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Regulamin S ędziowski  
Polskiego Zwi ązku Lekkiej Atletyki 

 
§ 1  

Sędzią lekkoatletyki może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub obcokrajowiec przebywający 
w Polsce, sprawny fizycznie, który wykazał się znajomością przepisów sędziowania zawodów 
lekkoatletycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewódzkie lub okręgowe kolegium 
sędziów wojewódzkiego związku lekkiej atletyki, w skład której mogą być powołane osoby posiadające 
co najmniej klasę sędziego okręgowego. 

 
§ 2 

Pełnienie funkcji sędziego lekkoatletyki jest działalnością społeczną. 
 

§ 3  
1. Sędziowie zorganizowani są w kolegiach sędziów wojewódzkich związków lekkiej atletyki, zwanych 
dalej wojewódzkimi kolegiami sędziów (WKS) i w podległych im, działających na terenie danego 
województwa „okręgowych kolegiach sędziów” (OKS) albo w „kołach sędziowskich”.  
a) Okręgowe kolegium sędziów może być powołane, przez wojewódzkie kolegium sędziów, gdy na 

terenie wydzielonego okręgu licencję sędziego sportowego lekkoatletyki uzyska co najmniej 30 osób, 
w tym co najmniej 1/4 ogólnej liczby sędziów na tym terenie posiada klasę sędziego okręgowego 
i związkowego.  

b) Koło sędziowskie może być powołane, przez wojewódzkie kolegium sędziów, gdy na terenie 
wydzielonego okręgu licencję sędziego sportowego lekkoatletyki uzyska co najmniej 10 osób, w tym 
co najmniej 1/4 ogólnej liczby sędziów na tym terenie posiada klasę sędziego okręgowego 
i związkowego.  

2. Wojewódzkie kolegia sędziów mogą podjąć uchwałę w sprawie zawieszenia prawa pełnienia funkcji 
sędziowskich na zawodach przez czynnych trenerów, posiadających uprawnienia sędziowskie. Po 
podjęciu takiej decyzji WKS jest zobowiązany powiadomić CKS o liście osób objętych tą decyzją. 
Sędziowie będący czynnymi trenerami nie mogą pełnić funkcji na zawodach uprawniających do 
nadawania I i wyższej klasy sportowej w konkurencjach, w których startują trenowani przez nich 
zawodnicy i zawodnicy klubu/ów/, w którym/ch/ są zatrudnieni. Decyzję o ewentualnym ich sędziowaniu 
podejmuje sędzia główny zawodów w porozumieniu z sędzią głównym konkurencji, wyznaczając taką 
dla nich funkcję, która nie ma bezpośredniego wpływu na wynik. 
3. Zakres działania i podział kompetencji pomiędzy wojewódzkie kolegium sędziów i działające na 
terenie danego województwa okręgowe kolegia sędziów i koła sędziowskie określa regulamin 
wojewódzkiego kolegium sędziów, uchwalony na walnym zebraniu sędziów danego województwa lub na 
walnym zebraniu delegatów okręgowych kolegiów sędziów i kół sędziowskich, działających na terenie 
danego województwa, zatwierdzony przez wojewódzki związek lekkiej atletyki.  

 
§ 4 

Osoby, które uzyskują uprawnienia sędziowskie składają ślubowanie o przestrzeganiu zasad moralno-
etycznych i zachowaniu obiektywizmu. Jednolity tekst ślubowania jest ustalony przez Centralne 
Kolegium Sędziów PZLA. 
 

§ 5  
1. Centralnymi władzami sędziowskimi są:  
- krajowy zjazd delegatów wojewódzkich kolegiów sędziów.  
- Centralne Kolegium Sędziów PZLA zwane dalej CKS.  
2. Wojewódzkimi władzami sędziowskimi są:  
- walne zebranie sędziów danego województwa lub walne zebranie delegatów okręgowych kolegiów 

Sędziów i kół sędziowskich, działających na terenie danego województwa.  
- wojewódzkie kolegium sędziów.  
3. Okręgowymi władzami sędziowskimi są:  
- walne zebranie sędziów danego województwa.  
- okręgowe kolegium sędziów. 

 
§ 6  

1. Najwyższą władzą sędziowską jest krajowy zjazd delegatów wojewódzkich kolegiów sędziów 
zwoływany nie rzadziej niż co cztery lata, zgodnie z trwaniem kadencji zarządu PZLA.  
2. Krajowy zjazd delegatów WKS odbywający się w połowie kadencji ma charakter sprawozdawczy.  
3. W uzasadnionych przypadkach krajowy zjazd delegatów WKS odbywający się w połowie kadencji 
może przeprowadzić wybory lub wybory uzupełniające. 
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§ 7  

1. Do kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów WKS należy:  
a) uchwalenie podstawowych kierunków działalności sędziowskiej,  
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Centralnego Kolegium Sędziów PZLA.  
c) wnioskowanie i uchwalanie zmian w Regulaminie Sędziowskim i Regulaminie Centralnego Kolegium 

Sędziów PZLA.  
2. Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów WKS są obowiązujące dla Centralnego Kolegium Sędziów 
PZLA, wojewódzkich Kolegiów Sędziów, okręgowych Kolegiów Sędziów i Kół Sędziowskich oraz 
wszystkich sędziów lekkoatletyki. 

 
§ 8  

1. W krajowym Zjeździe Delegatów WKS udział biorą:  
- z głosem stanowiącym - delegaci wybrani w głosowaniu tajnym na Walnych Zebraniach Sędziów lub 

delegaci wybrani w głosowaniu tajnym na Walnych Zebraniach Delegatów Okręgowych Kolegiów 
Sędziów i Kół Sędziowskich w województwach, wg zasad ustalonych przez Centralne Kolegium 
Sędziów PZLA,  

- z głosem doradczym - członkowie CKS, o ile nie zostali wybrani delegatami oraz zaproszeni goście.  
2. W Krajowym Zjeździe Delegatów WKS odbywającym się w połowie kadencji członkowie CKS biorą 
udział z głosem stanowiącym, na równi z delegatami WKS-ów. 

 
§ 9  

Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów WKS zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co 
najmniej połowy liczby delegatów. 
 

§ 10  
1. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów WKS może być zwołany przez Centralne Kolegium Sędziów 
lub Zarząd PZLA z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy wojewódzkich Kolegiów 
Sędziów.  
2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów WKS jest przeprowadzany przez Centralne Kolegium 
Sędziów PZLA w terminie 3 (słownie: trzech) miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Przedmiotem jego 
obrad mogą być wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia został zwołany. 

