
REGULAMIN 

KOLEGIUM  SĘDZIÓW  POLSKIEGO  ZWIĄZKU PŁYWACKIEGO 

 

 

I.  Postanowienia wstępne. 

§ 1 

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego, tworzą wszyscy czynni sędziowie klasy 
związkowej w poszczególnych dyscyplinach sportu pływackiego, obejmujących:   

sędziów pływania, pływania masters i pływania na wodach otwartych – działających  
w ramach Zespołu Sędziów Pływania PZP, 
sędziów pływania synchronicznego - działających w ramach Zespołu Sędziów przy 
Komitecie Technicznym Pływania Synchronicznego PZP,  
sędziów skoków do wody  - działających w ramach Zespołu Sędziów przy Komitecie 
Technicznym Skoków do Wody PZP, 
sędziów piłki wodnej - działających w ramach Zespołu Sędziów przy Komitecie 
Technicznym Piłki Wodnej PZP. 

 
§ 2 

1. Kolegium Sędziów PZP jest najwyższą władzą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej dla 
sędziów sportu pływackiego wszystkich klas w zakresie zapewniania przestrzegania 
obowiązujących przepisów, regulaminów sportowych FINA i PZP, podczas rozgrywanych 
zawodów pływackich. 

2. Kolegium Sędziów PZP jest wykonawczym organem Zarządu Polskiego Związku Pływackiego,  
działającym w oparciu o postanowienia statutu PZP i niniejszego regulaminu. 

3. Zespoły Sędziów działające przy Komitetach Technicznych PZP, obejmują sędziów wszystkich 
klas powołanych w ramach danej dyscypliny pływackiej, którzy funkcjonują  
w zakresie zapewniania  przestrzegania obowiązujących przepisów, regulaminów 
sportowych FINA, LEN i PZP, podczas rozgrywanych zawodów w ramach poszczególnych 
dyscyplin pływackich. 

4. Kierunki działania i zadania każdego z Zespołu precyzują: 
      a)  uchwały Krajowego Zjazdu Polskiego Związku Pływackiego, 

 b)  uchwały Walnego Zgromadzenia Kolegium Sędziów PZP,  

 c)  uchwały Zarządu PZP, 

 d  Regulamin Kolegium Sędziów PZP, 

 e) dodatkowo – szczegółowe regulaminy uchwalone przez Zespoły Sędziów Pływania  

           Synchronicznego PZP,   Zespoły Sędziów  Skoków  do  Wody PZP,  Zespoły Sędziów Piłki  

      Wodnej PZP. 

5. Każdy Zespół Sędziów działający przy Komitecie Technicznym PZP, realizuje swe zadania  

    poprzez Prezydium  Sędziów swojej dyscypliny pływackiej,  które działa w okresie  

    kadencji Zarządu PZP. 

 
 
 



 
 
 
II.  Zadania Zespołów Sędziów poszczególnych dyscyplin pływackich PZP. 

§ 3 

Do zadań Zespołów Sędziów wymienionych w § 1 w szczególności należy: 

1. Wytyczanie kierunków i programów działania dla sędziów wszystkich klas w ramach danej 
dyscypliny sportu pływackiego. działających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Opracowywanie programów szkolenia i doskonalenia sędziów i ustalanie form uzyskiwania 
uprawnień sędziowskich wszystkich klas w ramach danej dyscypliny sportu pływackiego. 

3. Ustalanie obowiązującej wykładni przepisów sportowych wiążącej wszystkich sędziów  
w ramach danej dyscypliny sportu pływackiego. 

4. Przedkładanie wniosków pod obrady Krajowego Zjazdu PZP, dotyczących działalności 
sędziowskiej w sportach pływackich. 

5. Przedkładanie Zarządowi PZP sprawozdań i wniosków dotyczących działalności Prezydium 
Kolegium Sędziów PZP, Kolegium Sędziów OZP i pozostałych spraw, rzutujących na 
działalność sędziowską. 

6. Wybór  Przewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów PZP oraz przyjmowanie sprawozdań 

 z  jego działalności. 

III.  Tryb pracy Kolegium Sędziów PZP. 

§ 4 

1. Z realizacji swych zadań Prezydium Kolegium Sędziów PZP rozlicza się podczas Walnego    
     Zgromadzenia Kolegium Sędziów PZP. 
2. Walne Zgromadzenia Kolegium zwołuje Prezydium Kolegium Sędziów PZP. 
3. Walne Zgromadzenie prowadzone jest zgodnie z odrębnym regulaminem zatwierdzonym  
     przez delegatów. 
4. W Zgromadzeniu   biorą   udział   sędziowie   klasy   związkowej, będący   delegatami  
     z macierzystych Zespołów Sędziów wymienionych w § 1, w ilości określonej każdorazowo  
     przez Prezydium Kolegium Sędziów  PZP. 
  

