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ROZDZIAŁ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1  
 
Niniejszy Regulamin określa tryb funkcjonowania Głównego Kolegium Sędziów Polskiego 
Związku Judo (dalej: Kolegium), sposób odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał oraz 
obowiązki i prawa członków Głównego Kolegium. 
 

§ 2  
 

1. Kolegium jest organem wykonawczym Polskiego Związku Judo (dalej „Związek”).   
2. Kolegium powołane jest do organizacji i koordynacji sędziowania zawodów judo,  

do szkolenia sędziów, ich doszkalania, oceny pracy,  weryfikacji i sprawowania nadzoru 
nad jakością ich pracy oraz do szkolenia trenerów w zakresie obowiązujących przepisów 
walki. 

3. Kolegium jest odpowiedzialne za poziom sędziowania w Polsce. 
4. Prace kolegium nadzoruje Prezes PZ Judo. 
5. Kolegium działa w oparciu o uchwały Zarządu Związku oraz niniejszego Regulaminu. 

 

§ 3  
 

Kadencja Kolegium trwa równolegle do kadencji Zarządu Związku. 
 

ROZDZIAŁ 2  
SKŁAD KOLEGIUM 

 

§ 4  
1. Kolegium składa się z    4 osób: 

a) Dyrektora Sędziów będącego Przewodniczącym Kolegium; 
b) Wice Dyrektora Kolegium 
c) Sekretarza Kolegium 
d) Koordynatora Głównej Komisji Sędziowskiej 

2. Członkami Kolegium mogą być wyłącznie sędziowie Polskiego Związku Judo posiadający 
aktualną licencję sędziego PZ Judo. 

 

§ 5  
 

6. Dyrektor Sędziów powoływany jest przez Zarząd PZ Judo na wniosek Prezesa PZ Judo. 
7. Koordynator GKS powoływany jest przez Zarząd PZ Judo na wniosek Prezesa PZ Judo. 
1. Na wniosek Dyrektora Sędziów Zarząd powołuje Wice Dyrektora Kolegium. 
2. Sekretarz Kolegium powoływany jest przez Dyrektora Sędziów spośród sędziów PZ Judo. 
3. Zarządowi PZ Judo przysługuje prawo odwołania wszystkich członków Kolegium. 

 

ROZDZIAŁ 3  
DZIAŁALNOŚĆ KOLEGIUM 

§ 6  
 

1. Posiedzenia Kolegium odbywają się wedle potrzeb, nie mniej niż 4 razy w roku. 
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2. Termin, miejsce oraz porządek obrad ustala Dyrektor Sędziów, który przewodniczy 
obradom. 

3. W razie nieobecności Dyrektora Sędziów zastępuje go Wice Dyrektor Kolegium lub 
Sekretarz Kolegium. 

4. W posiedzeniach Kolegium uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie Kolegium.  
5. Kolegium podejmuje decyzje w formie uchwał. 
6. Dla ważności uchwał Kolegium wymagana jest zwykła większość głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Kolegium, a przy równej ilości głosów „za” i „przeciw” decyduje 
głos przewodniczącego obrad. 

7. Na 7 dni przed terminem posiedzenia Dyrektor Sędziów przesyła (pocztą elektroniczną)  
prezesowi upoważnionemu przez zarząd i Dyrektorowi Sportowemu  proponowany program 
obrad.  

8. Na zaproszenie Przewodniczącego, na posiedzeniu lub w jego części, mogą uczestniczyć 
również zaproszeni goście. Osobom zaproszonym nie przysługuje prawo głosu 
stanowiącego. 

 

§ 7  
 

1. Z posiedzeń Kolegium sporządzany jest protokół. 
2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności:  

a) datę posiedzenia, nazwiska obecnych członków Kolegium i zaproszonych gości, 
b) porządek posiedzenia, 
c) treść podjętych uchwał, 
d) istotne głosy w dyskusji. 

3. Kopie protokołu wraz z niezbędnymi załącznikami otrzymują członkowie Kolegium za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Uchwały Kolegium, których treść zawarta jest w protokole mają moc obowiązującą. W razie 
potrzeby wydawany jest oddzielny komunikat o decyzjach Kolegium. Uchwały i komunikaty 
Kolegium są publikowane niezwłocznie na stronie PZ Judo. 

5. Protokół, o którym mowa w ust. 1 zatwierdzany jest w pierwszym punkcie porządku obrad 
najbliższego posiedzenia. W razie odmowy podpisania protokołu przez członka Kolegium, 
jest on zobowiązany niezwłocznie przedstawić pisemne uzasadnienie swojego stanowiska. 

6. Dokumentacja Kolegium przechowywana jest w siedzibie Związku. 
 

 

§ 8  
 
Dla usprawnienia swojej pracy Kolegium może w formie uchwały powołać podkomisję. 
 