 
§ 11  

1. Kadencja Centralnego Kolegium Sędziów trwa równolegle z kadencją władz PZLA, a jego wybór 
odbywa się w głosowaniu tajnym przez Krajowy Zjazd Delegatów WKS, zgodnie z Regulaminem 
Centralnego Kolegium Sędziów.  
2. Centralne Kolegium Sędziów może w czasie kadencji uzupełnić swój skład poprzez dokooptowanie 
nowych członków, którzy muszą być sędziami posiadającymi licencję sędziego sportowego lekkoatletyki.  
3. Zasady działania oraz kompetencje Centralnego Kolegium Sędziów określa Regulamin Kolegium 
przyjęty przez Krajowy Zjazd Delegatów WKS i zatwierdzony przez Zarząd PZLA.  
4. Uchwały i decyzje Centralnego Kolegium Sędziów w sprawach sędziowskich są obowiązujące dla 
wojewódzkich Kolegiów Sędziów, okręgowych Kolegiów Sędziów i Kół Sędziowskich, wojewódzkich 
Związków Lekkiej Atletyki, sekcji la w klubach oraz wszystkich sędziów lekkoatletyki. W stosunku do tych 
uchwał i decyzji może być wniesione odwołanie do Zarządu PZLA, który ma prawo ich uchylenia.  
5. Centralne Kolegium Sędziów PZLA może pozbawić uprawnień lub zawiesić w prawach sędziego 
lekkoatletyki za wykroczenia dyscyplinarne, brak obiektywizmu i naruszenie zasad moralno-etycznych. 

 
§ 12  

1. Najwyższą władzą sędziowską w danym województwie jest Walne Zebranie Sędziów danego 
województwa lub Walne Zebranie Delegatów Okręgowych Kolegiów Sędziów i Kół Sędziowskich, 
działających na terenie danego województwa, zwoływane w miarę możliwości przez Wojewódzkie 
Kolegium Sędziów co najmniej raz na dwa lata.  
2. Zarząd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów lub jego przewodniczący wybierani są w głosowaniu 
tajnym na Walnym Zebraniu Sędziów danego województwa lub Walnym Zebraniu Delegatów 
Okręgowych Kolegiów Sędziów i Kół Sędziowskich, działających na terenie danego województwa. 
Sposób wyboru, zasady działania oraz kompetencje Wojewódzkiego Kolegium Sędziów określa 
Regulamin WKS, przyjęty przez Walne Zebranie Sędziów danego województwa lub Walne Zebranie 
Delegatów Okręgowych Kolegiów Sędziów i Kół Sędziowskich, działających na terenie danego 
województwa i zatwierdzony przez wojewódzki Związek Lekkiej Atletyki. Regulamin WKS nie może 
zawierać zapisów sprzecznych z zapisami w Regulaminie Sędziowskim Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki. Zatwierdzony Regulamin WKS powinien być przesłany do Centralnego Kolegium Sędziów 
PZLA. Przewodniczącym Wojewódzkiego Kolegium Sędziów nie może być czynny trener lekkoatletyki 
ani etatowy pracownik wojewódzkiego Związku Lekkiej Atletyki.  
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3. Kadencja wojewódzkiego Kolegium Sędziów trwa równolegle z kadencją władz wojewódzkiego 
Związku Lekkiej Atletyki.  
4. Wojewódzkie Kolegium Sędziów reprezentuje sędziów lekkoatletyki wobec władz wojewódzkiego 
Związku Lekkiej Atletyki, realizuje uchwały Walnego Zebrania Sędziów danego województwa lub 
Walnego Zebrania Delegatów Okręgowych Kolegiów Sędziów i Kół Sędziowskich, działających na 
terenie danego województwa, uchwały Centralnego Kolegium Sędziów oraz prowadzi działalność 
w zakresie upowszechniania przepisów i szkolenia sędziów na terenie swojego województwa. 
Wojewódzkie Kolegium Sędziów, w ramach podziału kompetencji, może upoważnić okręgowe Kolegia 
Sędziów, działające na terenie danego województwa do prowadzenia działalności w zakresie 
upowszechniania przepisów i szkolenia sędziów na terenie swojego działania. Wojewódzkie Kolegium 
Sędziów współpracuje z okręgowymi Kolegiami Sędziów i Kołami Sędziowskim w zakresie obsługi 
sędziowskiej zawodów na terenie swojego województwa.  
5. Walne Zebranie Sędziów danego województwa lub Walne Zebranie Delegatów Okręgowych Kolegiów 
Sędziów i Kół Sędziowskich, działających na terenie danego województwa, odbywające się w latach nie 
kończących kadencji ma charakter sprawozdawczy. W uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie 
Sędziów danego województwa lub Walne Zebranie Delegatów Okręgowych Kolegiów Sędziów i Kół 
Sędziowskich, działających na terenie danego województwa, odbywające się w latach nie kończących 
kadencji może przeprowadzić wybory lub wybory uzupełniające. 

 
§ 13  

1. Najwyższą władzą sędziowską na terenie działania okręgowego Kolegium Sędziów jest Walne 
Zebranie Sędziów, zwoływane w miarę możliwości przez okręgowe Kolegium Sędziów co najmniej raz 
na dwa lata. 
2. Zarząd Okręgowego Kolegium Sędziów lub jego przewodniczący wybierani są w głosowaniu tajnym 
na Walnym Zebraniu Sędziów. Sposób wyboru, zasady działania oraz kompetencje okręgowego 
Kolegium Sędziów określa Regulamin OKS, przyjęty przez Walne Zebranie Sędziów i zatwierdzony 
przez Wojewódzkie Kolegium Sędziów. Przewodniczący OKS reprezentuje sędziów lekkoatletyki danego 
okręgu w Zarządzie wojewódzkiego Kolegium Sędziów. Przewodniczącym okręgowego Kolegium 
Sędziów nie może być czynny trener lekkoatletyki ani etatowy pracownik wojewódzkiego Związku 
Lekkiej Atletyki.  
3. Kadencja okręgowego Kolegium Sędziów trwa równolegle z kadencją władz wojewódzkiego Kolegium 
Sędziów.  
4. Okręgowe Kolegium Sędziów realizuje uchwały Walnego Zebrania Sędziów, uchwały wojewódzkiego 
i Centralnego Kolegium Sędziów oraz prowadzi działalność w zakresie upowszechniania przepisów, 
szkolenia sędziów i prowadzenia zawodów na terenie swojego działania, zgodnie z ustalonym podziałem 
kompetencji pomiędzy WKS i OKS.  
5. Walne Zebranie Sędziów odbywające się w latach nie kończących kadencji ma charakter 
sprawozdawczy. W uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie Sędziów, odbywające się w latach nie 
kończących kadencji może przeprowadzić wybory lub wybory uzupełniające. 

 
§ 14 

1. Koła Sędziowskie mogą być tworzone, przez Wojewódzkie Kolegium Sędziów, w ośrodkach 
posiadających bazę lekkoatletyczną dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania 
przepisów i obsługi sędziowskiej zawodów szkolnych na terenie swojego działania.  
2. Koło Sędziowskie wybiera ze swojego grona przewodniczącego, który reprezentuje sędziów danego 
Koła we władzach wojewódzkiego Kolegium Sędziów, w zakresie ustalonym w regulaminie WKS.  
 