IV.  Zadania Prezydium Kolegium Sędziów PZP. 

§ 5 

Do zadań Prezydium  Kolegium Sędziów PZP należy: 

1. Przygotowywanie  i  zwoływanie  Walnego  Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego 
Kolegium Sędziów PZP. 

2. Realizacja wniosków i uchwał Walnego Zgromadzenia Kolegium Sędziów PZP. 
3. Koordynowanie i zatwierdzanie przedłożonych szczegółowych planów działalności 

poszczególnych Zespołów Sędziów wymienionych w § 1.  
4. Kierowanie, nadzorowanie i dokonywanie oceny podległych Kolegiów Sędziów OZP  

na terenie całego kraju, na podstawie pisemnych sprawozdań przekładanych zgodnie  



z harmonogramem zatwierdzonym przez PKS-PZP,  nie mniej niż raz w danym roku. 
5. Wyznaczanie i zatwierdzanie sędziów głównych i innych na zawody międzypaństwowe, 

międzynarodowe i krajowe szczebla centralnego w pływaniu, pływaniu Masters oraz 
pływaniu na wodach otwartych,  odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz formalne zatwierdzanie sędziów wyznaczonych na zawody międzypaństwowe, 
międzynarodowe i krajowe szczebla centralnego przez poszczególne Zespoły Sędziów 
wymienione w § 1  

6. Proponowanie  i wyznaczanie sędziów na zawody międzynarodowe i międzypaństwowe  
w pływaniu, pływaniu Masters oraz pływaniu na wodach otwartych odbywające się poza 
granicami kraju oraz formalne zatwierdzanie sędziów pozostałych dyscyplin na zawody 
międzypaństwowe, międzynarodowe odbywające się poza granicami kraju, uprzednio 
wyznaczonych przez poszczególne Zespoły Sędziów  wymienione w § 1 . 

7. Zatwierdzanie programów szkolenia opracowanych przez poszczególne Zespoły Sędziów 
dyscyplin wymienionych w § 1 dla wszystkich klas sędziowskich  
i organizowanie doszkalania sędziów związkowych.  

8. Prowadzenie imiennej ewidencji oraz ewidencjonowania działalności sędziowskiej sędziów 
związkowych oraz polskich sędziów międzynarodowych LEN (dot. piłki wodnej)  
i  FINA. 

9. Nadawanie klasy sędziego związkowego pływania kandydatom, którzy zdali z wynikiem 
pozytywnym egzamin kwalifikacyjny przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez 
Prezydium Kolegium Sędziów PZP. 

10. Dokonywanie   okresowych   ocen   merytorycznych   kwalifikacji   sędziów    związkowych  
        dyscyplin wymienionych w § 1 . 
11. Delegowanie na zawody międzypaństwowe, międzynarodowe i krajowe szczebla 
        centralnego w pływaniu, pływaniu Masters oraz pływaniu na wodach otwartych,  
        odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej imiennie wskazanego sędziego  
        związkowego na funkcję sędziego-obserwatora, w celu niezależnej oceny kwalifikacji  
        sędziów. Prezydium KS PZP za funkcję obserwatora powołuje sędziego związkowego  
        nie będący członkiem Kolegium Sędziów OZP, na terenie działania którego rozgrywane  są 
        dane zawody. 
 12. Nadawanie tytułów „Sędzia Honorowy PZP" i „Zasłużony Sędzia Związkowy PZP"  
         w oparciu o odrębne regulaminy. 
 13. Występowanie do Zarządu PZP z wnioskami o przyznanie odznaczeń i wyróżnień dla 

       najlepszych sędziów. 
 14. Przenoszenia sędziów związkowych do ewidencji sędziów nieczynnych - w oparciu  
        o   ustalenia odrębnego regulaminu oraz pozbawianie tytułu sędziego klasy związkowej  
        z  uwagi  na: 

- utratę uprawnień sędziowskich, 

- własnej pisemnej rezygnacji sędziego 

     - dwuletniej  przerwy w aktywnej działalności sędziowskiej 

     -  z powodów dyscyplinarnych. 

 15. Ustalanie wiążącej wykładni przepisów sportowych FINA i PZP w pływaniu oraz formalne  
      zatwierdzenie wiążącej wykładni przepisów sportowych FINA i PZP przedłożonych przez 
      poszczególne Prezydia Kolegiów Sędziów wymienionych w § 1 ust 1 ppkt b) do d). 

 16. Przedkładanie Zarządowi PZP propozycji występowania do LEN i FINA w przedmiocie:  
      zmiany przepisów sportowych i ich interpretacji oraz zgłaszania najlepszych sędziów  
      do umieszczania na liście sędziów międzynarodowych LEN oraz FINA . 

