
REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW 

1. Kolegium Sędziów kieruje pracą sędziów Polskiego Związku Szermierczego oraz dba o 

poziom sędziowania na zawodach. Kolegium szczególności: 

a) zapewnia podnoszenie poziomu sędziowania, 
b) prowadzi kursy i egzaminy sędziowskie, 
c) ustala zasady zabezpieczające obsadę sędziów na zawodach, 
d) wyznacza sędziów na zawody krajowe i międzynarodowe,  
e) prowadzi ewidencję sędziów. 
 

2. W skład Kolegium Sędziów wchodzi 5 osób, w tym przewodniczący, zastępca 
przewodniczącego i sekretarz. 
 

3. Kolegium Sędziów powoływane jest przez Zarząd PZS w następującym trybie: 

a) Zarząd PZS powołuje przewodniczącego Kolegium, 

b) Przewodniczący proponuje członków Kolegium, przestrzegając zasady, że 

kandydaci na członków Kolegium powinni posiadać uprawnienia sędziowskie.  

c) Zarząd PZS zatwierdza skład kolegium. 

4. Tryb pracy Kolegium określa jego przewodniczący. Przewodniczący określa także plan 

działania Kolegium na dany rok.  

5. Decyzje Kolegium podejmowane są w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą 
większością głosów. W przypadku gdy za i przeciw danej uchwale wypowiada się równa 
liczba głosujących, decyduje głos Przewodniczącego.  

6. W razie potrzeby Kolegium może działać przy użyciu łącza internetowego. Uchwały 
Kolegium mogą  być podejmowane po przeprowadzeniu głosowania telefonicznego 
lub drogą elektroniczną (e-mail). Przewodniczący Kolegium niezwłocznie przesyła 
podsumowanie głosowania do dyrektora generalnego Związku.  

7. Co najmniej raz w roku Kolegium składa sprawozdanie Zarządowi Związku ze swojej 
działalności.   

   

8. Tryb powoływania sędziów na zawody krajowe: 

a) Kolegium powołuje na zawody sędziów wg klucza: 

• Na Puchary Świata organizowane w kraju: Komisja Techniczna w składzie 1-3 osób 

(w tym członka Kolegium) oraz 5-10 sędziów z licencją FIE.  

• Na Puchary Europy organizowane w kraju:  

− Komisja Techniczna w składzie 1-3 osób (w tym członka Kolegium) oraz 5-10 

sędziów wg klucza:  

▪ W pierwszej kolejności wszyscy sędziowie, którzy ubiegają się o 

uzyskanie licencji sędziowskiej „C” Europejskiej Federacji Szermierczej, 

▪ W drugiej kolejności pozostali sędziowie. 

• Mistrzostwa Polski wszystkich kategorii wiekowych: Komisja Techniczna w składzie 

3 osób (w tym członek Kolegium) i minimum 6 sędziów. 



• Finały OOM: Komisja Techniczna w składzie 4 osób (w tym minimum jeden członek 

Kolegium) oraz po 8 sędziów na każdą broń. 

• Puchary Polski wszystkich kategorii: Komisja Techniczna w składzie 2-3 osób oraz 

4-6 sędziów. Na wniosek organizatora, przesłanego do Kolegium Sędziów, 

najpóźniej do 1-go dnia miesiąca poprzedzającego termin zawodów, liczba osób 

powołanych może być zwiększona. 

• Przy kompletowaniu obsady Kolegium bierze pod uwagę kolejno: 
- Kategorię i kompetencje sędziego, 
- Odległość miejsca zamieszkania od miejsca zawodów, 
- Propozycje organizatora. 

• Powoływane mogą być wyłącznie osoby posiadające aktualną licencję sędziego 
związkowego (za wyjątkiem Finałów OOM).  

• Do Komisji Technicznej mogą być powoływani wyłącznie sędziowie, których  
licencje mają symbole "I.A" oraz "II.M". 

• Kluby zgłaszające do zawodów więcej niż 5 zawodników lub 2 drużyny mają  
obowiązek obwiązek dać do dyspozycji KT sędziego związkowego. Sprawę należy 
uzgodnić z organizatorem zawodów, który może z tego zrezygnować. Jeżeli  
organizator potwierdzi, że taki sędzia jest niezbędny a zainteresowany klub nie  
dopełni tego obowiązku to Komisja Techniczna zredukuje liczbę startujących  
zawodników tego klubu do pięciu i jednej drużyny. 

• Komisja Techniczna w porozumieniu z organizatorem uzupełnia liczbę sędziów do 
niezbędnej, gwarantującej sprawne przeprowadzenie zawodów. Sędziowie  
dokooptowani muszą mieć ważną licencję związkową i uprawnienia we właściwej 
broni.  

• Organizator ma obowiązek zarezerwować sędziemu nocleg na jego prośbę. 