§ 15 
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Sędziów danego województwa lub Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Delegatów Okręgowych Kolegiów Sędziów i Kół Sędziowskich, działających na terenie danego 
województwa może być zwołane przez Wojewódzkie Kolegium Sędziów lub Zarząd wojewódzkiego 
Związku Lekkiej Atletyki z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy okręgowych Kolegiów 
Sędziów działających na terenie danego województwa albo co najmniej 1/3 sędziów, posiadających 
licencję sędziego sportowego lekkoatletyki z województwa.  
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Sędziów danego województwa lub Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Delegatów Okręgowych Kolegiów Sędziów i Kół Sędziowskich, działających na terenie danego 
województwa, jest przeprowadzane przez Wojewódzkie Kolegium Sędziów w terminie dwóch miesięcy 
od daty zgłoszenia wniosku. Przedmiotem jego obrad mogą być wyłącznie sprawy, dla których 
rozpatrzenia zostało zwołane.  
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§ 16  
1. Obowiązują następujące klasy sędziowskie:  
- sędzia młodzieżowy  
- sędzia kandydat  
- sędzia  
- sędzia okręgowy 
- sędzia związkowy  
- sędzia międzynarodowy chodu sportowego  
- sędzia międzynarodowy – obserwator techniczny.  
2. Oprócz klas sędziowskich, określonych w pkt.1 obowiązują licencje specjalistyczne: sędziego biegów, 
startera, sędziego skoków, sędziego rzutów i sędziego chodu. Od dnia 1 stycznia 2014 roku wprowadza 
się licencje sędziego konkurencji technicznych i kierownika technicznego zawodów.  
3. Szczegółowe zasady nadawania klas sędziowskich i licencji specjalistycznych określają odpowiednie 
postanowienia zawarte w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

 
§ 17  

Wszyscy sędziowie, niezależnie od posiadanej klasy i licencji specjalistycznej, są zobowiązani do:  
1. Pełnienia powierzonych funkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
2. Zachowania obiektywizmu w czasie pełnienia funkcji.  
3. Przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się na zawodach i taktownego odnoszenia się do 
innych sędziów, zawodników, trenerów i innych osób biorących udział w zawodach.  
4. Rozpatrywanie kwestii spornych oraz zgłaszanych protestów w oparciu o stwierdzone fakty 
i obowiązujące przepisy.  
5. Zachowanie w czasie pełnienia funkcji schludnego i estetycznego stroju i wyglądu, bez nadruków na 
koszulce. Sędzia główny zawodów może nie dopuścić do sędziowania osób nie spełniających tego 
warunku.  
6. Brania udziału w akcjach szkoleniowych oraz weryfikacjach organizowanych przez różnego szczebla 
kolegia sędziów.  
7. Przestrzegania obowiązujących regulaminów i zasad moralno-etycznych oraz podporządkowania się 
uchwałom i decyzjom okręgowego, wojewódzkiego lub Centralnego Kolegium Sędziów. 

 
§ 18  

1. Wszyscy sędziowie mają prawo do:  
a) pełnienia funkcji sędziowskich w zależności od posiadanej klasy sędziowskiej i licencji 

specjalistycznej, z zastrzeżeniem podanym w § 3 pkt. 2 Regulaminu Sędziowskiego,  
b) udziału w zawodach zagranicznych na zasadach dotyczących działaczy społecznych Polskiego 

Związku Lekkiej Atletyki.  
c) otrzymywanie za działalność wyróżnień i odznaczeń.  
d) ekwiwalentów sędziowskich określonych odpowiednimi przepisami i zwrotu poniesionych przez 

sędziego kosztów.  
2. Zasłużeni sędziowie LA, będący czynnymi działaczami wojewódzkiego lub Polskiego Związku Lekkiej 
Atletyki, mają dożywotnio prawo udziału w zawodach w charakterze delegatów CKS lub WKS albo 
członków Komisji Odwoławczej. 

 
§ 19 

1. Sprawy dyscyplinarne sędziów rozpatruje Wojewódzkie Kolegium Sędziów lub Centralne Kolegium 
Sędziów PZLA po otrzymaniu wniosku dotyczącego naruszenia obowiązujących regulaminów, norm albo 
zasad moralno-etycznych.  
2. Wojewódzkie Kolegium Sędziów, w zależności od stwierdzonej winy ma prawo:  
- udzielenia nagany lub upomnienia  
- nie wyznaczania do pełnienia funkcji sędziowskich przez określony czas.  
3. Centralne Kolegium Sędziów PZLA, w zależności od stwierdzonej winy ma prawo:  
- udzielenia nagany lub upomnienia  
- pozbawienia prawa do pełnienia funkcji sędziowskich przez określony czas.  
- pozbawienia uprawnień sędziowskich dożywotnio.  
4. Decyzja o nałożeniu kary może być podjęta jedynie po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego i wysłuchaniu obwinionego.  
5. W przypadku nieusprawiedliwionego nie stawienia się obwinionego w celu złożenia wyjaśnień organ 
rozpatrujący sprawę ma prawo do zaocznego podjęcia decyzji i nałożenia kary.  
6. Wnioski wpływające do Centralnego Kolegium Sędziów są przekazywane do rozpatrzenia w pierwszej 
kolejności przez Wojewódzkie Kolegium Sędziów, w którym obwiniony jest członkiem. W sprawie kary 
nałożonej przez Wojewódzkie Kolegium Sędziów ukaranemu przysługuje prawo odwołania się do 
wojewódzkiego Związku Lekkiej Atletyki lub do Centralnego Kolegium Sędziów PZLA.  
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7. Centralnemu Kolegium Sędziów przysługuje prawo zmiany decyzji w sprawie kary nałożonej przez 
Wojewódzkie Kolegium Sędziów. W sprawie kary nałożonej przez Centralne Kolegium Sędziów 
ukaranemu przysługuje prawo odwołania się do Zarządu PZLA. 

 
§ 20 

1. Wszyscy sędziowie, od klasy sędziego, muszą posiadać licencję sędziego sportowego lekkoatletyki, 
wystawioną przez Centralne Kolegium Sędziów PZLA. Sędziowie kandydaci powinni posiadać 
legitymację sędziowską lub odpowiednie zaświadczenie, wystawioną/e/ przez okręgowe lub 
wojewódzkie Kolegium Sędziów.  
2. Centralne Kolegium Sędziów prowadzi ewidencję osób posiadających licencję sędziego sportowego 
lekkoatletyki. Wszyscy sędziowie w czasie pełnienia funkcji sędziego muszą posiadać w widocznym 
miejscu licencję sędziego sportowego lekkoatletyki lub emblemat sędziowski.  
3. Kolegium Sędziów ma prawo wymagać od organizatora właściwej liczby sędziów niezbędnej do 
zapewnienia bezpiecznego i regulaminowego przeprowadzenia zawodów. 

 
§ 21  

1. Przepisami do niniejszego Regulaminu są:  
- Postanowienia o klasach sędziowskich - załącznik nr 1.  
- Postanowienia o licencjach specjalistycznych - załącznik nr 2.  
- Regulamin Centralnego Kolegium Sędziów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.  
2. Niniejszy Regulamin został przyjęty Uchwałą Krajowego Zjazdu Delegatów OKS w dniu 30 listopada 
1991 roku i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1992 roku na mocy Uchwały Zarządu PZLA z dnia 
11 kwietnia 1992 roku. Zawiera on poprawki dokonane przez Krajowe Zjazdy Delegatów OKS i Krajowe 
Zjazdy Delegatów WKS , które odbyły się w dniach 12 listopada 1992 roku, 12 grudnia 1996 roku, 
25 listopada 2000 roku i 27 listopada 2004 roku, do przyjętego w dniu 30 listopada 1991 roku 
Regulaminu Sędziowskiego. 
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Załącznik nr 1  Postanowienia o klasach s ędziowskich 
 

§ 1  
1. Zgodnie z Regulaminem Sędziowskim od dnia 1 stycznia 1980 roku obowiązują następujące klasy 
sędziowskie:  
- sędzia młodzieżowy  
- sędzia kandydat  
- sędzia  
- sędzia okręgowy  
- sędzia związkowy  
- sędzia międzynarodowy chodu sportowego  
- sędzia międzynarodowy – obserwator techniczny.  
2. Uzyskane do dnia 31 grudnia 1979 roku klasy sędziowskie „sędzia międzynarodowy” pozostają 
aktualne jako tytuły honorowe. 