 



§ 6 

Reprezentowanie Kolegium Sędziów PZP wobec Zarządu PZP i na zewnątrz PZP jest 

uprawnieniem, które przysługuje Przewodniczącemu Prezydium Kolegium Sędziów PZP  

lub innej osobie, pochodzącej ze składu Prezydium Kolegium Sędziów PZP, każdorazowo 

imiennie wyznaczonej przez Przewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów PZP. 

 

V.  Tryb wybierania członków oraz pracy Prezydium Kolegium Sędziów PZP. 

 

§ 7 

 1. W skład Prezydium  Kolegium Sędziów PZP automatycznie wchodzą: 

 - wybrany Przewodniczący  Zespołu Sędziów Pływania PZP – jako Przewodniczący 
      Prezydium Kolegium Sędziów PZP; 
  - wybrany Przewodniczący Zespołu Sędziów Pływania Synchronicznego PZP – jako Członek 
     ds. Pływania Synchronicznego Prezydium Kolegium Sędziów PZP; 
  - wybrany Przewodniczący Zespołu Sędziów Skoków do Wody PZP – jako Członek  
      ds. Skoków do Wody Prezydium Kolegium Sędziów PZP; 
  - wybrany Przewodniczący Zespołu Sędziów Piłki Wodnej PZP – jako Członek ds. Piłki   
      Wodnej Prezydium Kolegium Sędziów PZP; 
 oraz dodatkowo – 4 osoby wskazane przez wybranego Przewodniczącego Kolegium Sędziów   
 Pływania PZP z grona sędziów związkowych Zespołu Sędziów Pływania PZP. 

2. Na wniosek nowo wybranego Przewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów PZP, 
       zostaną wybrane cztery osoby (z grona sędziów związkowych  Zespołu Sędziów Pływania  
       PZP) mające pełnić funkcje: Wiceprzewodniczącego, Sekretarza, Członka Prezydium   
      ds. Szkolenia oraz Członka Prezydium ds. Analiz i Ewidencji Sędziowskiej. 
3. Poszczególnym członkom Prezydium przydzielane są zadania, zapewniające prawidłową  
       działalność Kolegium.  

§ 8 

1. Prezydium Kolegium Sędziów PZP realizuje swe zadania i podejmuje decyzje zgodnie  
     z postanowieniami rozdz. IV § 5 niniejszego Regulaminu - na zebraniach odbywających się,  
      co najmniej raz na 3 miesiące. 
2. Zebrania Prezydium zwołuje i prowadzi Przewodniczący Prezydium Kolegium Sędziów PZP,  
     a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Prezydium Kolegium Sędziów PZP. 
3. Zebrania Prezydium Kolegium Sędziów PZP odbywają się w udostępnionym przez Zarząd PZP    
      lokalu lub  jako sesje wyjazdowe na terenie działania poszczególnych OZP. 
 

§ 9 

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

2. Prezydium składa Zarządowi PZP pisemne roczne sprawozdanie ze swej działalności. 
 

§ 10 

1. Prezydium podejmuje swe decyzje w formie uchwał lub wniosków, większością głosów.  
     W przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego. 
2. Do ważności  decyzji Prezydium Kolegium Sędziów PZP wymagana jest  obecność  
     co  najmniej  pięciu jego członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 
3. Sekretarz Prezydium Kolegium Sędziów PZP sporządza protokół z każdego zebrania. 
 



VI. Struktura organizacyjna Zespołu Sędziów działających przy Komitetach Technicznych: 

Pływania Synchronicznego PZP, Skoków do Wody PZP oraz Piłki Wodnej PZP. 

 

§ 11 

1. Każdy z Zespołów Sędziów dyscyplin wymienionych w § 1 stosując odpowiednio zasady 

wyboru określone w § 4 niniejszego regulaminu na Walnych Zebraniach macierzystych 

kolegiów dokonują wyboru Przewodniczących Zespołów Kolegiów Sędziów wymienionych w 

§ 1  

2. Wybrani Przewodniczący Zespołu Sędziów wymienionych w § 1 powołują z grona 

delegatów macierzystego Zespołu Sędziów Prezydium do czterech osób,  powierzając 

zaproponowanym osobom  następujące funkcje:  

-  Wiceprzewodniczącego Zespołu Sędziów, 

-  Sekretarza Zespołu Sędziów, 

-  Członka ds. Szkoleniowych Zespołu Sędziów, 

-  Członka ds. Analiz i Ewidencji Sędziowskiej Zespołu Sędziów.  

