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Informacja o działalności CKS PZLA w okresie
od 7.12.2008 r. – 30.06.2009 r.
Wybrane, na nowa kadencję, podczas Krajowego Zjazdu Delegatów WKS w dniach 6-7 grudnia
2008 r. Centralne Kolegium Sędziów działa w składzie trzynastosobowym pod przewodnictwem kol.
Janusza Krynickiego. Kolegium ukonstytuowało się na swym pierwszym posiedzeniu plenarnym w dniu
21 marca 2009 r. Wybrani zostali zastępcy i sekretarz kolegium. Funkcję zastępcy przewodniczącego
objęli kol. kol. Janusz Rozum i Stanisław Krzywicki, a funkcję sekretarza kol. Ewa Gołębowska.
Wybrane zostało Prezydium CKS w składzie Janusz Krynicki, Wojciech Gaczkowski, Ewa Gołębowska,
Stanisław Krzywicki, Tadeusz Majsterkiewicz, Janusz Rozum, Henryk Ryll, Anna Barbara Szymańska.
W tym miejscu trzeba dodać, że do czasu zwołania posiedzenia plenarnego kolegium wykonywało swoje
zadania w ramach tzw. grupy roboczej. W okresie 6 miesięcy odbyło się 16 posiedzeń Prezydium. Na
posiedzeniu plenarnym dokonano także podziału zadań i kompetencji w kolegium. I tak w obecnej
kadencji
• do kol. Wojciecha Gaczkowskiego należą sprawy licencji sędziego sportowego i współpraca z
kol. Anną Barbara Szymańską,
• kol. Ewa Gołębowska – sekretarz, ponadto zajmować się będzie współredagowaniem
biuletynu CKS oraz współpracować będzie z kol. Tadeuszem Majsterkiewiczem w zakresie
korespondencji,
• kol. Stanisław Krzywicki zajmie się utworzeniem strony CKS,
• kol. Tadeusz Majsterkiewicz będzie odpowiadać za sprawy szkolenia, prowadzić będzie
monitorowanie korespondencji i przygotowywanie projektów odpowiedzi,
• do kol. Janusz Rozum należą sprawy zatwierdzanie rekordów
• Henryk Ryll będzie prowadzić sprawy obsady zawodów z klasa M i MM,
• do zadań kol. Anny Barbary Szymańskiej należy monitorowanie sprawozdań z zawodów i
opracowanie dorocznego zestawienia na obejmującego sezon.
Zadania współpracy z wojewódzkimi kolegiami sędziów zostały powierzone członkom kolegium spoza
Warszawy, jak niżej;
• kol. Stanisław Krzywicki – woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie
• kol. Czesław Lis – woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodniopomorskie,
• kol. Ewa Małczyk – woj. małopolskie, podkarpackie,
• kol. Andrzej Ojrzyński – woj. łódzkie, wielkopolskie,
• kol. Hanna Sikora – woj. śląskie, dolnośląskie, opolskie, lubuskie,
• kol. Edward Wiśniewski – woj. lubelskie, świętokrzyskie,
W celu zapewnienia komunikacji z wojewódzkimi kolegiami sędziów i przekazywania istotnych
informacji przewodniczącym WKS, Centralne Kolegium Sędziów podtrzyma przyjętą w poprzedniej
kadencji praktykę zwoływania corocznych posiedzeń kolegium z udziałem przewodniczących
wojewódzkich kolegiów sędziów.
W nowej kadencji, która rozpoczęła się 8 grudnia 2008 r. zespół redakcyjny biuletynu dołoży starań, aby
utrzymać cykl wydawniczy biuletynu na dotychczasowym poziomie, tj. nie mniej niż 2 numery na rok.
Być może przy Państwa pomocy uda się podjąć jeszcze inne tematy na łamach biuletynu. Wszelkie
propozycje tematów i artykuły są mile widziane.
W pierwszych sześciu miesiącach działalności Centralnego Kolegium Sędziów podejmowało następujące
tematy.
Działalność szkoleniowo-weryfikacyjna
W związku z upływem w końcu roku terminu ważności licencji specjalistycznych CKS przygotowało i
zatwierdziło założenia dla organizacji szkoleń i weryfikacji sędziów ubiegających się o licencje
specjalistyczne szczebla centralnego. Ważnym elementem przyjętego projektu jest przypisanie dużego
znaczenia ocenie pracy sędziego na boisku w sumarycznej ocenie podstawy kwalifikacji do nadania
licencji stopnia centralnego.
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Podsumowanie zawodów
Na podstawie sprawozdań z zawodów przesyłanych przez sędziów głównych, delegatów CKS, arbitrów
konkurencji i delegatów technicznych oraz relacji członków CKS, Prezydium monitoruje na bieżąco
zawody. Jak dotąd pojawiają się problemy na które, już wcześniej, w ubiegłych latach wskazywano w
sprawozdaniach. A są to m. in. braki w wyposażeniu stadionów, wadliwe wiatromierze, brak zegara do
pomiaru czasu na wykonanie próby, brak wkładki redukcyjnej do koła rzutów, niezawiadomienie sędziów
o wymaganym terminie przybycia na zawody, nieprawidłowe rozliczanie sędziów. Negatywnie zostały
ocenione zawody w Maratonie M-banku w Łodzi, podczas których zdarzyło się wiele nieprawidłowości –
w tym pilot np. nie znał trasy biegu, brak zróżnicowania numerów startowych przydzielonych
zawodnikom, biegnących na różnych dystansach, lecz czasami wspólnie, brak mapek trasy dla
zawodników. Szczegółowe informacje, jak zwykle przekazane zostaną Państwu zestawieniu
sporządzonym na koniec roku.
Sprawy obsady zawodów z klasą M i MM
Obsada na zawody w biegach przełajowych i innych w sezonie wiosennym 2009 r. przygotowywana
przez zespół obsady była zatwierdzona na posiedzeniach Prezydium CKS. Na posiedzeniu plenarnym w
dniu 21.03.2009 r. omówiono i przyjęto założenia projektu obsady sędziowskiej na zawody szczebla
centralnego w sezonie letnim obejmujący okres do końca sierpnia b.r. Ustalono, że ostateczna obsada
może zostać skorygowana po uwzględnieniu statystyki wyznaczeń, wyznaczeniu miejsca rozgrywania
OOM oraz zgłoszeniu z wymaganym wyprzedzeniem niemożności sędziowania w określonym czasie.
Stawki sędziowskie
Centralne Kolegium Sędziów mając na uwadze wskaźnik inflacji i wprowadzeni nowych funkcji na
zawodach, opracowało i ustaliło nowe wysokości stawek sędziowskich. Projekt został zatwierdzony na
posiedzeniu Zarządu PZLA i rekomendowany do stosowania od 1 maja 2009 r.
Korespondencja
W wymienionym okresie Prezydium udzieliło odpowiedzi na pisma kierowane do CKS PZLA. M.in.
przygotowano i wysłano pismo do kol. Czesława Lubarskiego. W piśmie tym odniesiono się do
fragmentów jego sprawozdania z zawodów Mityng Pedro’s Cup w Bygdoszczy w dniu 10 lutego 2009 r.
poruszającym kwestię ingerencji telewizji w przebieg zawodów oraz roli delegata CKS. Pisemnej
odpowiedzi udzielono kol. Stanisławowi Figatowi w sprawie wypowiedzi jednego z trenerów podczas
zawodów halowych. Przygotowano i wysłano pismo do kol. Wojciecha Gruszczyńskiego w sprawie
zawieszenia go w prawach sędziego przez WKS. Przygotowano także i wysłano pismo do organizatora
zawodów w Białej Podlaskiej w sprawie m. in. rozliczenia kosztów podróży sędziów.
Przygotowała Ewa Gołębowska

