebraniu Kolegium o 
podjętych decyzjach. 
§ 20 
W przypadkach rażącego naruszenia przepisów dyscyplinarnych WOZKosz WM przez członka 
Kolegium, bądź też naruszenia powszechnie obowiązującego prawa stwierdzonego orzeczeniem 
odpowiedniego organu, jak też notorycznego zaniedbywania obowiązków wynikających z pełnionej w 
Kolegium funkcji – Kolegium może podjąć decyzję o wykluczeniu takiej osoby ze składu Kolegium 
Sędziów WOZKosz WM. 
§ 21 
W przypadku rezygnacji członka Kolegium z działalności w Kolegium bądź zdarzenia losowego 
uniemożliwiającego dalszą pracę w Kolegium, a także odwołania członka Kolegium w trybie 
wskazanym w § 20, Przewodniczący ma prawo powołać do składu Kolegium nowego członka. 
Wszystkie zmiany w składzie Kolegium powinny być niezwłocznie podawane do wiadomości Zarządu 
WOZKosz WM. 
§ 22 
Kolegium może powołać komisje problemowe dla załatwienia ściśle określonych spraw. 
§ 23 
1. Obrady Kolegium są poufne, a podjęte uchwały i postanowienia wraz z uzasadnieniami są jawne. 
2. W zebraniach Kolegium może brać udział Prezes WOZKosz WM lub osoba przez niego 
upoważniona oraz osoby lub delegacje zaproszone na konsultacje. 



3. W zebraniach Kolegium może brać udział Przewodniczący WGiD WOZKosz WM lub osoba przez 
niego upoważniona oraz osoby lub delegacje zaproszone na konsultacje. 
§ 24 
Uchwały Kolegium podejmowane w sprawach: 
a) wniosków nominacyjnych sędziów, 
b) wniosków o odznaczenia i wyróżnienia sędziów, 
c) wniosków pociągających za sobą nakłady finansowe lub dysponowanie funduszami będącymi 
w gestii Kolegium, 
wymagają zatwierdzenia przez Zarząd WOZKosz WM. 
§ 25 
1. Każdy sędzia WOZKosz WM ma prawo w czasie trwania kadencji Kolegium do złożenia na ręce 
Przewodniczącego zapytań dotyczących pracy Kolegium a Przewodniczący jest zobowiązany do 
udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia złożenia zapytania. 
2. Członkowie Kolegium mają obowiązek informowania sędziów o pracy Kolegium w czasie 
wszystkich spotkań sędziowskich, w tym także w czasie konferencji szkoleniowych. 
 

Rozdział VI. Zakres prac członków Kolegium. 
§ 26 
1. Do kompetencji Przewodniczącego Kolegium Sędziów należy: 
a) koordynacja i kierowanie pracami Kolegium, 
b) reprezentowanie na zewnątrz stanowiska Kolegium, 
c) podpisywanie pism dotyczących prac Kolegium, 
d) przestrzeganie realizacji uchwał Walnego Zebrania Sędziów WOZKosz WM, Zarządu 
WOZKosz WM oraz innych organizacji działających na rzecz rozwoju i popularyzacji 
koszykówki, 
e) pełna odpowiedzialność za działalność Kolegium Sędziów WOZKosz WM. 
2. Do kompetencji członków Kolegium należy: 
a) prowadzenie książki protokołów, rejestru uchwał i innych akt, 
b) prowadzenie spraw szkolenia sędziów, 
c) prowadzenie spraw dyscypliny sędziów, 
d) dokonywanie obsad na zawody, 
e) prowadzenie obserwacji i selekcji sędziów, 
f) prowadzenie ewidencji osobowej sędziów. 
3. Szczegółowy zakres zadań dla członków Kolegium określa Przewodniczący Kolegium. 
§ 27 
Członkowie Kolegium wykonują sumiennie powierzone im czynności i zadania. Zasadę przy tym 
stanowi stała odpowiedzialność każdego członka przed Kolegium za przyjęty zakres pracy. 

Rozdział VII. Sprawy dyscyplinarne. 
§ 28 
Kolegium ma prawo nakładać na sędziów kary dyscyplinarne określone w Regulaminie Sędziego 
Koszykówki WOZKosz WM lub innych aktach prawnych zatwierdzonych przez Zarząd WOZKosz WM. 
§ 29 
W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Sprawy dyscyplinarne 
dotyczące sędziów rozpatruje: 
1. Kolegium Sędziów WOZKosz WM lub Sędzia Dyscyplinarny WOZKoszWM– w pierwszej instancji. 
2. Zarząd WOZKosz WM lub Komisja Odwoławcza PZKosz – w drugiej instancji. 
§ 30 
W sprawach dyscyplinarnych, od każdej decyzji Kolegium WOZKosz WM, przysługuje prawo 
wniesienia odwołania do Zarządu WOZKosz WM w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe. 
§ 31 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi WOZKosz WM oraz Kolegium 
Sędziów WOZKosz WM. 
§ 32 
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd Warszawskiego Okręgowego 
Związku Koszykówki Województwa Mazowieckiego tj. 02.09..2014 
 
Prezes Zarządu WOZKosz WM   Przewodniczący Kolegium Sędziów WOZKosz WM 

/-/ Michał Lesiński      /-/Jacek RZESZOTARSKI 
 