3. Dopuszcza się pełnienie podwójnych funkcji tj. Wiceprzewodniczący Zespołu Sędziów  

macierzystej dyscypliny może jednocześnie pełnić funkcję Członka ds. Szkoleniowych Zespołu 

Sędziów  macierzystej dyscypliny, a Sekretarz Zespołu Sędziów  macierzystej dyscypliny może 

jednocześnie pełnić funkcję Członka ds. Analiz i Ewidencji Sędziowskiej Zespołu Sędziów 

macierzystej   dyscypliny. 

 

§ 12 

1. Przewodniczący Kolegium Sędziów wymienionych w § 1 odpowiada  
     za  całokształt  działalności Prezydium,  macierzystego Zespołu oraz Zarządu PZP. 
2. Do zadań każdego z Przewodniczących Prezydium dyscyplin wymienionych w § 1  należy: 
       -  kierowanie pracami macierzystego Prezydium, 
       - ustalanie tematyki, terminu i miejsca zebrań macierzystego Prezydium oraz ich   

           prowadzenie, 

       -  opracowywanie rocznych planów pracy macierzystego Prezydium, 

       - opracowywanie sprawozdań dla Zarządu PZP, Prezydium Kolegium Sędziów PZP  

           i innych władz sportowych, 

       -  udział w posiedzeniach Prezydium Kolegium Sędziów PZP  i  Zarządu PZP,  

       - przedkładanie obsady kierowniczych  stanowisk  sędziowskich  na  zawody  centralne  

          macierzystej dyscypliny, przewidziane w kalendarzu imprez PZP do zatwierdzenia przez    

          macierzyste Prezydium oraz do formalnego zatwierdzenia przez Prezydium Kolegium  

          Sędziów PZP;   

       - reprezentowanie interesu sędziów macierzystego Kolegium na posiedzeniach Prezydium 

          Kolegium Sędziów PZP,  Zarządu PZP  i podczas spotkań z innymi władzami sportowymi  

          Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

 



§ 13 

Do zadań każdego z Wiceprzewodniczących macierzystych Prezydiów Zespołów Sędziów 

dyscyplin wymienionych w § 1: 

- wnioskowanie  obsady  kierowniczych  stanowisk  sędziowskich  na  zawody  centralne  

   macierzystej dyscypliny, przewidziane w kalendarzu imprez PZP, do zatwierdzenia przez   

   Prezydium Zespołu Sędziów macierzystej dyscypliny, 

- przedkładanie wniosków kandydatów na sędziów związkowych do akceptacji  

   na zebraniach Prezydium Zespołu Sędziów macierzystej dyscypliny, 

-  organizowanie   egzaminów  dla   kandydatów  na   sędziów  związkowych  wraz   z   członkiem  

   ds.  Szkoleniowych  Kolegium  Zespołów   macierzystej  dyscypliny, 

-  wykonywanie zadań Przewodniczącego w razie jego nieobecności,    

-  współpraca z Wiceprzewodniczącym Prezydium Kolegium Sędziów PZP. 

     

§ 14 

Do zadań każdego z Sekretarzy Prezydiów macierzystych Zespołów Sędziów dyscyplin 

wymienionych  w § 1  : 

-    sporządzanie protokołów zebrań Prezydium Zespołu Sędziów macierzystej dyscypliny, 

-  przygotowywanie komunikatów sędziowskich Prezydium Zespołu Sędziów macierzystej   

     dyscypliny dla  Prezydium Kolegium Sędziów PZP, 

- prowadzenie bieżącej korespondencji kierowanej do załatwienia przez Prezydium 

     macierzystej dyscypliny oraz Prezydium Kolegium Sędziów PZP, 

-    zapewnianie wydruku ankiet i komunikatów sędziowskich, 

- zapewnianie druków przewidzianych przepisami pływania oraz emblematów  

     sędziowskich, 

-    współpraca z Sekretarzem Prezydium Kolegium Sędziów PZP. 

-   przesyłanie uchwalonych treści regulaminów i uchwał Prezydium Kolegium Sędziów PZP do  

     zamieszczenia na stronie internetowej PZP oraz innych informacji dotyczących planowanych   

     szkoleń, egzaminów, kursokonferencji oraz wszelkich informacji dotyczących zmian  

     w  przepisach.  

 

§ 15 

Do zadań każdego Członka Prezydium ds. szkoleniowych działających w ramach macierzystych 

Prezydiów Zespołów Sędziów dyscyplin wymienionych  w § 1  : 

-   prowadzenie spraw szkolenia i doszkalania sędziów, 

-   opracowywanie programów szkoleniowych, 

-   organizowanie szkoleń scentralizowanych, 

-   opracowywanie komentarzy do przepisów FINA, 

-   współpraca z Członkiem Prezydium ds. szkoleniowych Prezydium Kolegium Sędziów PZP. 