Krajowy Zjazd Delegatów Wojewódzkich
Kolegiów Sędziów
W dniach 6-7 grudnia 2008 roku odbył się w Spale Krajowy Zjazd Delegatów Wojewódzkich Kolegiów
Sędziów. W Zjeździe wzięło udział 59 sędziów, spośród 64 przyznanych mandatów poszczególnym
województwom. Oznacza to, że Zjazd był prawomocny.
Zjazd otworzył przewodniczący CKS PZLA witając wszystkich delegatów oraz obecnych gości. Minutą
ciszy uczczono pamięć sędziów, których śmierć zabrała z grona działaczy sportowych. Następnie
przystąpiono do wyboru przewodniczących Zjazdu oraz członków poszczególnych komisji Zjazdu. Na
przewodniczących Zjazdu wybrano kolegów: Przemysława Otomańskiego i Ryszarda Kądziołkę.
4

Biuletyn CKS , nr 28, lipiec 2009
Postanowiono, że przebieg Zjazdu protokołować będą Irena Janicka i Marzena Kulig. Do komisji
mandatowej wybrano Henryka Fiedorowicza, Piotra Kołodziejczyka (przewodniczący) i Czesława
Lubarskiego. W komisji wnioskowej zbierającej wnioski zjazdowe zdecydowali się, przy akceptacji
delegatów Zjazdu pracować: Radosław Jurczak, Ewa Małczyk, Marek Kucharski, Tomasz Baranowski i
Bogdan Zborowski (przewodniczący). Do komisji wyborczej, której zadaniem było przeprowadzenie
wyborów członków CKS PZLA nowej kadencji wybrano Jacka Basistę-przewodniczący, Filipa
Moterskiego i Zbigniewa Żukowskiego.
Przed przystąpieniem do złożenia sprawozdania z działalności CKS PZLA za okres 2005-2008
przewodniczący CKS poinformował Zjazd, iż za wyróżniającą aktywność w poszczególnych rodzajach
działań na rzecz środowiska sędziowskiego ustępujące CKS PZLA uhonorowało pamiątkowymi
dyplomami Kazimierza Brzoze, Wojciecha Krokoszyńskiego, Ewę Małczyk i Stanisława Tarnawskiego,
Następnie przewodniczący ustępującego CKS przystąpił do omówienia sprawozdania z działalności CKS
PZLA za okres ostatniej kadencji. Ponieważ delegaci na Zjazd mieli możliwość zapoznania się z pełnym
sprawozdaniem CKS PZLA, które otrzymali odpowiednio wcześnie, referujący ograniczył się do
omówienia najistotniejszych kwestii, które udało się zrealizować oraz tematów i zadań, jakie powinny
być podjęte przez wybrany na nową kadencję CKS PZLA. Na koniec podziękował za pomoc i
współpracę wszystkim członkom ustępującego CKS PZLA oraz przewodniczącym wojewódzkich
kolegiów sędziów.
W dyskusji nad przedstawionym sprawozdaniem udział wzięli następujący delegaci: (wymieniani w
kolejności występowania) Tadeusz Majsterkiewicz, Wojciech Gaczkowski, Gerard Skutnik, Bożena
Hasaj-Domagała, Henryk Ryll, Waldemar Sadłowski, Filip Monterski. Rezultatem wystąpień są
przedstawione w końcowej części niniejszego omówienia wnioski uchwalone przez Zjazd.
Następna część Zjazdu przeznaczona była na dokonanie wyboru przewodniczącego i członków CKS oraz
przyjęcie lub odrzucenie proponowanych zmian w Regulaminie Sędziowskim PZLA. W wyniku dyskusji
i głosowania wprowadzono 51 zmian w Regulaminie Sędziowskim PZLA, który w nowej, zmienionej
formie będzie obowiązywał od 2009 roku.
W celu przystąpienia do procedur wyborczych powołano komisję skrutacyjną w składzie: Franciszek
Iwaszkiewicz (przewodniczący), Wiesław Sierpowski, Janusz Ciepłucha, Jan Sidorowicz i Marcin Bujas.
Okazało się, że zgłoszono tylko jedną osobę jako kandydata na przewodniczącego CKS PZLA. Osobą tą
był ustępujący przewodniczący CKS PZLA, Janusz Krynicki. W wyniku głosowania został on wybrany
zdecydowaną większością głosów (57 głosów za i 2 przeciw). Następnie przystąpiono do głosowania nad
wyborem 12 członków CKS. W tym wypadku kandydowało 19 sędziów. W głosowaniu oddano 59
głosów, w tym jeden nieważny. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Wojciech Gaczkowski
Ewa Gołębowska (Warszawa)
Radosłąw Jurczak
Ryszard Kądziołka
Stanisław Krzywicki (Suwałki)
Czesław Lis (Gdańsk)
Czesłąw Lubarski
Tadeusz Majsterkiewicz
Łukasz Makulec (Poznań)
Ewa Małczyk (Kraków)
Jerzy Misztela
Andrzej Ojrzyński (Pabianice)
Przemysław Otomański
Janusz Rozum (Warszawa)
Henryk Ryll (Warszawa)