 
§ 2 

1. Organem uprawnionym do nadawania klas sędziowskich do klasy sędziego okręgowego włącznie jest 
wojewódzkie Kolegium Sędziów, działające na terenie danego województwa. Wojewódzkie Kolegium 
Sędziów, w ramach podziału kompetencji, może upoważnić okręgowe Kolegia Sędziów, działające na 
terenie danego województwa do nadawania klas sędziowskich do klasy sędziego okręgowego włącznie. 
2. Z dniem 1 stycznia 1992 roku klasę sędziego związkowego nadaje Centralne Kolegium Sędziów 
PZLA.  
3. Klasę sędziego międzynarodowego chodu sportowego lub sędziego międzynarodowego – 
obserwatora technicznego nadaje IAAF lub EAA, na wniosek Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, po 
zgłoszeniu kandydatury przez Centralne Kolegium Sędziów PZLA.  
4. Formy weryfikacji i egzaminów na uzyskanie poszczególnych klas sędziowskich do klasy sędziego 
okręgowego włącznie ustalają wojewódzkie Kolegia Sędziów, działające na terenie danego 
województwa, a na uzyskanie klasy sędziego związkowego ustala Centralne Kolegium Sędziów. 
Wojewódzkie Kolegium Sędziów, w ramach podziału kompetencji, może upoważnić okręgowe Kolegia 
Sędziów, działające na terenie danego województwa do ustalenia form weryfikacji i egzaminów na 
uzyskanie poszczególnych klas sędziowskich do klasy sędziego okręgowego włącznie. 
5. Wojewódzkie Kolegia Sędziów, działające na terenie danego województwa są zobowiązane do 
prowadzenia ewidencji wszystkich sędziów do klasy sędziego okręgowego włącznie i danych 
dotyczących przeprowadzanych kursów sędziowskich i egzaminów. Centralne Kolegium Sędziów 
prowadzi ewidencję sędziów klasy związkowej i zawiadamia wojewódzkie Kolegia Sędziów o nadanych 
klasach sędziego związkowego. 

 
§ 3 

Sędzia młodzieżowy 
1. Klasę sędziego młodzieżowego może uzyskać osoba, która spełni następujące warunki:  
- ukończy 16. rok życia w danym roku kalendarzowym,  
- ukończyła kurs sędziowski organizowany przez OKS lub WKS,  
- zdała egzamin ze znajomości przepisów sędziowania zawodów w lekkoatletyce przed komisją 

powołaną przez wojewódzkie lub okręgowe Kolegium Sędziów. Do udziału w komisji powołanej przez 
okręgowe Kolegium Sędziów wojewódzkie Kolegium Sędziów może delegować swojego 
przedstawiciela.  

2. Sędziowie młodzieżowi mogą uczestniczyć w zawodach pozaszkolnych zgodnie z zasadami 
opracowanymi przez okręgowe lub wojewódzkie Kolegium Sędziów.  

 
§ 4 

Sędzia kandydat  
1. Klasę sędziego kandydata może uzyskać osoba, która spełni następujące warunki:  
- ukończy 18. rok życia w danym roku kalendarzowym,  
- ukończyła kurs sędziowski organizowany przez OKS lub WKS,  
- zdała egzamin ze znajomości przepisów sędziowania zawodów w lekkoatletyce przed komisją 

powołaną przez wojewódzkie lub okręgowe Kolegium Sędziów. Do udziału w komisji powołanej przez 
okręgowe Kolegium Sędziów wojewódzkie Kolegium Sędziów może delegować swojego 
przedstawiciela.  

2. Wojewódzkie lub okręgowe Kolegium Sędziów może nadać klasę sędziego kandydata po odbyciu 
rocznego stażu wyróżniającym się sędziom młodzieżowym, wykazującym się bardzo dobrą znajomością 
przepisów i pozytywną oceną czynności wykonywanych na zawodach, jeżeli równocześnie ukończą  
18. rok życia w danym roku kalendarzowym.  
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§ 5  
Sędzia 

1. Klasę sędziego może uzyskać sędzia kandydat, który spełnił następujące warunki:  
- wykazał się znajomością przepisów i ich praktycznego stosowania oraz uzyskał pozytywną opinię przy 

wykonywaniu powierzonych mu czynności na zawodach,  
- odbył staż sędziowski nie krótszy niż 2 lata,  
- zdał egzamin ze znajomości przepisów sędziowania zawodów w lekkoatletyce i ich praktycznego 

stosowania w zakresie przewidzianym dla tej klasy przed komisją powołaną przez wojewódzkie lub 
okręgowe Kolegium Sędziów. Do udziału w komisji powołanej przez okręgowe Kolegium Sędziów 
wojewódzkie Kolegium Sędziów może delegować swojego przedstawiciela.  

2. Wojewódzkie lub Okręgowe Kolegium Sędziów może w przypadku bardzo dobrej znajomości 
przepisów i wysokiej oceny pracy na zawodach, skrócić okres wymaganego stażu do jednego roku.  
3. Dla osób, które uzyskały klasę sędziego wojewódzkie lub okręgowe Kolegium Sędziów występuje do 
Centralnego Kolegium Sędziów PZLA o wystawienie licencji sędziego sportowego lekkoatletyki.  
  

§ 6 
Sędzia okręgowy 

1. Klasę sędziego okręgowego może uzyskać sędzia, który spełni następujące warunki:  
- posiadał klasę sędziego przez okres nie krótszy niż 4 lata,  
- wykazał się dobrą znajomością przepisów i ich interpretacji na zawodach,  
- wykazał się aktywnością i zaangażowaniem w pracy sędziowskiej,  
- zdał egzamin ze znajomości przepisów sędziowania zawodów w lekkoatletyce i ich praktycznego 

stosowania w zakresie przewidzianym dla tej klasy. 
2. Wojewódzkie lub Okręgowe Kolegium Sędziów, w przypadku bardzo dobrej znajomości przepisów 
i ich interpretacji oraz wysokiej oceny pracy na zawodach, może skrócić wymagany okres do dwóch lat. 
 