 

 

 

 



§ 16 

Do zadań Członków Prezydium ds. Analiz i Ewidencji Sędziowskiej działającego  

w ramach Prezydium Kolegium Sędziów wymienionych  w § 1  : 

-   prowadzenie imiennych kartotek sędziów związkowych (lub odpowiedniej – uprawniającej do  

     pełnienia funkcji sędziego na zawodach szczebla krajowego) macierzystej dyscypliny, wraz ze   

     zgodą  na przetwarzanie i przechowywanie  danych osobowych w celach statutowych. 

- bieżąca analiza sprawozdań sędziów głównych z zawodów centralnych macierzystej  

     dyscypliny, 

- analiza  rocznych wykazów działalności sędziów związkowych (lub odpowiedniej  

     – uprawniającej do pełnienia funkcji sędziego na zawodach szczebla krajowego) macierzystej   

     dyscypliny, sporządzanych przez Prezydia Kolegiów Sędziów Okręgowych Związków  

     Pływackich, 

- przedkładanie na zebraniach  Prezydium Kolegium Sędziów macierzystej dyscypliny 

     wniosków i  uwag  w zakresie  organizacji zawodów i interpretacji przepisów FINA do 

     przekazania ich Prezydium Kolegium Sędziów PZP, 

- współpraca z Członkiem Prezydium ds. ds. Analiz i Ewidencji Sędziowskiej Prezydium  

     Kolegium Sędziów PZP. 

 

Struktura  organizacyjna  Prezydium  Kolegium  Sędziów  PZP. 

1. W skład Prezydium  Kolegium Sędziów PZP automatycznie wchodzą: 

   - Przewodniczący wybrany przez Zespół Sędziów Pływania PZP – jako Przewodniczący 
        Prezydium Kolegium Sędziów PZP, 
   -  wybrany Przewodniczący Zespołu Sędziów Pływania Synchronicznego PZP – jako Członek  
        ds. Pływania Synchronicznego Prezydium Kolegium Sędziów PZP, 
   -   wybrany Przewodniczący Zespołu Sędziów Skoków do Wody PZP – jako Członek ds. Skoków 
        do Wody Prezydium Kolegium Sędziów PZP, 
   -   wybrany Przewodniczący Zespołu Sędziów Piłki Wodnej PZP – jako Członek ds. Piłki Wodnej 

     Prezydium Kolegium Sędziów PZP 
     oraz dodatkowo – 4 osoby wskazane przez wybranego Przewodniczącego Kolegium Sędziów   
     Pływania PZP z grona sędziów związkowych Zespołu Sędziów Pływania PZP. 
 

§ 17 

1. Dodatkowi czterej Członkowie Prezydium, uprzednio wskazani przez wybranego  

    Przewodniczącego  Kolegium Sędziów Pływania PZP z grona sędziów związkowych Zespołu   

    Sędziów Pływania PZP, są wybrani na następujące funkcje: 

   -  Wiceprzewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów PZP 

  -   Sekretarza Prezydium Kolegium Sędziów PZP 

  -   Członka ds. Szkoleniowych Prezydium Kolegium Sędziów PZP 

  -   Członka ds. Analiz i Ewidencji Sędziowskiej Prezydium Kolegium Sędziów PZP. 



§ 18 

1. Na  czele  Prezydium Kolegium Sędziów PZP stoi  Przewodniczący wybrany przez Zespół  
    Sędziów Pływania PZP,  który odpowiada za  całokształt  działalności Prezydium przed  
    Kolegium Sędziów Pływania PZP oraz pozostałymi Prezydiami Zespołu Sędziów  dyscyplin  
    wymienionych w § 1 a także z  Zarządem PZP. 
2.  Do zadań Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZP należy: 
       -   kierowanie pracami Prezydium Kolegium Sędziów PZP, 

       -   ustalanie tematyki, terminu i miejsca zebrań Prezydium oraz ich prowadzenie,   

       -  opracowywanie rocznych planów pracy Prezydium Kolegium Sędziów PZP,  

       -  opracowywanie sprawozdań dla Zarządu PZP i innych władz sportowych, 

       -   udział w posiedzeniach Zarządu PZP, 

       -   reprezentowanie   interesu  sędziów   pływania   oraz   sędziów  dyscyplin   wymienionych  

           w §   1  na  posiedzeniach Zarządu  PZP   i  podczas spotkań  z  innymi 

           władzami  sportowymi  Rzeczypospolitej Polskiej. 