§ 9  
 
Do obowiązków Kolegium należy w szczególności: 

1) podnoszenie poziomu sędziowania w Polsce; 
2) opracowywanie rocznych programów działania oraz sporządzanie sprawozdań z ich 

wykonania; 
3) organizacja szkolenia i doszkalania sędziów; 
4) prowadzenie selekcji i naboru kandydatów na sędziów; 
5) opracowanie (wraz z Dyrektorem Sportowym) regulaminu klasyfikacji, rangowania, 

oceniania i powoływania sędziów PZ Judo; 
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6) opracowanie (wraz z Dyrektorem Sportowym) regulaminu klasyfikacji, rangowania 
oceniania i powoływania sędziów klasyfikatorów; 

7) prowadzenie selekcji, weryfikacji i klasyfikacji sędziów PZ Judo w tym sędziów 
klasyfikatorów; 

8) współpraca zagraniczna w obszarze sędziowania; 
9) prowadzenia ewidencji sędziów oraz niezbędnej dokumentacji w tym zakresie  
10) opracowywanie przepisów oraz regulaminów sędziowskich; 
11) powoływanie sędziów i  sędziów klasyfikatorów na imprezy znajdujące się 

w kalendarzu współzawodnictwa sportowego Polskiego Związku Judo; 
12)  współpraca z Działem Szkolenia Polskiego Związku Judo, w tym w zakresie edukacji 

trenerów i zawodników dotyczącej aktualnej interpretacji przepisów walki; 
13) współpraca z innymi komisjami PZ Judo w zakresie przepisów sędziowania; 
14) nadawanie sędziom stopnia związkowego i regionalnego oraz wyróżnień; 
15) wnioskowanie zmiany stawek sędziowskich; 
16) rozpatrywanie odwołań od decyzji GKS związanych ze skargami dotyczącymi 

sędziowania i spraw sędziowskich; 
17) nominowanie sędziów na egzaminy na stopień sędziego regionalnego i sędziego 

związkowego 
18) przeprowadzanie egzaminów na stopnie sędziego związkowego i regionalnego 
19) nominowanie sędziów na egzaminy na stopnie międzynarodowe 

 

ROZDZIAŁ 4  
DYREKTOR SĘDZIÓW - PRZEWODNICZĄCY KOLEGIUM 

 

§ 10  
 

Dyrektor Sędziów  podlega  bezpośrednio Prezesowi PZ Judo.  
1. Do obowiązków Dyrektora Sędziów należy: 

1) reprezentowanie Kolegium na forum Polskiego Związku Judo; 
2) przewodniczenie posiedzeniom  Kolegium; 
3) koordynowanie pracy członków kolegium oraz wyznaczenie osoby zastępującej go 

w czasie nieobecności; 
4) nadzorowanie pracy przedstawicieli OZ Judo odpowiedzialnych za sprawy sędziowskie 

w okręgach; 
5) ścisła współpraca z Dyrektorem Sportowym Związku. 

2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Kolegium Dyrektor Sędziów posiada wszystkie 
uprawnienia Kolegium niezbędne do prawidłowego wykonywania jego obowiązków. 

3. Dyrektor Sędziów składa sprawozdanie z podjętych decyzji na każdym następnym 
posiedzeniu Kolegium. 

 

ROZDZIAŁ 5  
WICE DYREKTOR KOLEGIUM 

 

§ 11  
 

Do obowiązków Wice Dyrektora Kolegium należy: 
1) podczas nieobecności Dyrektora Sędziów przejęcie uprawnień zgodnie z jego 

kompetencjami, a w szczególności podejmowanie decyzji w sprawach pilnych.  
2) ścisła współpraca z Dyrektorem Sportowym Związku; 



 

REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW 
POLSKIEGO ZWIĄZKU JUDO 

 

 

Strona 4 z 4 

 

3) współpraca z Radą Trenerów i środowiskiem trenerskim 
4) wykonywanie  innych obowiązków wynikających z wewnętrznego podziału kompetencji 

w Kolegium. 
 

ROZDZIAŁ 6  
SEKRETARZ KOLEGIUM 

 

§ 12  
 

Do kompetencji Sekretarza Kolegium należy: 
1) protokołowanie posiedzeń Kolegium oraz prowadzenie książki protokołów; 
2) publikowanie uchwał i komunikatów na stronie PZ Judo; 
3) prowadzenie rankingu sędziów PZ Judo; 
4) przesyłanie, na wniosek Przewodniczącego Kolegium, korespondencji związanej z pracą 

Kolegium do zainteresowanych; 
5) wykonywanie  innych obowiązków wynikających z wewnętrznego podziału kompetencji 

w Kolegium. 
 
 

ROZDZIAŁ 7  
KOORDYNATOR GŁÓWNEJ KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ 

 

§ 13  
 

Do kompetencji Koordynatora GKS należy: 
1) koordynowanie pracy członków GKS; 
2) referowanie i przedstawianie wniosków i opinii GKS-u pozostałym członkom Kolegium 

i prezesowi; 
3) przekazywanie ustaleń Kolegium pozostałym członkom GKS-u; 
4) aktywne uczestnictwo w pracach Kolegium; 
5) wykonywanie  innych obowiązków wynikających z wewnętrznego podziału kompetencji 

w Kolegium. 
 

ROZDZIAŁ 8  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 14  
 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi PZ Judo. 

 

§ 15  
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały o jego przyjęciu przez Zarząd PZ Judo. 