§ 7 
Sędzia związkowy 

1. Klasę sędziego związkowego może uzyskać sędzia, który spełni następujące warunki:  
- posiadał klasę sędziego okręgowego przez okres nie krótszy niż 4 lata,  
- wykazał się dobrą znajomością przepisów i ich interpretacji na zawodach,  
- wykazał się aktywnością i zaangażowaniem w pracy sędziowskiej,  
- zdał egzamin ze znajomości przepisów sędziowania zawodów w lekkoatletyce i ich praktycznego 

stosowania w zakresie przewidzianym dla tej klasy. 
2. Centralne Kolegium Sędziów, w przypadku bardzo dobrej znajomości przepisów i wysokiej oceny 
pracy na zawodach, może - na wniosek wojewódzkiego Kolegium Sędziów - skrócić wymagany okres o 
rok lub dwa lata.  
3. Formę egzaminu ustala Centralne Kolegium Sędziów stosując egzamin pisemny i ustny. CKS może 
stosować inne formy egzaminu, takie jak opracowanie materiałów szkoleniowych dla WKS-ów, 
przygotowanie testów, interpretacji przepisów, opracowań na określony temat itp.  
 

§ 8 
Sędzia międzynarodowy chodu sportowego  

lub sędzia międzynarodowy – obserwator techniczny 
Klasy te nadaje IAAF lub EAA, na podstawie zgłoszeń otrzymanych z federacji krajowych, zgodnie 
z przyjętą przez te stowarzyszenia procedurą. Kandydatów do ubiegania się o te klasy zgłasza Polski 
Związek Lekkiej Atletyki na wniosek Centralnego Kolegium Sędziów PZLA, który wyłania ich spośród 
osób zgłoszonych przez wojewódzkie Kolegia Sędziów, władających biegle jednym z języków 
określonych przez IAAF i posiadających co najmniej przez okres 5 lat licencję specjalistyczną I klasy 
w danej specjalności.  
 

§ 9 
1. Wojewódzkie i Okręgowe Kolegia Sędziów są zobowiązane do systematycznego przeprowadzania dla 
sędziów wszystkich klas szkoleń i weryfikacji w zakresie znajomości przepisów zawodów w lekkoatletyce 
oraz dokonywanych w nich zmian.  
2. Sędziów nie biorących udziału w akcjach szkoleniowych i weryfikacyjnych Wojewódzkie lub Okręgowe 
Kolegium Sędziów może nie wyznaczać do sędziowania lub pełnienia kierowniczych funkcji 
sędziowskich na zawodach w danym sezonie lub części sezonu.  
3. Sędziowie posiadający licencje specjalistyczne, nadane przez Centralne Kolegium Sędziów lub 
znajdujący się w panelach sędziów albo obserwatorów technicznych IAAF lub EAA, są zwolnieni 
z weryfikacji w okresie ważności licencji lub okresu, na jaki zostali powołani przez IAAF lub EAA, pod 
warunkiem aktywnego udziału w zawodach na terenie województwa i aktywnego współudziału w akcjach 
szkoleniowych prowadzonych przez wojewódzkie Kolegium Sędziów lub Centralne Kolegium Sędziów 
PZLA. 
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Załącznik nr 2  Postanowienia o specjalistycznych licen cjach s ędziowskich 
 

§ 1  
1. Zgodnie z Regulaminem Sędziowskim w celu podniesienia poziomu sędziowania zawodów 
w lekkoatletyce od dnia 1 stycznia 1979 roku obowiązują następujące licencje specjalistyczne, zwane 
dalej licencjami:  
 
Licencja sędziego biegów I klasy     SB I  
Licencja sędziego biegów II klasy     SB II  
Licencja sędziego biegów III klasy     SB III  
 
Licencja startera I klasy      ST I 
Licencja startera II klasy      ST II  
Licencja startera III klasy      ST III  
 
Licencja sędziego skoków I klasy     SSk I  
Licencja sędziego skoków II klasy     SSK II  
Licencja sędziego skoków III klasy     SSk III  
 
Licencja sędziego rzutów I klasy     SRz I  
Licencja sędziego rzutów II klasy     SRz II  
Licencja sędziego rzutów III klasy     SRz III  
 
Licencja sędziego chodu sportowego I klasy   SCh I  
Licencja sędziego chodu sportowego II klasy   SCh II  
Licencja sędziego chodu sportowego III klasy   SCh III  
 
Od dnia 1 stycznia 2014 r. wprowadza się następujące licencje:  
 
Licencja sędziego konkurencji technicznych I klasy  SKT I  
Licencja sędziego konkurencji technicznych II klasy  SKT II  
Licencja sędziego konkurencji technicznych III klasy  SKT III  
 
Licencja kierownika technicznego zawodów   KT  
 
Posiadacze licencji sędziego konkurencji technicznych będą uprawnieni do pełnienia funkcji sędziego 
głównego konkurencji (w przypadku I klasy również arbitra) skoków i rzutów.  
 
Centralne Kolegium Sędziów PZLA przedstawi do 30 czerwca 2013 r. szczegółowe zasady i wymagania 
dot. nadawania licencji sędziego konkurencji technicznych I i II klasy oraz licencji kierownika 
technicznego zawodów.  
 
2. Posiadanie licencji specjalistycznej uprawnia do pełnienia funkcji sędziego głównego albo arbitra 
konkurencji oraz funkcji kierownika technicznego na określonych zawodach, zgodnie z zasadami obsady 
ustalonymi przez Centralne Kolegium Sędziów PZLA. 
 

§ 2  
1. Organem uprawnionym do nadawania licencji specjalistycznych I i II klasy jest Centralne Kolegium 
Sędziów PZLA, w wyniku przyjętej przez CKS procedury nadawania.  
2. Organem uprawnionym do nadawania licencji specjalistycznych III klasy jest wojewódzkie Kolegium 
Sędziów, w oparciu o wynik weryfikacji przeprowadzonej przez komisję powołaną przez wojewódzkie 
kolegium sędziów. Wojewódzkie Kolegium Sędziów może, w ramach podziału kompetencji, upoważnić 
okręgowe Kolegia Sędziów do nadawania licencji specjalistycznych III klasy.  
3. O nadanie licencji specjalistycznej I – III klasy mogą ubiegać się jedynie sędziowie posiadający 
aktualną licencję sędziego sportowego lekkoatletyki.  
 

§ 3 
1. Licencja specjalistyczna I lub II klasy nadawana jest na okres 4 (słownie: czterech) lat. W przypadku 
licencji II klasy nadawanej w wyniku szkolenia i weryfikacji, przeprowadzanych w połowie kadencji CKS 
PZLA, okres ten wynosi 2 (słownie: dwa) lata. Centralnemu Kolegium Sędziów PZLA w wyjątkowych 
przypadkach przysługuje prawo przedłużania licencji I i II klasy poszczególnym sędziom, w oparciu 
o ocenę ich aktywności i pozytywną ocenę ich pracy na zawodach lub w oparciu o wniosek WKS 
na okres następnych dwóch lat bez egzaminu weryfikacyjnego. Po tym okresie ważność licencji 
automatycznie wygasa.  
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2. W uzasadnionych przypadkach (popełnianie błędów świadczących o słabej znajomości przepisów, nie 
odpowiadającej wymaganiom dla danej klasy licencji, niewłaściwej interpretacji przepisów, negatywnej 
oceny pracy na zawodach, niewłaściwego wypełniania funkcji sędziego głównego konkurencji na 
zawodach) Centralnemu Kolegium Sędziów PZLA lub wojewódzkiemu albo okręgowemu Kolegium 
Sędziów przysługuje prawo pozbawienia, zawieszenia na określony okres lub obniżenia posiadanej 
licencji specjalistycznej.  
3. Pozbawienie, zawieszenie lub obniżenie licencji przez Centralne Kolegium Sędziów PZLA może 
nastąpić również na wniosek wojewódzkiego Kolegium Sędziów w przypadku nie uczestniczenia danego 
sędziego w zawodach na terenie województwa lub nie uczestniczenia przez dwa kolejne lata w akcjach 
szkoleniowych i weryfikacyjnych w województwie. Wojewódzkie Kolegium Sędziów zobowiązane jest 
oprzypadkach nie uczestniczenia danego sędziego w zawodach na terenie województwa lub nie 
uczestniczenia przez dwa kolejne lata w akcjach szkoleniowych i weryfikacyjnych w województwie 
informować Centralne Kolegium Sędziów PZLA po zakończeniu akcji szkoleniowo-weryfikacyjnej.  
4. O nadanie licencji specjalistycznej II klasy mają prawo ubiegać się następujący sędziowie:  
- osoby posiadające co najmniej klasę sędziego okręgowego,  
- dotychczasowi posiadacze licencji II klasy, 
- dotychczasowi posiadacze licencji III klasy, wytypowani przez wojewódzkie Kolegium Sędziów, którzy 