42
35
17
23
26
31
15
43
19
39
21
24
23
45
39
5

Biuletyn CKS , nr 28, lipiec 2009
Hanna Sikora (Wrocław)
25
Gerard Skutnik (Katowice)
22
Anna Barbara Szymańska (Warszawa)
38
Edward Wiśniewski
29
Członkami CKS PZLA zostały osoby, które uzyskały co najmniej 24 głosy.
Na koniec Zjazdu przystąpiono do głosowania nad uchwałami Zjazdu. W jego wyniku przyjęto
następujące wnioski:
Wniosek Nr 1
Wystąpić o utworzenie Stowarzyszenia Sędziów LA.
Wniosek Nr 2
Rozszerzyć grono kierowników technicznych (powołać nowe osoby głównie z terenów, na których mają
się odbywać zawody). Wprowadzić funkcje kierownika technicznego również na zawody okręgowe.
Wniosek Nr 3
Wnioski o nowe licencje sędziowskie i uaktualnienia w wydanych dostarczać w dwóch terminach
- październik, listopad
- marzec, kwiecień
Wniosek Nr 4
Zobligować Zarząd CKS do opracowania wzoru jednolitego stroju sędziowskiego.
Wniosek Nr 5
Unormować zagadnienie wybierania sędziów jako delegatów na zjazdy WZLA z prawem wyborczym
czynnym i biernym.
Wniosek Nr 6
Urealnić stawki ryczałtów sędziowskich i dostosować je do aktualnych warunków.
Wniosek Nr 7
Umożliwić młodym i wyróżniającym się sędziom pełnienie funkcji sędziów głównych konkurencji pod
nadzorem doświadczonych sędziów z licencjami I i II.
Wniosek Nr 8
Ujednolicić i urealnić zasady rozliczania kosztów podróży na zawody (bilety, oświadczenia, przejazd
własnym samochodem i ryczałty za dojazdy).
Wniosek Nr 9
Umieścić w biuletynie CKS informacje o postępowaniu w sytuacji wypadku na zawodach (jakie
dokumenty należy zgromadzić).
Wniosek Nr 10
Wystąpić do Zarządu CKS o ujednolicenie struktur sędziowskich.
Wniosek Nr 11
Zamieścić w Biuletynie CKS skomasowane przepisy związane z opieką lekarską na zawodach
lekkoatletycznych (m.in. kiedy niezbędny jest lekarz, pielęgniarka lub ambulans?)

Przygotowali Ewa Gołębowska i Janusz Krynicki
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POŻEGNANIE
JOANNA NOWAK
1926 – 2008
Dnia 1 października 2008 roku, wczesnym rankiem odeszła na zawsze zasłużona dla polskiej i lubelskiej
lekkiej atletyki JOANNA NOWAK.
Joanna Nowak urodziła się 17 mają 1926 roku w Łuszczanowie, w powiecie Jarocin.
Lekką atletykę zaczęła uprawiać czynnie w roku 1948, najpierw w Unii Poznań (1948-1951), następnie w
OWKS Lublin (1952-1954), później w OWKS Warszawa (1955-1956) i w Starcie Lublin gdzie
zakończyła karierę sportową w roku 1959.
W roku 1955 zdobyła tytuł Mistrzyni Polski w biegu na 400 m, ponadto była wielokrotną finalistką
Mistrzostw Polski w biegach na 400 i 800 m, w skoku w dal i biegach przełajowych.
W oficjalnych zawodach potrafiła z powodzeniem współzawodniczyć ze znakomitymi reprezentantkami
ówczesnego Związku Radzieckiego.
Obok lekkiej atletyki, na poziomie mistrzowskim uprawiała siatkówkę i strzelectwo sportowe.
Jej niespokojny, społecznikowski charakter sprawił, że po zakończeniu startów na bieżni zaczęła
działalność organizacyjno-sportową w MKS Start Lublin. W okresie Jej działalności MKS Start był
czołową sekcją lekkoatletyczną w kraju (m. in. udział w Klubowym Pucharze Europy Kobiet).
Swoją pasję do lekkiej atletyki przekazała w naturalny sposób dzieciom, Elżbiecie, która reprezentując
Polskę w kategoriach juniorskich w biegach krótkich uzyskiwała wyniki na światowym poziomie,
Tadeuszowi, który nie wykorzystał swoich predyspozycji sportowych ale dał się poznać jako wysokiej
klasy starter oraz swoim wnukom, Dorocie i Wojtkowi.
Od roku 1968 czynnie uczestniczyła w pracach Zarządu Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej
Atletyki.
Przez wiele kadencji i prawie do końca swoich dni przewodniczyła Wojewódzkiemu Kolegium Sędziów
w Lublinie, będąc jednocześnie wybierana w skład członków Centralnego Kolegium Sędziów Polskiego
Związku Lekkiej Atletyki.
Znakomitą część Swojego pracowitego i pięknego życia poświęciła służbie sędziowskiej w lekkiej
atletyce.
Za Jej wielkie zaangażowanie w rozwój sportu na Lubelszczyźnie i w Polsce była wielokrotnie
nagradzana i wyróżniana odznaczeniami państwowymi i związkowymi – Srebrnym i Złotym Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, medalem Prezydenta Miasta Lublina,
medalem Wojewody Lubelskiego. Była też Zasłużonym Działaczem Kultury fizycznej, Zasłużonym i
honorowym Sędzią Lekkiej Atletyki, Honorowym Członkiem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Nie sposób przecenić Jej zasług i zaangażowania w sprawy związane z królową sportu.
Cześć Jej pamięci!
Edward Wisniewski,
Andrzej Szeniawski
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Tabela wysokości ekwiwalentów sędziowskich na
zawodach lekkoatletycznych obowiązujących od
dnia 1.05.2009 roku.
Poniższe stawki ekwiwalentów sędziowskich zostały zatwierdzone decyzją Prezydium Zarządu
PZLA na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2009 r.
FUNKCJA