• Koszty sędziego będą rozliczane zgodnie z "Tabelą wynagrodzeń sędziowskich", 
które zostały zatwierdzone przez Zarząd PZS.  

• Jeżeli organizator zabezpiecza sędziemu nieodpłatne noclegi, to od ryczałtu  
sędziowskiego odlicza się kwotę 90 (dziewięćdziesiąt) PLN za każdy nocleg. 

b) Kolegium powołuje sędziów na zawody, informując ich o powołaniu nie później niż 

na miesiąc przed rozpoczęciem zawodów. Informację o powołaniu przekazuje się 

drogą elektroniczną oraz umieszcza na stronie PZS www.pzszerm.pl.  

c) Sędzia ma obowiązek potwierdzić otrzymanie informacji o powołaniu do Kolegium 

Sędziów w ciągu 3 dni od wysłania powiadomienia. Sędzia może wnosić o 

zwolnienie od sędziowania na zawodach tylko w szczególnie uzasadnionych 

okolicznościach.  

d) W przypadku wniesienia o zwolnienie od sędziowania na zawodach, wyznaczony 

sędzia jest zobligowany, w porozumieniu z Kolegium Sędziów do wskazania 

sędziego zastępującego. 

e) W przypadku naruszenia przez powołanego sędziego  obowiązków  wskazanych w 

punktach „b” i „c”, taki sędzia nie będzie uwzględniony na najbliższe dwa 

powołania, na które został bądź miał zostać wyznaczony przez Kolegium Sędziów. 

W takiej sytuacji Kolegium Sędziów zobowiązane jest do wskazania sędziego 

zastępującego.  

http://www.pzszerm.pl/


f) W przypadku ponownego naruszenia przez powołanego sędziego obowiązków 

wskazanych w punktach „b” i „c”, taki sędzia zostaje zawieszony w powołaniach na 

okres 6 miesięcy. Zawieszenie nie oznacza utraty licencji sędziowskiej PZS. 

g) Kolegium Sędziów przesyła organizatorowi pełną listę sędziów na każdy turniej nie 

później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem turnieju.  

9. Tryb powoływania sędziów na zawody międzynarodowe: 

a) Kolegium przygotowuje wykaz powołań na cały sezon na wszystkie zawody 

międzynarodowe zaliczane do list klasyfikacyjnych PZS w kategoriach wiekowych 

kadetów i juniorów do 10 sierpnia każdego roku. Wykaz powołań obejmuje: 

• Na Puchary Europy Kadetów: Kolegium Sędziów wyznacza sędziów (1-3: w 

zależności od liczby zawodników startujących w Pucharze Europy). Na każdy 

Puchar Europy Kolegium ma obowiązek wyznaczenia 1-3 sędziów oraz co 

najmniej 1 sędziego rezerwowego wg klucza: 

− W pierwszej kolejności wszyscy sędziowie, którzy ubiegają się o uzyskanie 

licencji sędziowskiej „C” Europejskiej Federacji Szermierczej, 

− W drugiej kolejności pozostali sędziowie. 

• Na Puchary Świata Juniorów: Kolegium Sędziów wyznacza sędziów (1-2: w 
zależności od liczby zawodników startujących w Pucharze Świata). Na każdy 

Puchar Świata Kolegium ma obowiązek wyznaczenia 1-2 sędziów oraz co 

najmniej 1 sędziego rezerwowego.  

b) Kolegium Sędziów przesyła informację o powołaniu do sędziów niezwłocznie po 

przygotowaniu wykazu powołań, o którym mowa w punkcie „a”.  

c) Sędzia ma obowiązek potwierdzić otrzymanie informacji o powołaniu w ciągu 5 dni 

od wysłania powiadomienia.  

d) Sędzia może wnosić o zwolnienie od sędziowania na zawodach tylko w szczególnie 

uzasadnionych okolicznościach. W przypadku wniesienia o zwolnienie od 

sędziowania na zawodach, wyznaczony sędzia jest zobligowany, w porozumieniu z 

Kolegium Sędziów do wskazania sędziego zastępującego.  

e) Po otrzymaniu wszystkich potwierdzeń od wyznaczonych sędziów, Kolegium 

przesyła ostateczną wykaz powołań na każde zawody międzynarodowe w sezonie 

do dyrektora generalnego PZS do 31 sierpnia każdego roku.  

f) Sędzia musi uzyskać zgodę Kolegium Sędziów do pełnienia roli sędziego na  

jakichkolwiek zawodach międzynarodowych. Dotyczy to również przypadku 

pełnienia roli sędziego na zaproszenie innego kraju.  

10. We wszystkich sprawach Kolegium Sędziów podlega Prezydium Zarządu PZS. 

11. Wszystkie wewnętrzne regulacje Kolegium muszą być zatwierdzone przez Zarząd PZS. 

 