spełniają wymogi regulaminu nadawania licencji i kryteria określone przez Centralne Kolegium 
Sędziów PZLA.  

5. O nadanie licencji specjalistycznej I klasy mają prawo ubiegać się następujący sędziowie:  
- osoby posiadające co najmniej klasę sędziego okręgowego,  
- dotychczasowi posiadacze licencji I klasy i dotychczasowi posiadacze licencji II klasy, w stosunku do 

których nie zgłoszono zastrzeżeń do ich pracy na zawodach,  
- sędziowie posiadający licencję II klasy, wytypowani przez wojewódzkie Kolegia Sędziów, którzy 

zostaną zakwalifikowani przez Centralne Kolegium Sędziów PZLA na wniosek koordynatorów spraw 
sędziowskich w regionach.  

6. Licencje I i II klasy nadaje Centralne Kolegium Sędziów PZLA na podstawie wyników weryfikacji 
prowadzonych przez komisję wyznaczoną przez Centralne Kolegium Sędziów PZLA centralnie lub na 
terenie poszczególnych regionów albo grup regionów. Centralne Kolegium Sędziów PZLA może podjąć 
uchwałę w sprawie przeprowadzenia weryfikacji centralnie (w jednym miejscu) w przypadku potrzeby 
przeprowadzenia egzaminów praktycznych na niezbędnej do szkolenia i na egzaminie aparaturze.  
7. Zasady nadawania licencji specjalistycznej III klasy opracowują wojewódzkie Kolegia Sędziów,  
w uzgodnieniu z koordynatorem spraw sędziowskich w regionie. Wojewódzkie Kolegia Sędziów,  
w uzgodnieniu z koordynatorem spraw sędziowskich w regionie, mogą przyjąć jednolite dla całego 
regionu zasady nadawania licencji III klasy.  
8. Wojewódzkie Kolegium Sędziów może, w ramach podziału kompetencji, upoważnić okręgowe Kolegia 
Sędziów do opracowania zasad oraz do nadawania licencji specjalistycznych III klasy, które muszą 
uwzględniać uregulowania § 2 pkt 3 i § 4 niniejszych postanowień.   
 

§ 4 
Przyznanie licencji specjalistycznej III klasy następuje po spełnieniu przez sędziego następujących 
warunków:  
- posiadanie co najmniej klasy sędziego,  
- staż sędziowski co najmniej 3 lata, w tym 1 rok jako sędzia główny biegów lub starter przynajmniej  

na 5 zawodach albo sędzia główny konkurencji technicznych na zawodach, w tym minimum 5 razy  
w specjalności, w której ubiega się o licencję,  

- złożenie egzaminu teoretycznego i praktycznego wg zasad określonych przez komisję powołaną przez 
WKS lub OKS albo przez komisję powołaną, w wyniku porozumienia WKS-ów, na szczeblu regionu. 

 
§ 5  

Przyznanie licencji specjalistycznej II klasy następuje po spełnieniu przez sędziego następujących 
warunków:  
- posiadanie co najmniej klasy sędziego okręgowego,  
- staż sędziowski 5 lat, w tym minimum 2 lata jako sędzia z licencją III klasy w danej specjalności,  
- udział w szkoleniach organizowanych przez okręgowe, wojewódzkie lub Centralne Kolegium Sędziów 

PZLA,  
- udział w zawodach zgodnie z wyznaczeniami WKS, w tym pełnienie co najmniej 10 razy funkcji 

sędziego głównego konkurencji (startera), w której ubiega się o licencję,  
- złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu określonego przez Centralne Kolegium Sędziów PZLA 

i spełnienie określonych przez CKS PZLA kryteriów. 
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§ 6 
Przyznanie licencji specjalistycznej I klasy następuje po spełnieniu przez sędziego następujących 
warunków:  
- posiadanie co najmniej klasy sędziego okręgowego,  
- posiadanie licencji II klasy co najmniej przez okres 3 (trzech) lat, 
- udział w akcjach szkoleniowych organizowanych przez okręgowe, wojewódzkie lub Centralne Kolegium 

Sędziów PZLA,  
- udział w zawodach zgodnie z wyznaczeniami okręgowego, wojewódzkiego lub Centralnego Kolegium 

Sędziów PZLA,  
- złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu określonego przez Centralne Kolegium Sędziów PZLA 

i spełnienie określonych przez CKS PZLA kryteriów. 
 

§ 7  
Centralnemu Kolegium Sędziów przysługuje prawo do:  
- zakwalifikowania po dwóch latach wyróżniających się w pracy na zawodach sędziów posiadających 

licencję II klasy do ubiegania się o licencję I klasy,  
- interpretacji spełnienia kryteriów dot. wymaganej klasy, stażu sędziowskiego i wymaganej liczby 

pełnienia funkcji sędziego głównego konkurencji (startera), w której ubiega się o licencję, w odniesieniu 
do poszczególnych kandydatów. 

 
§ 8  

1. Kandydaci do licencji specjalistycznych I i II klasy powinni spełniać następujące kryteria:  
a) dobra znajomość przepisów i umiejętność właściwej ich interpretacji,  
b) umiejętność właściwej organizacji pracy komisji sędziowskiej zapewniającej:  
- zachowanie dyscypliny wśród zawodników i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie 

trwania konkurencji,  
- wytworzenie atmosfery zaufania sędziowie-zawodnicy, przy przestrzeganiu warunków bezpieczeństwa 

i zachowania obowiązujących przepisów,  
c) właściwe predyspozycje i zmysł organizacyjno-kierowniczy,  
d) bezstronność przy podejmowaniu decyzji i rozpatrywaniu protestów,  
e) wzorowa postawa moralna i etyczna, poważanie w środowisku sędziowskim.  
2. Sędziowie posiadający licencję specjalistyczną I lub II klasy, którzy mieli przerwę w sędziowaniu, 
spowodowaną wyjazdem zagranicznym lub urlopem, po wygaśnięciu licencji mogą ubiegać się 
ponownie o licencję tej samej klasy jaką posiadali. W stosunku do tych osób nie obowiązuje wymóg 
odpowiedniej liczby pełnienia funkcji sędziego głównego konkurencji (startera), w której posiadali 
licencję. 
 