Zawody centralne
MM, M
I

Sędzia Główny Zawodów*
Sędziowie pełniący funkcje kierownicze na
zawodach**

72

65

63

57

Sędziowie***
55
50
Sędziowie weryfikujący badania i uczestniczący w
konferencji technicznej (przed zawodami
40
35
Sędziowie delegowani w przypadku odwołania
zawodów
25
25
Podane w tabeli kwoty są kwotami brutto.
(*) – na zawodach centralnych, takie same stawki otrzymują: delegat techniczny PZLA oraz kierownik
techniczny zawodów.
(**) - są to: delegat CKS, członkowie Komisji Odwoławczej, z-ca sędziego głównego zawodów, arbitrzy,
sędziowie główni konkurencji, starterzy, kierownik bramki i statystyk.
(***) - są to pozostałe osoby pełniące funkcje sędziowskie.
Uwaga 1: Powyższe stawki (brutto) obowiązują na zawodach trwających do 4 (łącznie z czasem na
przygotowanie, tj. 30 minut i czynnościami związanymi z zakończeniem zawodów trwającymi 15 minut).
W przypadku zawodów dłuższych, trwających powyżej 4 godzin, stawki ulegają podwyższeniu o:
- 50% na zawodach trwających od 4 do 7-miu godzin
- 100% na zawodach trwających powyżej 7-miu godzin.
Sędzia główny zawodów na zawodach o Mistrzostwo Polski i mityngach międzynarodowych otrzymuje
za każdy dzień zawodów ekwiwalent w wysokościach przewidzianych powyżej oraz dodatkowo 1
ekwiwalent za uczestniczenie w posiedzeniach Komitetu Organizacyjnego i za wcześniejsze
przeprowadzenie, razem z kierownikiem technicznym, sprawdzenia przygotowania obiektu do zawodów.
Delegaci techniczni na zawodach o Mistrzostwo Polski otrzymują ekwiwalent za każdy dzień zawodów
w wysokościach przewidzianych dla Sędziego Głównego oraz dodatkowo dwie stawki dla Sędziego
Głównego za weryfikację przed zawodami oraz przeprowadzaną po zawodach weryfikację protokółów
sędziowskich, punktacji i komunikatu końcowego. W przypadku pozostałych zawodów (typu - mityngi,
zawody ligowe, itp.) delegaci techniczni otrzymują ekwiwalent przewidziany dla Sędziego Głównego za
każdy dzień zawodów oraz dodatkowo 1 stawkę dla Sędziego Głównego za weryfikację przed zawodami
oraz przeprowadzaną po zawodach weryfikację protokółów sędziowskich, punktacji i komunikatu
końcowego.
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Kierownik techniczny zawodów otrzymuje ekwiwalent za każdy dzień zawodów w wysokościach
przewidzianych dla Sędziego Głównego oraz dodatkowo jedną stawkę dla Sędziego Głównego w
przypadku wcześniejszego przeprowadzenia sprawdzenia przygotowania obiektu, przygotowania wykazu
sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zawodów oraz dokonania bezpośrednio przed zawodami
kontroli sprzętu przygotowanego do zawodów.
W przypadku programu wymagającego różnego okresu pełnienia funkcji poszczególnych
sędziów, liczy się czas faktycznego pełnienia funkcji przez danego sędziego (z czasem na przygotowanie
i zakończenie zawodów). Decyzje w tej sprawie podejmuje wyłącznie Sędzia Główny Zawodów w
uzgodnieniu z organizatorem.
Uwaga 2. Wszystkim sędziom delegowanym na zawody (również w przypadku ich odwołania)
organizator jest zobowiązany zwrócić koszty dojazdu na zawody - do 100 km II klasą pociągu
osobowego lub autobus (w tym również w aglomeracji gdańskiej, śląskiej i warszawskiej koszty dojazdu
do innego miasta komunikacją miejską), powyżej 100 km II klasą pociągu pośpiesznego lub
ekspresowego, autobus pośpieszny, zgodnie z przedstawionymi biletami na dojazd i kosztów powrotu do
miejsca zamieszkania w tej samej wysokości. W przypadku braku takiego połączenia umożliwiającego
przybycie na godzinę przed zawodami lub zaproszonym do udziału w weryfikacji albo konferencji
technicznej - organizator jest zobowiązany pokryć koszty dojazdu środkiem lokomocji umożliwiającym
taki dojazd (również do 100 km II klasą pociągu pośpiesznego lub ekspresowego lub autobus
pośpieszny). W przypadku braku biletów organizator jest zobowiązany wypłacić koszty dojazdu w
oparciu o aktualny cennik wg powyższych ustaleń dot. rodzaju środka lokomocji (do 100 km II klasą
pociągu osobowego lub autobus, pow. 100 km II klasa pociągu pośpiesznego lub autobus pośpieszny).
Uwaga 3: W przypadku braku połączenia umożliwiającego przybycie sędziego w dniu zawodów na
godzinę przed zawodami lub przed weryfikacją albo konferencją techniczną organizator jest zobowiązany
zapewnić nocleg. Organizator jest zobowiązany zapewnić nocleg po zawodach w przypadku braku
możliwości powrotu sędziego do jego miejsca zamieszkania w dniu zawodów.
Uwaga 4: Powyższe stawki dotyczą osób posiadających licencje sędziowskie. Osobom pełniącym
funkcje sędziowskie, ale nie posiadającym licencji sędziego lekkiej atletyki (np. sędziowie kandydaci)
przysługuje ekwiwalent w wysokości 80% w/w stawek. Powyższe zasady i stawki należy stosować
podczas zawodów organizowanych przez PZLA lub OZLA.
Uwaga 5: Przez zawody centralne rozumie się zawody umieszczone w kalendarzu imprez PZLA.
Stawki zamieszczone w pierwszej kolumnie dotyczą zawodów z klasą M lub MM - Mistrzostwa Polski
we wszystkich kategoriach wiekowych, zawody i mityngi ogólnopolskie oraz międzynarodowe,
natomiast w drugiej kolumnie zawodów z klasą I - eliminacje w regionach do Mistrzostw Polski we
