REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŁUCZNICZEGO

PRAWNE PODSTAWY DZIAŁANIA
§1
1. Kolegium jest statutowym, społecznym organem przy Polskim Związku Łuczniczym,
uprawnionym do prowadzenia spraw związanych z organizacją pracy sędziowskiej
w PZŁucz.
2. Na podstawie §33 pkt. 8 Statutu Polskiego Związku Łuczniczego Zarząd PZŁucz
powołuje Kolegium Sędziów PZŁucz, zwane dalej „Kolegium”.
3. Kadencja Kolegium trwa równolegle z kadencją Zarządu PZŁucz.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
§2
1. Kolegium składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego, Zastępcy
Przewodniczącego oraz Sekretarza.
2. Przewodniczącego Kolegium w drodze uchwały powołuje Zarząd.
3. Sędziowie delegowani przez okręgowe związki łucznicze (maksymalnie dwóch
sędziów z każdego okręgu) wybierają na zebraniu wyborczym sędziów PZŁucz spośród
swojego grona pozostałych członków Kolegium.
4. Kolegium, spośród swojego grona, wybiera Zastępcę Przewodniczącego oraz
Sekretarza.
5. Członków Kolegium, wybranych zgodnie z §2 pkt. 3, zatwierdza Zarząd PZŁucz.
ZAKRES I SPOSÓB DZIAŁANIA KOLEGIUM
§3
1. Do zadań Kolegium należy:
a. Nadzór nad przestrzeganiem przez sędziów statutu PZŁucz, regulaminów
łucznictwa, uchwał i decyzji PZŁucz oraz przepisów, do których
przestrzegania zobowiązany jest PZŁucz.
b. Nadawanie klasy państwowej sędziowskiej oraz typowanie kandydatów na
sędziów klasy międzynarodowej WAE oraz WA.

c. Współpraca z okręgowymi związkami łuczniczymi.
d. Wyznaczanie obsady sędziowskiej (minimum sędziego głównego) na zawody
organizowane przez PZŁucz.
e. Organizowanie egzaminów na klasę państwową oraz powoływanie komisji
egzaminacyjnej spośród sędziów posiadających klasę państwową.
§4
1. Do zadań Przewodniczącego Kolegium należy:
a. Kierowanie całokształtem prac Kolegium i reprezentowanie go wobec
Zarządu PZŁucz oraz Okręgowych związków Łuczniczych;
b. Zwoływanie zebrań Kolegium.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Kolegium jego obowiązki pełni
Zastępca Przewodniczącego.
§5
1. Członek Kolegium ma obowiązek:
a. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zebraniach i pracach Kolegium;
b. wykonywać rzetelnie i terminowo powierzone mu przez Kolegium
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i sprawozdania o sposobach realizacji i wynikach.
2. Członek Kolegium ma prawo zgłaszać uwagi, propozycje i wnioski oraz
wypowiadać się w każdej sprawie będącej przedmiotem zebrania Kolegium.
§6
1. Członek Kolegium niebiorący udziału w pracach Kolegium lub którego działania są
sprzeczne ze Statutem PZŁucz oraz regulaminem Kolegium może zostać
zawieszony lub odwołany.
2. O zawieszeniu decyduje Kolegium uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.
3. O odwołaniu ze składu Kolegium decyduje Zarząd PZŁucz w drodze uchwały na
wniosek Kolegium.
4. Głosowanie, o którym mowa w §6 pkt. 2 i 3, następuje po wysłuchaniu wyjaśnień
zainteresowanej osoby, z zastrzeżeniem, że nie może ona brać udziału
w głosowaniu.
§7

Kolegium uzupełnia skład (maksymalnie dwóch członków w czasie kadencji),
wybierając spośród sędziów nowych członków w miejsce osób, które ustąpiły w czasie
trwania kadencji lub osób odwołanych zgodnie z §6 pkt. 3. Uzupełniony skład
Kolegium zatwierdza Zarząd PZŁucz.
§8
Za dokumenty wytworzone w toku prac oraz wnioski składane do Kolegium odpowiada
Sekretarz Kolegium.
§9
Zebrania Kolegium odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół
roku.
§10
1. O terminie i miejscu zebrania Kolegium zawiadamia Przewodniczący Kolegium
wszystkich członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.
2. Dopuszcza się odstąpienia od zawiadomienia zgodnego z §10 pkt. 1 w przypadku,
gdy
o terminie i miejscu podjęto stosowną uchwałę na posiedzeniu Kolegium.
§11
1. Prawo udziału w zebraniach Kolegium mają:
a. członkowie Kolegium;
b. osoby zaproszone – z głosem doradczym.
§12
1. Porządek zebrania Kolegium ustala się w głosowaniu jawnym przed przystąpieniem
do jego realizacji na wniosek Przewodniczącego Kolegium.
2. Materiały dotyczące spraw związanych z porządkiem zebraniem muszą być
uprzednio doręczone wszystkim członkom Kolegium minimum 3 dni przed
zebraniem.
§13
1. W dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku zebrania Przewodniczący
Kolegium:

a. udziela głosu według kolejności zgłoszeń,
b. poddaje pod głosowanie zgłoszone według kolejności wnioski (głosowany
każdy osobno).
§14
Wszelkie uchwały Kolegium podejmuje tylko na swoich zebraniach, a przy ich
podejmowaniu kieruje się dobrem łucznictwa, przy czym nie mogą być one sprzeczne
ze Statutem PZŁucz, uchwałami Zarządu PZŁucz oraz regulaminem łucznictwa.
§15
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w zależności od ustaleń w danej sprawie, w głosowaniu tajnym zwykłą większością
głosów, przy czym dla ważności wymagana jest obecność co najmniej trzech
członków Kolegium, w tym Przewodniczącego z zastrzeżeniem §4 pkt. 2.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego (z
zastrzeżeniem §4 pkt. 2).
§16
1. Z zebrania Kolegium sporządza się protokół uwzględniający podjęte uchwały.
2. Zebranie Kolegium kończy się podpisaniem protokołu z dołączoną listą obecności.
§17
Dokumenty sporządzone przez Kolegium wymagają podpisu Przewodniczącego z
zastrzeżeniem §4 pkt. 2.
§18
Odpowiednie warunki do działania Kolegium zapewnia biuro PZŁucz oraz jego
pracownicy.
§19
Wydatki Kolegium pokrywane są z budżetu PZŁucz po uprzednim zatwierdzeniu przez
Zarząd PZŁucz.
KLASY SĘDZIOWSKIE
§20

W Polskim Związku Łuczniczym są następujące klasy sędziowskie:
a) klasa trzecia - „kl. III”,
b) klasa druga - „kl. II”,
c) klasa pierwsza - „kl. I”,
d) klasa państwowa - „kl. P”.
§21
KLASA TRZECIA
Sędzią klasy trzeciej może zostać osoba, która:
a) ukończyła 18 lat,
b) ukończyła kurs sędziowski i zdała egzamin.
Kurs sędziowski i egzamin na sędziego klasy III przeprowadza Okręgowy Związek
Łuczniczy.
§22
KLASA DRUGA
Sędzią klasy drugiej może zostać sędzia, który:
a) ma co najmniej dwuletni staż pracy sędziowskiej klasy trzeciej,
b) sędziował co najmniej 15 razy, w tym co najmniej raz pełnił funkcję sędziego
głównego w zawodach okręgowych,
c) uzyskał pozytywną opinię Okręgowego Związku Łuczniczego.
§23
KLASA PIERWSZA
Sędzią klasy pierwszej może zostać sędzia, który:
a) ma co najmniej dwuletni staż pracy sędziowskiej w klasie drugiej,
b) sędziował co najmniej 15 razy, będąc sędzią klasy drugiej, pełniąc różne funkcje
sędziowskie, w tym sędziego głównego oraz przewodniczącego komisji
technicznej w zawodach okręgowych.
c) uzyskał pozytywną opinię Okręgowego Związku Łuczniczego.
§24
KLASA PAŃSTWOWA

Sędzią klasy państwowej może zostać sędzia, który:
a) ma co najmniej trzyletni staż pracy sędziowskiej w klasie pierwszej,
b) sędziował co najmniej 15 razy, będąc sędzią klasy pierwszej, pełniąc różne
funkcje sędziowskie, w tym sędziego głównego oraz przewodniczącego komisji
technicznej na zawodach organizowanych przez PZŁucz.
c) zda egzamin przed komisją powołaną przez Kolegium.
§25
KLASA MIĘDZYNARODOWA
Kolegium może zgłosić do Zarządu PZŁucz kandydatów na sędziów klasy
międzynarodowej, jeżeli spełniają oni wymogi i warunki określone przez WA lub
WAE.
§26
TRYB NADAWANIA KLAS
1. Klasy sędziowskie od pierwszej do trzeciej, po spełnieniu warunków określonych
w §21-23, nadaje właściwy Okręgowy Związek Łuczniczy.
2. Klasę sędziowską państwową, po spełnieniu warunków określonych w §24, nadaje
Kolegium.
3. Kolegium może, na wniosek Okręgowego Związku Łuczniczego, wydać zgodę na
nadanie sędziemu klasy wyższej pomimo niespełnienia warunków z §21-23.
§27
Dokumentami uprawniającymi do wykonywania funkcji sędziego jest licencja sędziego
PZŁucz.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§28
1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Kolegium.
2. Regulamin Kolegium zostaje przyjęty w drodze uchwały nr 7/02/2022 Zarządu
PZŁucz w dniu 2 lutego 2022 roku.
3. Regulamin Kolegium obowiązuje z dniem jego przyjęcia.
Warszawa, 2 lutego 2022 r.

