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REGULAMIN WOJEWÓDZKICH KOMISJI SĘDZIÓW
KOLEGIUM SĘDZIÓW PZT
I. Przepisy ogólne
§1
1. Wojewódzka Komisja Sędziów zwaną dalej Komisją (w skrócie WKS) stanowi jednostkę
organizacyjną Kolegium Sędziów PZT.
2. Kolegium powołuje 16 Komisji, zgodnie z podziałem terytorialnym kraju.
§2
Każda Komisja działa na podstawie Regulaminu Kolegium Sędziów PZT oraz niniejszego
regulaminu.
II. Cele i zakres działania
§3
1. WKS realizują zadania Kolegium określone w Regulaminie Kolegium Sędziów PZT na
terenie danego województwa, we współpracy z Prezydium Kolegium oraz właściwym
Wojewódzkim Związkiem Tenisowym.
2. WKS realizują cele Kolegium poprzez:
1) rekomendowanie kandydatów na szkolenia na wyższy stopień uprawnień;
2) rekomendowanie kandydatów do grup promocyjnych;
3) współpracę z Prezydium Kolegium w zakresie dokonywania desygnacji na turnieje
ogólnopolskie;
4) dokonywanie desygnacji na turnieje wojewódzkie;
5) ocenę pracy sędziów na turniejach wojewódzkich;
6) współpracę z organizatorami turniejów wojewódzkich i ogólnopolskich w danym
województwie w zakresie zapewnienia sędziom odpowiednich warunków pracy.
III. Członkowie Komisji
§4
1. WKS tworzą sędziowie oraz aspiranci sędziowscy zarejestrowani w danym województwie.
2. Każdy sędzia lub aspirant może być członkiem jednej WKS.

3. Członkowie WKS mają prawo:
1) Uczestniczenia w wyborze władz WKS,
2) Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz WKS,
3) Korzystać z pomocy władz WKS w zakresie wykonywanych przez siebie
obowiązków sędziowskich.
IV. Władze Komisji
§5
Władzami Komisji są:
1. Walne Zgromadzenie WKS;
2. Zarząd WKS.
§6
1. Walne Zgromadzenie WKS jest najwyższą władzą Komisji;
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu WKS, w tym Przewodniczącego
WKS;
2) Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu;
3) Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
3. W Walnym Zgromadzeniu WKS z głosem stanowiącym biorą wszyscy członkowie WKS.
§7
1. Przewodniczący Zarządu zwołuje Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz w trakcie
kadencji.
2. O terminie Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Zarządu zawiadamia członków WKS co
najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Informacja o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia publikowana jest na oficjalnej
stronie internetowej Kolegium.
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§8
W skład Zarządu wchodzi Przewodniczący i do dwóch (2) członków Zarządu.
Kadencja Zarządu trwa 2 lata.
Liczbę członków Zarządu każdej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
Przewodniczącego oraz członków Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu
tajnym, zwykłą większością głosów.
Zarząd może zostać odwołany:
1) Uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą na wniosek 1/10 uprawnionych do
głosowania.
2) Uchwałą Prezydium Kolegium, w przypadku stwierdzenia działalności Zarządu
sprzecznej z celami działania Kolegium. Uchwała Prezydium w tym zakresie
wymaga uzasadnienia.
W przypadku braku możliwości powołania Zarządu Komisji na terenie danego
województwa, Prezydium Kolegium może podjąć uchwałę o wykonywaniu zadań Komisji
przez Zarząd innej Komisji.

§9
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Komisji i działanie w jej imieniu;
2) kierowanie działalnością finansową Komisji;
3) obsada sędziów na turnieje tenisowe na terenie województwa zgodnie z zasadami
powoływania sędziów na turnieje tenisowe w Polsce, określonymi w Regulaminach
Turniejowych PZT;
4) występowanie na posiedzeniach władz WZT w sprawach wynikających z zakresu
działania Komisji;

5) zapewnianie sędziom odpowiednich warunków pracy poprzez reprezentowanie
sędziów w kontaktach z organizatorami turniejów;
6) rekomendowanie sędziów na szkolenia i do grup promocyjnych;
7) dokonywanie oceny pracy sędziów i aspirantów sędziowskich.
2. Podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu dokonuje Przewodniczący.
III. Majątek Komisji
§ 10
Kolegium Sędziów PZT zabezpiecza środki finansowe do wykorzystania na działalność Komisji
w wysokości 10% pobranych opłat za licencje sędziowskie z danego województwa. Kwota ta jest
pomniejszona o opłaty za ubezpieczenie.
§ 11
Środki finansowe Komisji przeznaczane są w szczególności na:
1) materiały i pomoce dla członków Komisji,
2) wydatki związane z bieżącą działalnością Komisji.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2014 r. po zatwierdzeniu przez Zarząd PZT w dniu
28.01.2014 r.