wszystkich kategoriach wiekowych, zawody międzywojewódzkie, spartakiady ogólnopolskie i mityngi
umieszczone w kalendarzu PZLA.
Uwaga 6: Stawki dla zawodów okręgowych i szkolnych ustalają wojewódzkie związki lekkiej atletyki na
wniosek Wojewódzkich Kolegiów Sędziów, biorąc pod uwagę ustalenia PZLA dot. zawodów centralnych
oraz ustalenia Ministerstwa Sportu i Turystyki dot. zawodów rozgrywanych w ramach systemu sportu
młodzieżowego. Na innych zawodach ustala się stawki umowne, a powyższa tabela może być pomocna
przy ich uzgadnianiu.
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Regulamin Sędziowski
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
Regulamin przyjęty na Krajowym Zjeździe Delegatów Wojewódzkich Kolegiów Sędziów odbytym w Spale
w dniach 6-7 grudnia 2008 roku.
Nowe części Regulaminu lub takie w których dokonano zmian zostały wyróżnione pogrubioną czcionką.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Sędzią lekkiej atletyki 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 ZLA.
§2
Pełnienie funkcji sędziego lekkiej atletyki jest działalnością społeczną.
§3
1. Sędziowie zorganizowani są w Kolegiach Sędziów wojewódzkich Związków Lekkiej Atletyki,
zwanych dalej wojewódzkimi Kolegiami Sędziów (WKS) lub podległym im okręgowym Kolegium
Sędziów (OKS).
2. Sędziowie będący czynnymi trenerami nie powinni pełnić funkcji sędziowskich na zawodach
uprawniających do nadawania I i wyższej klasy sportowej. 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.
§4
Osoby, które uzyskują klasę sędziego składają ślubowanie o przestrzeganiu zasad moralno-etycznych i
zachowaniu obiektywizmu w formie określonej przez Centralne Kolegium Sędziów PZLA. Osoby te
otrzymują licencje sędziego lekkiej atletyki wydane przez Centralne Kolegium Sędziów.
Rozdział II
Władze sędziowskie
§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 wojewódzkiego Kolegium Sędziów.
- Wojewódzkie Kolegium Sędziów.
3. Okręgowymi władzami sędziowskimi są:
- Walne Zebranie Sędziów Okręgowego Kolegium Sędziów.
- 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 i okręgowych Kolegiów Sędziów.
§8
1. W krajowym Zjeździe Delegatów WKS udział biorą:
- z głosem stanowiącym - delegaci wybrani na Walnych Zebraniach Sędziów 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 woj. KS 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.
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, wojewódzkich Związków Lekkiej Atletyki, sekcji la w klubach oraz
wszystkich sędziów lekkiej atletyki. W stosunku do tych uchwał i decyzji może być wniesione odwołanie
do Zarządu PZLA, który ma prawo ich uchylenia.
5. Centralne Kolegium Sędziów może pozbawić uprawnień lub zawiesić w prawach sędziów za
wykroczenia dyscyplinarne, brak obiektywizmu i naruszenie zasad moralno-etycznych.
§ 12
1. Najwyższą władzą sędziowską w danym województwie jest Walne Zebranie Sędziów zwoływane
przez wojewódzkie Kolegium Sędziów co najmniej raz na dwa lata.
2. Zarząd Wojewódzkiego Kolegium Sędziów lub jego przewodniczący wybierani są na Walnym
Zebraniu Sędziów. Sposób wyboru, zasady działania oraz kompetencje wojewódzkiego Kolegium
Sędziów określa Regulamin WKS, przyjęty przez Walne Zebranie Sędziów i zatwierdzony przez
wojewódzki Związek Lekkiej Atletyki. Przewodniczącym wojewódzkiego Kolegium Sędziów nie może
być czynny trener lekkiej atletyki ani etatowy pracownik wojewódzkiego Związku Lekkiej Atletyki.
3. Kadencja wojewódzkiego Kolegium Sędziów trwa równolegle z kadencją władz wojewódzkiego
Związku Lekkiej Atletyki.
4. Wojewódzkie Kolegium Sędziów reprezentuje sędziów lekkiej atletyki wobec władz wojewódzkiego
Związku Lekkiej Atletyki, realizuje uchwały Centralnego Kolegium Sędziów oraz prowadzi działalność
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w zakresie upowszechniania przepisów, szkolenia sędziów i prowadzenia zawodów na terenie swojego
województwa.
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.
§ 13
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Sędziów w danym województwie może być zwołane przez
Wojewódzkie Kolegium Sędziów lub Zarząd Wojewódzkiego Związku Lekkiej Atletyki z własnej
inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 sędziów z województwa.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Sędziów jest przeprowadzane przez Wojewódzkie Kolegium
Sędziów w terminie 2 (słownie: dwóch) miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Przedmiotem jego
obrad mogą być wyłącznie sprawy, dla których rozpatrzenia zostało zwołane.
Rozdział III
Klasy i specjalizacje sędziowskie
§ 14
1. Obowiązują następujące klasy sędziowskie:
- sędzia młodzieżowy
- sędzia kandydat
- 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, sędziego chodu.
3. Szczegółowe zasady nadawania klas sędziowskich i licencji specjalistycznych określają odpowiednie
postanowienia zawarte załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Rozdział IV
Prawa i obowiązki sędziego
§ 15
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. 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 wojewódzkiego lub Centralnego Kolegium Sędziów.
§ 16
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.
12