      -    zabezpieczenie niezbędnej ilości: 

           emblematów    sędziowskich    wszystkich    klas,    legitymacji   sędziowskich   oraz  kodów  

           dyskwalifikacyjnych;  

§ 19 

Do zadań Wiceprzewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów PZP należy: 

-   wnioskowanie   obsady     kierowniczych    stanowisk   sędziowskich    na    zawody    pływania, 

     pływania Masters oraz pływania na wodach otwartych szczebla centralnego,  przewidzianych 

     w  kalendarzu imprez PZP do ostatecznego zatwierdzenia przez Prezydium Kolegium Sędziów  

     Pływania PZP, 

-    przedkładanie  wniosków  kandydatów  na  sędziów związkowych pływania  do zatwierdzenia 

     na zebraniach Prezydium Kolegium Sędziów PZP , 

-    przedkładanie   do   formalnego   zatwierdzenia   przez   Prezydium  Kolegium  Sędziów     PZP 

     pisemnie  zgłoszonych  prze z Członka  Prezydium  ds. Pływania Synchronicznego, Członka  ds. 

     Skoków   do   Wody   oraz   Członka   ds.  Piłki   Wodnej   Prezydium   Kolegium   Sędziów   PZP 

     kandydatów na sędziów związkowych dyscyplin wymienionych w § 1  

     uprzednio zatwierdzonych przez Prezydia Kolegiów Sędziów  macierzystych dyscyplin, 

 -   współorganizowanie egzaminów dla kandydatów na sędziów związkowych pływania, 

 -   wystawianie legitymacji dla sędziów związkowych, 

 -   wykonywanie   zadań   Przewodniczącego  Prezydium   Kolegium  Sędziów  PZP  w  razie  jego 

     nieobecności.           

§ 20 

Do zadań Sekretarza Prezydium Kolegium Sędziów PZP należy: 

-   sporządzanie protokołów zebrań Prezydium Kolegium Sędziów PZP, 

-   przygotowywanie komunikatów sędziowskich Prezydium Kolegium Sędziów PZP, 

-   prowadzenie  bieżącej  korespondencji  kierowanej  do załatwienia przez Prezydium Kolegium 

    Sędziów PZP, 



-   zapewnianie wydruku ankiet i komunikatów sędziowskich 

-   zapewnianie druków przewidzianych przepisami pływania oraz emblematów sędziowskich. 

§ 21 

Do zadań Członka  ds. szkoleniowych Prezydium Kolegium Sędziów PZP należy: 

-   prowadzenie spraw szkolenia i doszkalania sędziów pływania, 

-   opracowywanie programów szkoleniowych sędziów pływania, 

-   organizowanie szkoleń scentralizowanych sędziów pływania, 

-   opracowywanie komentarzy do przepisów FINA,  

-   organizowanie  wraz  z  Wiceprzewodniczącym  Prezydium Kolegium Sędziów PZP egzaminów 

    dla kandydatów na sędziów związkowych pływania. 

§ 22 

Do zadań Członka ds. Analiz i Ewidencji Sędziowskiej Prezydium Kolegium Sędziów PZP należy: 

- prowadzenie imiennych kartotek sędziów związkowych pływania, 

- bieżąca analiza sprawozdań sędziów głównych z zawodów szczebla centralnego  

     w pływaniu, pływaniu Masters oraz pływaniu na wodach otwartych, 

-   analiza  rocznych wykazów działalności sędziów związkowych pływania, sporządzanych przez 

 Prezydia Kolegium Sędziów Pływania Okręgowych Związków Pływackich,  

-   przedkładanie na zebraniach  Prezydium Kolegium Sędziów PZP wniosków i  uwag w zakresie 

     organizacji zawodów i interpretacji przepisów FINA. 

 

VII.  Klasy sędziowskie. 

§ 23 

1. W sporcie pływackim wszystkich dyscyplin  tworzy się następujące klasy sędziowskie: 

     -  klasę drugą, 

     -  klasę pierwszą, 

     -  klasę związkową. 

2. Poza klasami wymienionymi w ust. 1 wyróżniający się sędzia związkowy może uzyskać tytuł  

     sędziego międzynarodowego danej dyscypliny, po spełnieniu wymogów formalnych  

     i uzyskaniu stosownego wpisu na listę LEN  lub listę FINA. 

 

§ 24 

l .  Warunkiem uzyskania uprawnień sędziego klasy drugiej jest: 

      -  ukończony 16-ty rok życia, 

      -  posiadanie wykształcenia minimum gimnazjalnego, 

 -   ukończenie  kursu   sędziowskiego  i   zdanie   egzaminu   kwalifikacyjnego   przed   Komisją 

         Egzaminacyjną,   powołaną   przez   Prezydium  Kolegium   Sędziów   Okręgowego   Związku 

     Pływackiego. 