§ 9  
1. Formę weryfikacji i egzaminów na uzyskanie licencji ustala każdorazowo Centralne Kolegium Sędziów 
PZLA lub wojewódzkie albo okręgowe Kolegium Sędziów według kompetencji nadawania licencji, 
uwzględniając specyfikę sędziowania poszczególnych konkurencji. Komisja powoływana do 
przeprowadzenia weryfikacji na licencję III klasy w ramach regionu przedstawia propozycję weryfikacji 
poszczególnym WKS-om, które decydują o kryteriach weryfikacji sędziów swojego województwa.  
2. Centralne Kolegium Sędziów PZLA przekazuje informacje o zmianach w przepisach i interpretacji 
przepisów poprzez publikację na stronie internetowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w Biuletynie 
CKS PZLA oraz poprzez organizowanie szkoleń i wydawanie przepisów zawodów. 
 

§ 10  
1. Sędziów głównych biegów, starterów, sędziów głównych skoków i sędziów głównych rzutów oraz 
kierowników technicznych na zawody ogólnopolskie i międzynarodowe, na których zawodnicy mogą 
zdobywać klasę M i MM, wyznacza Centralne Kolegium Sędziów PZLA. Centralne Kolegium Sędziów 
PZLA wyznacza również sędziów głównych biegów, starterów, sędziów głównych skoków i sędziów 
głównych rzutów oraz kierowników technicznych na zawody rangi Mistrzostw Polski wszystkich kategorii 
wiekowych. Na pozostałe zawody, na których zawodnicy mogą zdobywać klasę I, sędziów powołuje 
wojewódzkie kolegium sędziów, wyznaczając sędziów posiadających aktualnie ważne licencje klasy I i II, 
ewentualnie III klasy. Wojewódzkie Kolegium Sędziów może, w ramach podziału kompetencji, 
upoważnić okręgowe kolegia sędziów do wyznaczania obsady na zawody, na których zawodnicy mogą 
zdobywać klasę I.  
2. W chodzie sportowym sędziów głównych i oceniających prawidłowość chodu na imprezach 
ogólnopolskich i międzynarodowych należy powoływać na takich samych zasadach jak to określono 
w pkt.1 niniejszego paragrafu.  
3. Na imprezy ogólnopolskie i międzynarodowe, na których zawodnicy mogą zdobywać klasę M i MM, 
Centralne Kolegium Sędziów PZLA może wyznaczyć swojego delegata mającego za zadanie ocenę 
pracy komisji sędziowskiej.  
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4. Na zawody rangi mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych sędziego głównego zawodów 
wyznacza Centralne Kolegium Sędziów PZLA. Kandydaturę jego może przedstawić wojewódzkie 
Kolegium Sędziów na terenie którego rozgrywane są zawody. Sędzią głównym zawodów rangi 
mistrzostw Polski powinna być osoba posiadająca klasę sędziego związkowego. 
 

§ 11 
1. Wojewódzkie Kolegia Sędziów zobowiązane są do prowadzenia ewidencji sędziowania wszystkich 
posiadaczy licencji specjalistycznych i do przesyłania do Centralnego Kolegium Sędziów PZLA, po 
zakończeniu sezonu, informacji na temat braku aktywności sędziów z licencją specjalistyczną I i II klasy. 
Przy zgłaszaniu kandydatur sędziów z licencją III klasy do licencji II klasy wojewódzkie Kolegia Sędziów 
zobowiązane są przedstawić CKS PZLA informację na temat aktywności tych sędziów w ostatnich 
dwóch latach.  
2. Centralne Kolegium Sędziów PZLA zamieszcza na stronie internetowej i w Biuletynie CKS wykaz 
sędziów, którzy uzyskali licencje specjalistyczne I i II klasy. 
 

§ 12 
1. Nadanie licencji specjalistycznej I i II klasy w inny sposób aniżeli przewidziano to w niniejszych 
postanowieniach przysługuje Centralnemu Kolegium Sędziów PZLA na wniosek wojewódzkiego 
Kolegium Sędziów lub z własnej inicjatywy.  
2. Interpretacja niniejszych postanowień w odniesieniu do możliwości ubiegania się o licencję 
odpowiedniej klasy w stosunku do sędziów posiadających licencje I i II klasy, po ich powrocie do 
sędziowania, w przypadku urlopów i wyjazdów zagranicznych należy do Centralnego Kolegium Sędziów 
PZLA. W zakresie licencji III klasy prawo takie przysługuje wojewódzkiemu Kolegium Sędziów. 
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Regulamin Centralnego Kolegium S ędziów  
Polskiego Zwi ązku Lekkiej Atletyki 

 
§ 1 

Centralne Kolegium Sędziów Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - zwane dalej Kolegium - jest organem 
działającym w ramach organizacyjnych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki - zwanego dalej Związkiem. 
 

§ 2 
Kolegium działa na podstawie art. 25 pkt. 10 Statutu Związku, zgodnie z Regulaminem Sędziowskim 
oraz Regulaminem Kolegium, zatwierdzonym przez Zarząd Związku. 
 

§ 3 
Kolegium reprezentuje sędziów lekkoatletyki wobec władz Związku i współdziała z Zarządem PZLA 
w zakresie upowszechniania przepisów, szkolenia i prowadzenia zawodów. 
 

§ 4 
Kadencja Kolegium trwa równolegle z kadencją władz Związku. 
 

§ 5  
Kolegium opiera swą działalność na pracy społecznej sędziów. 
 

§ 6 
1. Kolegium liczy 17 członków. 
2. W skład Kolegium wchodzi: 
- przewodniczący, wybrany w głosowaniu tajnym przez Krajowy Zjazd Delegatów Wojewódzkich 

Kolegiów Sędziów, 
- 12 członków wybranych w głosowaniu tajnym przez Krajowy Zjazd Delegatów Wojewódzkich Kolegiów 

Sędziów, 
- 4 członków dokooptowanych przez Kolegium. 
3. Kolegium może w czasie kadencji uzupełnić swój skład poprzez dokooptowanie nowych członków 
w miejsce osób, które złożyły rezygnacje lub zostały zawieszone w prawach zgodnie z § 14 pkt. 1 i 2 
niniejszego Regulaminu, z tym, że łączna liczba członków Kolegium nie może przekroczyć 17 osób. 
Członkowie dokooptowani mają prawa członków wybranych. 
4. W skład Kolegium wchodzą: 
- przewodniczący, 
- dwóch zastępców przewodniczącego, 
- sekretarz Kolegium, 
- członkowie. 
 

§ 7  
Działalnością Kolegium kieruje przewodniczący, a w czasie jego nieobecności upoważniony zastępca. 
 