Biuletyn CKS , nr 28, lipiec 2009
d) ekwiwalentów sędziowskich określonych odpowiednimi przepisami i zwrotu poniesionych przez
sędziego kosztów.
2. Zasłużeni Sędziowie L.A., 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.
Rozdział V
Postępowanie dyscyplinarne
§ 17
1. Sprawy dyscyplinarne sędziów rozpatruje Wojewódzkie lub Centralne Kolegium Sędziów po
otrzymaniu wniosku dotyczącego naruszenia obowiązujących regulaminów, norm albo zasad moralnoetycznych.
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, 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.
6. 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.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 18
1. Wszyscy sędziowie muszą posiadać licencje sędziowską wystawioną przez Centralne Kolegium
Sędziów. Ponadto powinni posiadać legitymację sędziowską z odnotowaną klasą i licencją
specjalistyczną.
2. Centralne Kolegium Sędziów prowadzi ewidencję osób posiadających licencję sędziego
sportowego PZLA. Wszyscy sędziowie w czasie pełnienia funkcji sędziego muszą posiadać w
widocznym miejscu licencję sędziowską lub/i emblemat sędziowski.
3. Kolegium Sędziów ma prawo wymagać od organizatora właściwej liczby sędziów niezbędnej do
zapewnienia bezpiecznego i regulaminowego przeprowadzenia zawodów.
§ 19
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 dokonane przez Krajowe Zjazdy Delegatów OKS, które odbyły się w
dniu 27 listopada 2004 roku oraz 25 listopada 2000 roku oraz 12 listopada 1992 roku, a także 12 grudnia
1996 roku poprawki do przyjętego w dniu 30 listopada 1991 roku Regulaminu Sędziowskiego.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Sędziowskiego PZLA
Postanowienia o klasach sędziowskich
I Postanowienia ogólne
§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.
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.
4. Formy weryfikacji i egzaminów na uzyskanie poszczególnych klas sędziowskich do klasy sędziego
okręgowego włącznie ustalają wojewódzkie Kolegia Sędziów, a na uzyskanie klasy sędziego
związkowego ustala Centralne Kolegium Sędziów.
5. Wojewódzkie Kolegia Sędziów są zobowiązane do prowadzenia ewidencji sędziów wszystkich klas
swojego województwa oraz danych dotyczących przeprowadzanych kursów sędziowskich.
Centralne Kolegium Sędziów prowadzi ewidencję sędziów klasy związkowej i zawiadamia
wojewódzkie Kolegia Sędziów o nadanych klasach.
II. Tryb i kryteria nadawania klas
§3
Sędzia Młodzieżowy
1. Klasę sędziego młodzieżowego może uzyskać osoba, która spełni następujące warunki:
- ukończy 16-ty rok życia w danym roku kalendarzowym,
- ukończyła kurs sędziowski organizowany przez OKS lub WKS,
- zdała egzamin ze znajomości przepisów sędziowania zawodów w lekkiej atletyce przed Komisją z
udziałem przedstawicieli wojewódzkiego Kolegium Sędziów.
2. Sędziowie młodzieżowi mogą uczestniczyć w zawodach pozaszkolnych zgodnie z zasadami
opracowanymi przez wojewódzkie Kolegium Sędziów.
§4
Sędzia Kandydat
1. Klasę sędziego kandydata może uzyskać osoba, która spełni następujące warunki:
- ukończy 18-ty rok życia w danym roku kalendarzowym,
- ukończyła kurs sędziowski organizowany przez OKS lub WKS,
- zdała egzamin ze znajomości przepisów sędziowania zawodów w lekkiej atletyce przed Komisją
Egzaminacyjną wojewódzkiego Kolegium Sędziów.
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2. Wojewódzkie 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-ty rok życia
w danym roku kalendarzowym.
§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 lekkiej atletyce i ich praktycznego
stosowania w zakresie przewidzianym dla tej klasy.
2. Wojewódzkie Kolegium Sędziów może w przypadku bardzo dobrej znajomości przepisów i wysokiej
oceny pracy na zawodach skrócić okres wymaganego stażu do 1-go roku.
§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 lekkiej atletyce i ich praktycznego
stosowania w zakresie przewidzianym dla tej klasy.
2. Wojewódzkie Kolegium Sędziów może w przypadku bardzo dobrej znajomości przepisów i wysokiej
oceny pracy na zawodach skrócić wymagany okres do 2 (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 lekkiej atletyce i ich praktycznego
stosowania w zakresie przewidzianym dla tej klasy.
2. Centralne Kolegium Sędziów może w przypadku bardzo dobrej znajomości przepisów i wysokiej
oceny pracy na zawodach skrócić wymagany okres o rok.
3. Formę egzaminu ustala Centralne Kolegium Sędziów stosując urozmaicone formy egzaminu
pisemnego 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.
III Postanowienia końcowe
§9
1. Wojewódzkie Kolegia Sędziów są zobowiązane do systematycznego przeprowadzenia dla sędziów
wszystkich klas szkoleń i weryfikacji w zakresie znajomości przepisów zawodów w lekkiej atletyce oraz
dokonywanych w nich zmian.
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2. Sędziów nie biorących udziału w akcjach szkoleniowych i weryfikacyjnych wojewódzkie 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 mogą być
zwolnieni z weryfikacji w okresie ważności licencji, pod warunkiem aktywnego udziału w zawodach na
terenie województwa i aktywnego współudziału w akcjach szkoleniowych prowadzonych przez
wojewódzkie Kolegium Sędziów.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sędziowskiego PZLA
Postanowienia o specjalistycznych licencjach sędziowskich
I Postanowienia ogólne
§1
1. Zgodnie z Regulaminem Sędziowskim w celu podniesienia poziomu sędziowania zawodów w lekkiej
atletyce od dnia 1 stycznia 1979 roku obowiązują następujące licencje specjalistyczne, zwane dalej
licencjami:
Licencja sędziego biegów I klasy
Licencja sędziego biegów II klasy
Licencja sędziego biegów III klasy