2.   Warunkiem uzyskania uprawnień sędziego klasy pierwszej jest: 

  -  posiadanie uprawnień sędziego klasy drugiej, 



  -  posiadanie wykształcenia minimum średniego, 

  -  minimum 3-letni staż sędziowski w klasie drugiej, 

  - ukończenie kursu dokształcającego na uprawnienia sędziego klasy pierwszej i zdanie 

 egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Prezydium Kolegium  

     Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego. 

3.   Warunkiem uzyskania uprawnień sędziego związkowego jest: 

        -  posiadanie uprawnień sędziego klasy pierwszej, 

        -  posiadanie minimum wykształcenia średniego-matura, 

       - minimum 10-letni staż sędziowski we wszystkich klasach łącznie - w tym 5-letni 

           aktywny staż w klasie pierwszej, 

        -  wysoka ocena z pełnionych funkcji sędziowskich, 

        -  znajomość co najmniej jednego języka obcego, 

        -  nienaganna postawa moralna,     

       - zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez 

 Prezydium Zespołu Sędziów macierzystej dyscypliny. 

Uprawnień sędziego pływania klasy związkowej nie nadaje się etatowym instruktorom  

i trenerom pływania, pobierającym wynagrodzenia z tego tytułu. W przypadku pozostałych 

dyscyplin ograniczenia w tym zakresie wprowadzą do swoich regulaminów Prezydia Kolegiów 

Sędziów  dyscyplin wymienionych w § 1). 

4. Dla pozostałych dyscyplin wymienionych w § 1 dodatkowe ograniczenia  

    w zakresie nadawania stopni sędziego, pełnienia funkcji sędziego na zawodach oraz ustalenia 

    górnej granicy wiekowej określą szczegółowe aneksy do niniejszego Regulaminu, opracowane  

    przez macierzyste Prezydia Zespołów Sędziów ww. dyscyplin i formalnie zatwierdzone przez 

    Prezydium Kolegium Sędziów  PZP. 

 

§ 25 

1. Uprawnienia sędziego klasy drugiej i pierwszej nadają Prezydia Zespołu Sędziów OZP. 
2. Uprawnienia sędziego związkowego na wniosek PKS OZP nadaje Prezydium Zespołu 
     Sędziów macierzystej dyscypliny dyscyplin wymienionych w § 1 które 
     formalnie zatwierdza Prezydium Kolegium Sędziów  PZP. 
3. Dokonanie wpisu na listę kandydatów na sędziów międzynarodowych LEN i FINA, następuje  
     na wyłączny wniosek PKS PZP, który po formalnym zatwierdzeniu przez Zarząd PZP, jest 
     przesyłany do władz LEN lub FINA w celu ostatecznego zatwierdzenia i umieszczenia na liście  
     sędziów międzynarodowych LEN lub FINA poszczególnych dyscyplin. 
    Warunkiem uzyskania wpisu na listę kandydatów zgłaszanych przez PKS PZP jest długoletni,  

    nienaganny staż sędziowski, wykształcenie minimum matura oraz praktyczna znajomość  

     języka angielskiego. 

 

 

§ 26 

1. Dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnień sędziowskich jest legitymacja 
              sędziowska Polskiego Związku Pływackiego wraz z aktualną licencją na dany okres. 

2. Legitymacje sędziego klasy drugiej i pierwszej wydają PZS OZP. 
3. Legitymacje sędziego związkowego wydaje PKS PZP. 



4. Legitymacje sędziego międzynarodowych LEN lub FINA poszczególnych dyscyplin nadają  
     odpowiednio władze LEN lub FINA. 
 

VIII.  Uprawnienia i obowiązki sędziego. 

 

§ 27 

1. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki sędziego w czasie wykonywania funkcji sędziowskich 
definiują przepisy FINA z wykładnią obowiązującą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 
Prawa wydawania tych przepisów w języku polskim posiada wyłącznie Polski Związek 
Pływacki. 

2. Poza uprawnieniami i obowiązkami wyżej wymienionymi, sędzia jest uprawniony do:  
      -  uzyskiwania wyższych uprawnień sędziowskich (po spełnieniu wymogów formalnych) 
      -  wyboru do władz sędziowskich, 

      - uzyskiwania wyróżnień, pochwał, odznaczeń sportowych, związkowych, resortowych  

          i  państwowych. 