§ 8  
1. Do kompetencji przewodniczącego należy:  
a) reprezentowanie Kolegium wobec Zarządu PZLA oraz na zewnątrz Związku,  
b) czuwanie nad przestrzeganiem statutu Związku, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów Wojewódzkich 
Kolegiów Sędziów, Regulaminu Sędziowskiego i Regulaminu Kolegium,  
c) składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów Wojewódzkich Kolegiów Sędziów sprawozdania 
z działalności Kolegium,  
d) przewodniczenie posiedzeniom Kolegium,  
e) podpisywanie stosownie do uprawnień pism w imieniu Kolegium,  
f) podejmowanie w sprawach nagłych decyzji w imieniu Kolegium.  
2. Przewodniczący jest obowiązany informować członków Kolegium na jego posiedzeniach o podjętych 
decyzjach dotyczących działalności Kolegium w okresie między posiedzeniami.  
3. Przewodniczący może imiennie upoważnić do reprezentowania Kolegium w określonych sprawach 
innych członków Kolegium. 
 

§ 9 
Kolegium może powołać zespoły robocze, jeśli ich powołanie uzna za konieczne w swojej działalności. 
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§ 10 
1. Kolegium pracuje na podstawie rocznego planu pracy realizując wytyczone przez Krajowy Zjazd 
Delegatów Wojewódzkich Kolegiów Sędziów kierunki działalności sędziowskiej.  
2. Działalność mająca skutki finansowe prowadzona jest według zatwierdzonego przez Zarząd Związku 
preliminarza budżetowego. 
 

§ 11 
1. W okresie pomiędzy zebraniami w pełnym składzie funkcję Centralnego Kolegium Sędziów PZLA 
pełni jego Prezydium wyłonione z grona Kolegium.  
2. Zebrania Kolegium w pełnym składzie odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 
raz na 6 miesięcy.  
3. Zebrania Prezydium Kolegium zwoływane są w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.  
4. Prezydium odpowiada przed Kolegium za podjęte w jego imieniu decyzje. Przewodniczący ma 
obowiązek przedstawienia sprawozdania z podjętych decyzji na każdym zebraniu Kolegium w pełnym 
składzie.  
5. Z zebrań Kolegium i jego Prezydium sporządza się protokół, do którego załącza się dokumenty 
rozpatrywane na posiedzeniu. Protokół po zatwierdzeniu przez Kolegium podpisuje przewodniczący 
zebrania . Poprawki do protokołu mogą być wnoszone tylko przez uczestników zebrania i po przyjęciu 
przez Kolegium, podlegają uwzględnieniu w tekście danego protokołu. 
 

§ 12 
Uchwały Kolegium lub jego Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 
połowy liczby członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 
 

§ 13 
1. Kolegium ma prawo postawić votum nieufności wobec przewodniczącego lub członka Kolegium, 
zawieszając go w prawach przewodniczącego lub członka.  
2. Uchwała o zawieszeniu przewodniczącego lub członka Kolegium musi być podjęta bezwzględną 
większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch trzecich członków.  
3. W przypadku podjęcia uchwały o zawieszeniu lub rezygnacji przewodniczącego Kolegium, obowiązki 
przewodniczącego przejmuje jeden z zastępców lub Kolegium może dokonać wyboru nowego 
przewodniczącego, który pełni obowiązki do czasu przeprowadzenia kolejnego Krajowego Zjazdu 
Delegatów WKS.  
4. W przypadku podjęcia uchwały o zawieszeniu lub rezygnacji członka Kolegium, Centralne Kolegium 
Sędziów może podjąć uchwałę o dokooptowaniu nowego(-ych) członka(-ów). Osoby te mają takie same 
prawa jak członkowie wybrani na Zjeździe. 
 

§ 14 
Do kompetencji i zakresu działania Kolegium należy:  
1. Ustalanie, w oparciu o Uchwałę Krajowego Zjazdu Delegatów WKS głównych kierunków działalności 
sędziowskiej i rocznych planów pracy.  
2. Wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów WKS.  
3. Współdziałanie z poszczególnymi organami Zarządu Związku w zakresie spraw sędziowskich 
i prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie znajomości przepisów wśród zawodników, 
trenerów i sympatyków lekkoatletyki.  
4. Szkolenie i doszkalanie sędziów, wypracowanie nowych form i metod szkolenia oraz opracowanie 
programów i materiałów szkoleniowych.  
5. Opracowanie wymagań i przeprowadzenie weryfikacji sędziów oraz nadawanie licencji 
specjalistycznych i klas zgodnie z ustaleniami Regulaminu Sędziowskiego dotyczącymi nadawania 
licencji i klas.  
6. Dokonywanie oceny i analizy poziomu sędziowania oraz opracowanie wniosków zmierzających do 
podniesienia poziomu sędziowania.  
7. Organizowanie ogólnopolskich konferencji szkoleniowych, narad i zebrań z udziałem przedstawicieli 
wojewódzkich kolegiów sędziów.  
8. Wymiana doświadczeń z innymi krajami i międzynarodowymi organizacjami sędziowskimi w zakresie 
szkolenia sędziów, prowadzona w porozumieniu z Zarządem Związku.  
9. Zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów Wojewódzkich Kolegiów Sędziów.  
10. Nadzór, koordynacja oraz ocena działalności wojewódzkich kolegiów sędziów.  
11. Nadzór nad przestrzeganiem przez sędziów statutu, uchwał, przepisów i regulaminów Związku.  
12. Nadawanie sędziom wyróżnienia Kolegium – Tytułu Zasłużony Sędzia LA - oraz przedkładanie 
wniosków do Zarządu Związku w sprawie nadawania sędziom odznaczeń i wyróżnień.  
13. Rozpatrywanie wniosków w sprawach dyscyplinarnych za wykroczenia statutowe, regulaminowe, 
dyscyplinarne i brak obiektywizmu sędziów oraz za naruszenia przez sędziów zasad etyczno-moralnych.  
14. Wyznaczanie sędziów na zawody centralne i międzynarodowe w kraju.  
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15. Prowadzenie ewidencji sędziów posiadających: licencję sędziego sportowego lekkoatletyki, licencje 
specjalistyczne I i II klasy, klasę sędziego związkowego.  
16. Zatwierdzanie i rejestrowanie oficjalnych rekordów Polski seniorów, młodzieżowców, juniorów 
i juniorów młodszych.  
17. Sporządzanie protokołów do IAAF w sprawie rekordów świata, kontynentów i krajów, ustanowionych 
na imprezach rozgrywanych na terenie Polski.  
18. Przygotowywanie na posiedzenia Zarządu Związku materiałów i projektów uchwał dotyczących 
warunków pracy sędziów i organizacji zawodów oraz innych spraw dotyczących działalności 
wojewódzkich kolegiów sędziów i Centralnego Kolegium Sędziów.  
19. Rozpatrywanie wniosków wojewódzkich kolegiów sędziów, wojewódzkich związków lekkiej atletyki, 
klubów i sekcji lekkoatletycznych oraz trenerów i zawodników dotyczących sformułowań i interpretacji 
przepisów sędziowania zawodów w lekkoatletyce.  
20. Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawie uchybień i pomyłek sędziowskich w czasie imprez 
centralnych i międzynarodowych rozgrywanych na terenie kraju, działając zgodnie z kompetencjami 
wynikającymi z przepisów IAAF.  
21. Rozpatrywanie skarg i wniosków sędziów dotyczących pracy wojewódzkich kolegiów sędziów 
i obowiązujących regulaminów oraz innych spraw związanych z pracą sędziów na zawodach.  
 
 

 