SB I
SB II
SB III

Licencja startera I klasy
Licencja startera II klasy
Licencja startera III klasy

ST I
ST II
ST III

Licencja sędziego skoków I klasy
Licencja sędziego skoków II klasy
Licencja sędziego skoków III klasy

SSk. I
SSk. II
SSk. III

Licencja sędziego rzutów I klasy
Licencja sędziego rzutów II klasy
Licencja sędziego rzutów III klasy

SRz. I
SRz. II
SRz. III

Licencja sędziego chodu sportowego I klasy
Licencja sędziego chodu sportowego II klasy
Licencja sędziego chodu sportowego III klasy

SCH I
SCH II
SCH III

5. Posiadanie licencji specjalistycznej uprawnia do pełnienia funkcji Sędziego Głównego konkurencji, 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.
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II. Tryb i sposób nadawania licencji
§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 z zasadzie 2 (słownie: dwa) lata. Centralnemu Kolegium
Sędziów 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.
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) wojewódzkiemu lub Centralnemu Kolegium Sędziów przysługuje prawo
pozbawienia sędziego określonej licencji specjalistycznej.
3. Pozbawienie lub obniżenie licencji przez Centralne Kolegium Sędziów 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 o
takich przypadkach informować Centralne Kolegium Sędziów po zakończeniu akcji szkoleniowoweryfikacyjnej.
4. O nadanie licencji specjalistycznej II klasy mają prawo ubiegać się następujący sędziowie:
- dotychczasowi posiadacze licencji II klasy,
- dotychczasowi posiadacze licencji III klasy wytypowani przez wojewódzkie Kolegium Sędziów,
spełniający wymogi Regulaminu nadawania licencji i kryteria określone przez Centralne Kolegium
Sędziów.
5. O nadanie licencji specjalistycznej I klasy mają prawo ubiegać się następujący sędziowie:
- dotychczasowi posiadacze licencji I klasy,
- dotychczasowi posiadacze licencji II klasy, w stosunku do których nie zgłoszono zastrzeżeń do ich
pracy na zawodach i których praca została co najmniej dwa razy oceniona jako bardzo dobra,
- sędziowie posiadający licencję II klasy, wytypowani przez wojewódzkie Kolegia Sędziów, którzy
zostaną zakwalifikowani przez Centralne Kolegium Sędziów na wniosek koordynatorów spraw
sędziowskich w regionach.
6. Licencje I i II klasy nadaje Centralne Kolegium Sędziów na podstawie wyników weryfikacji
prowadzonych przez Komisję wyznaczoną przez Centralne Kolegium Sędziów centralnie lub na terenie
poszczególnych regionów albo grup regionów, Centralne Kolegium Sędziów może podjąć uchwałę w
sprawie przeprowadzenia weryfikacji centralnie (w jednym miejscu) w przypadku potrzeby
przeprowadzenia egzaminów praktycznych na niezbędnej do szkolenia i egzaminie aparaturze.
7. Zasady nadawania licencji specjalistycznej III klasy opracowują wojewódzkie Kolegia Sędziów w
uzgodnieniu z koordynatorem spraw sędziowskich w regionie. Wojewódzkie Kolegia Sędziów mogą
przyjąć jednolite dla całego regionu zasady nadawania licencji III klasy.
§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 w
wyniku porozumienia WKS-ów na szczeblu międzywojewódzkim lub przez Komisję powołaną przez
WKS.
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§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 wojewódzkie lub Centralne Kolegium Sędziów,
- 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,
- pozytywna ocena z rocznej obserwacji praktycznej pracy kandydata na zawodach przez weryfikatorów
wyznaczonych przez CKS PZLA.
- złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu określonego przez Centralne Kolegium Sędziów i
spełnienie określonych przez CKS kryteriów.
§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 wojewódzkie lub Centralne Kolegium
Sędziów,
- udział w zawodach zgodnie z wyznaczeniami wojewódzkiego lub Centralnego Kolegium Sędziów,
- wysoka ocena z obserwacji praktycznej pracy na zawodach centralnych dokonana przez weryfikatorów
wyznaczonych przez CKS PZLA w okresie posiadania II licencji,
- złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu określonego przez Centralne Kolegium Sędziów i
spełnienie określonych przez CKS 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 w odniesieniu do poszczególnych kandydatów.
III. Postanowienia końcowe
§8
1. Kandydaci do licencji specjalistycznych I i II klasy winni 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.
§9
1. Formę weryfikacji i egzaminów na uzyskanie licencji ustala każdorazowo Centralne lub wojewódzkie
Kolegium Sędziów według kompetencji nadawania licencji, uwzględniając specyfikę sędziowania
poszczególnych konkurencji. Komisja powoływana do przeprowadzenia weryfikacji na licencję III klasy
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w ramach regionu przedstawia propozycję weryfikacji poszczególnym WKS-om, które decydują o
kryteriach weryfikacji sędziów swojego województwa.
2. Centralne Kolegium Sędziów przekazuje informacje o zmianach w przepisach i interpretacji
przepisów poprzez publikację na stronie internetowej Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,
biuletyn CKS PZLA, organizowanie szkoleń, wydawanie aktualnych przepisów.
§ 10
1. Sędziów głównych biegów, starterów, sędziów głównych skoków i sędziów głównych rzutów na
zawody ogólnopolskie i międzynarodowe, na których zawodnicy mogą zdobywać klasę M i MM
wyznacza Centralne Kolegium Sędziów PZLA. Na zawody, na których zawodnicy mogą zdobywać klasę
I, sędziów głównych powołuje wojewódzkie Kolegium Sędziów wyznaczając sędziów posiadających
aktualnie ważne licencje klasy I i II, ewentualnie III klasy.
2. W chodzie sportowym sędziów głównych i oceniających 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, uprawniające do uzyskania klas M i MM,
Centralne Kolegium Sędziów ma prawo do wyznaczania swojego delegata mającego za zadanie
ocenę pracy Komisji Sędziowskiej.
4. Na zawody rangi Mistrzostw Polski Sędziego Głównego Zawodów wyznacza Centralne Kolegium
Sędziów PZLA. Kandydaturę jego może przedstawić wojewódzkie Kolegium Sędziów na terenie
którego rozgrywane są zawody.
§ 11
1. Wojewódzkie Kolegium Sędziów zobowiązane są do prowadzenia ewidencji licencji wszystkich
sędziów i do przesyłania do Centralnego Kolegium Sędziów po zakończeniu sezonu informacji na temat
aktywności sędziów z licencją specjalistyczną I i II klasy, a sędziów z licencją III klasy przy zgłaszaniu
ich kandydatur do II licencji.
2. Sędziom, którzy uzyskali licencje specjalistyczne wojewódzkie Kolegium Sędziów dokonuje
stosownego wpisu do legitymacji sędziowskiej w oparciu o decyzję Centralnego Kolegium Sędziów.
§ 12
1. Nadanie licencji specjalistycznej I i II klasy w inny sposób aniżeli przewidziano to w niniejszych
postanowieniach przysługuje Centralnemu Kolegium Sędziów na wniosek wojewódzkiego Kolegium
Sędziów lub z własnej inicjatywy.
2. Interpretacja niniejszych postanowień w przypadku urlopów i wyjazdów zagranicznych sędziów
posiadających licencje I i II klasy należy do Centralnego Kolegium Sędziów. W zakresie licencji III klasy
prawo takie przysługuje wojewódzkiemu Kolegium Sędziów.
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REGULAMIN
Centralnego Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§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 lekkiej atletyki 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.