§ 28 

1 .  Sędzia jest zobowiązany do:  

      - zachowania nienagannej postawy moralnej, w oparciu o Kodeks Etyczny Sędziego PZP, 

         który stanowi  integralny załącznik do niniejszego regulaminu,  

      -  przestrzegania w czasie zawodów przepisów FINA i regulaminów zawodów, 

      - wykonywania swych czynności i podejmowania decyzji z pełnym obiektywizmem 

          i  duchem sportu, 

      -  podporządkowanie się uchwałom i decyzjom PKS PZP/OZP oraz Zarządów PZP i OZP, 

      -  czynnej działalności sędziowskiej, minimum 2 sędziowań  w danym roku    kalendarzowym  

          dla pływania, 

      - na wszystkich zawodach pływackich uczestniczenia w przepisowym ubiorze (stroju)  

          sędziowskim: 

       Kobiety: 

      - biała sportowa bluzka z krótkim rękawem i emblematem klasy sędziowskiej po lewej  

          stronie, 

      - biała sportowa spódnica (zakrywająca kolana w pozycji siedzącej) lub białe szorty 

          ewentualnie białe spodnie, 

       -  białe sportowe obuwie (typu adidas, tenisówki lub białe klapki). 

 

       Mężczyźni: 

      - biała sportowa koszulka z krótkim rękawem i emblematem klasy sędziowskiej  

           po lewej stronie, 

       -   białe długie spodnie, 

       -  białe sportowe obuwie (typu adidas, tenisówki lub białe klapki) 

 

 

 

 



IX.  Sankcje i kary. 

§ 29 

1. W stosunku do sędziego postępującego nagannie w czasie wykonywania funkcji 
sędziowskich, podejmującego decyzje sprzeczne z przepisami FINA, na podstawie regulaminu 
dyscyplinarnego i kodeksu etycznego sędziów sportu pływackiego można zastosować 
następujące sankcje i kary:  
a)  sankcje         

          - upomnienie  
          - ostrzeżenie  
     b) kary 
          -  zawieszenie w działalności na czas określony,  
          -  pozbawienie uprawnień sędziowskich. 
2. O sankcje lub kary wymienione w § 29 wnioskują: 
      w stosunku do sędziów klas: drugiej i pierwszej – macierzyste PZS OZP lub PKS PZP, 
      w stosunku do sędziów związkowych - wyłącznie PKS PZP.  
3. Decyzje o nałożeniu sankcji lub kary, wymagają akceptacji Zarządu OZP lub odpowiednio  
     Zarządu PZP. 
4. PZS OZP w stosunku do sędziów związkowych mogą występować do PZS PZP  
      z wnioskiem o nałożenie sankcji lub kary.  
     Złożenie   wniosku   o   wymierzenie   kary   powoduje    automatyczne  zawieszenie  sędziego 
     związkowego  w  działalności  do  czasu  podjęcia decyzji  ostatecznej decyzji  przez  PKS  PZP.  
5. Nałożenie sankcji i kar może mieć miejsce tylko po uprzednim przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego i złożenia wyjaśnień przez osobę, której postawiono zarzut.  
Na czas postępowania wyjaśniającego, sędzia nie powinien być powoływany do pełnienia 
funkcji sędziowskiej. 

§ 30 

1. Zarząd OZP niezależnie od postanowień § 29, może samodzielnie zastosować kary 
dyscyplinarne, przewidziane regulaminem dla działaczy sportowych w stosunku  
do wszystkich sędziów działających na terenie OZP, którzy dopuścili się wysoce rażących  
naruszeń obowiązków. 

2. Zarząd PZP jest uprawniony do stosowania sankcji i kar w stosunku do wszystkich sędziów  
dyscyplin pływackich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Skorzystanie z uprawnień przewidzianych w ust. 1 i 2, powoduje obowiązek powiadomienia 
PKS PZP, która deleguje swego rzecznika interesu sędziowskiego na posiedzenie 
odpowiedniego Zarządu, podczas którego będzie rozpatrywana przedmiotowa sprawa. 

 

§ 31 

1. Ukaranemu sędziemu przysługuje prawo do wniesienia odwołania do zwierzchnich władz 
sportowych Komisji Dyscyplinarnej PZP w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji  
o ukaraniu. 

2. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji. 
 

 

X. Postanowienia końcowe. 
 

§ 32 



Uchwały i wytyczne Zarządu PZP są wiążące w działalności Kolegium Sędziów PZP  oraz jego 

Prezydium. 

 

§ 33 

Wydatki związane z działalnością Kolegium Sędziów PZP i jego Prezydium nie mogą przekroczyć 

kwot  przewidzianych rocznym preliminarzem. 

§ 34 

We wszystkich sprawach związanych z działalnością Kolegium Sędziów PZP  i jego Prezydium,  

a nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie, decyduje Zarząd PZP. 

§ 35 

Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednio do Kolegiów Sędziów  

i Prezydiów KS wymienionych w §1 ust 1 ppkt b) do d) niniejszego Regulaminu oraz  Kolegiów 

Sędziów  i Prezydiów KS OZP. 

§ 36 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd PZP  

i  jednocześnie z tym dniem tracą moc poprzednie regulaminy, dotyczące Kolegium Sędziów PZP 

i  jego Prezydium. 
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