Rozdział II
Struktura i organizacja pracy Kolegium
§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 par.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.
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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 Centralnego Kolegium Sędziów wobec Zarządu PZLA oraz na zewnątrz Związku,
b) czuwanie nad przestrzeganiem statutu Związku, uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów woj. KS,
Regulaminu Sędziowskiego i Regulaminu Kolegium,
c) składanie na Krajowym Zjeździe Delegatów woj. KS 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 wykonuje swoje zadania bezpośrednio oraz przy pomocy powoływanych zespołów
problemowych:
a) szkoleniowego,
b) obsady imprez i ewidencji sędziów,
c) informacji i wydawnictw Kolegium,
d) interpretacji i uaktualniania przepisów,
e) zatwierdzania rekordów i statystyki,
f) współpracy z woj. KS-ami,
g) odznaczeń i regulaminu sędziowskiego,
h) chodu sportowego.
§ 10
Kolegium może powołać inne zespoły robocze, jeśli ich powołanie uzna za konieczne w swojej
działalności.
§ 11
1. Kolegium pracuje na podstawie rocznego planu pracy realizując wytyczone przez Krajowy Zjazd
Delegatów woj. KS kierunki działalności sędziowskiej.
2. Działalność mająca skutki finansowe prowadzona jest według zatwierdzonej przez Zarząd Związku
preliminarza budżetowego.
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§ 12
1. W okresie pomiędzy zebraniami w pełnym składzie funkcję Centralnego Kolegium Sędziów 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 4 miesiące.
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.
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.
§ 13
Uchwały Kolegium lub jego Prezydium zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.
§ 14
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.
Rozdział III
Kompetencje i zakres działania
§ 15
Do kompetencji i zakresu działania Kolegium należy:
1. Ustalanie, w oparciu o Uchwałę Krajowego Zjazdu Delegatów woj. KS głównych kierunków
działalności sędziowskiej i rocznych planów pracy.
2. Wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów woj. KS.
3. Współdziałanie z poszczególnymi organami Zarządu Związku w zakresie spraw sędziowskich i
prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie znajomości przepisów wśród zawodników,
trenerów i sympatyków lekkiej atletyki.
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.
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6. Dokonywanie oceny i analizy poziomu sędziowania oraz opracowanie wniosków zmierzających do
podniesienia poziomu sędziowania.
7. Organizowanie 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 wyróżnień Kolegium - Zasłużony Sędzia L.A. - 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.
15. Prowadzenie ewidencji sędziów posiadających: licencje sędziego sportowego, 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. Przygotowanie 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 lekkiej atletyce.
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.
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