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REGULAMIN KOLEGIUM SĘDZIÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU
TENISOWEGO
I. Przepisy ogólne
§1
1. Kolegium Sędziów Polskiego Związku Tenisowego, zwane dalej „Kolegium”, tworzą
sędziowie PZT.
2. W kontaktach międzynarodowych Kolegium obok nazwy polskiej, używa nazwy w języku
angielskim „Polish Officiating Committee”.
3. Siedzibą Kolegium jest miasto stołeczne Warszawa.
§2
Kolegium działa na podstawie statutu PZT i niniejszego regulaminu w celu realizacji zadań
statutowych PZT oraz przepisów ustawy o sporcie.
§3
1. Wyłącznym właścicielem nazwy i logo Kolegium Sędziów jest Polski Związek Tenisowy.
2. Kolegium może używać okrągłej pieczęci z napisem w otoku „KOLEGIUM SĘDZIÓW
PZT”, a pośrodku „Warszawa”.
§4
Kolegium nadaje sędziom licencje sędziego PZT.
II. Cele i zakres działania
§5
Do zadań Kolegium należy:
1) inicjowanie działań na rzecz sportu dotyczących szkolenia i doskonalenia sędziów
sportowych;
2) zapewnienie sędziom odpowiednich warunków do wykonywania funkcji sędziego
sportowego;
3) zapewnienie najlepszych warunków we współzawodnictwie sportowym w tenisie.
§6
Kolegium realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) prowadzenie krajowych szkoleń sędziów sportowych w tenisie;
2) przyznawanie i pozbawianie licencji sędziego sportowego w tenisie na podstawie
upoważnienia udzielonego przez Zarząd PZT;
3) opracowywanie przepisów regulujących zasady gry w tenisa, obowiązków sędziów
i procedur sędziowskich oraz współpracę przy opracowywaniu zasad organizacji turniejów
tenisowych w Polsce;
4) przygotowywanie rekomendacji na szkolenia międzynarodowe;

5) organizację Wojewódzkich Komisji Sędziów we współpracy z Wojewódzkimi Związkami
Tenisowymi.
III. Sędziowie PZT
§7
1. Sędziowie PZT zdobywają uprawnienia sędziowskie w stopniach:
a. sędziego regionalnego;
b. sędziego związkowego;
2. Sędziowie PZT posiadający uprawnienia sędziego związkowego mają możliwość
zdobycia uprawnień międzynarodowych.
3. Uprawnienia sędziowskie PZT na poziomie krajowym zdobywa się w kategoriach
sędziego głównego oraz sędziego naczelnego, natomiast na poziomie międzynarodowym
zgodnie z regulacjami Międzynarodowej Federacji Tenisowej oraz Joint Certification
Programme.
4. Sędziowie PZT są upoważnieni do pracy na turniejach PZT oraz turniejach innych
federacji tenisowych w zależności od stopnia posiadanych uprawnień, zgodnie
z podziałem określonym w „Regulaminie Szkoleń i Oceny Pracy Sędziów PZT”
§8
1. Sędzią PZT może być osoba, która spełnia warunki określone w „Regulaminie Szkoleń
i Oceny Pracy Sędziów PZT”.
2. Przyznanie, odmowa przyznania i pozbawienie uprawnień sędziego PZT następuje
w drodze uchwały Prezydium Kolegium podjętej na podstawie upoważnienia udzielonego
przez Zarząd PZT.
§9
1. Sędzia PZT otrzymuje Licencję Sędziego PZT .
2. Okres licencjonowania sędziów trwa od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.
3. Posiadane uprawnienia są ważne w przypadku opłacenia odpowiedniej dla stopnia
uprawnień licencji, tj.:
a. licencji sędziego regionalnego w przypadku Sędziów Regionalnych PZT
i Sędziów Regionalnych Naczelnych PZT;
b. licencji sędziego związkowego w przypadku Sędziów Związkowych PZT,
Sędziów Związkowych Naczelnych PZT lub sędziów posiadających uprawnienia
sędziego międzynarodowego.
§ 10
Prawa i obowiązki sędziego PZT określają „Obowiązki i Procedury Sędziów PZT” oraz
„Regulamin Szkoleń i Oceny Pracy Sędziów PZT” .
§ 11
Za naruszenie obowiązków sędziego PZT, określonych w „Obowiązkach i Procedurach Sędziów
PZT”, a także nieprzestrzeganie statutu, uchwał, zarządzeń, regulaminów, wytycznych, orzeczeń
organów jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych PZT oraz innych przepisów nadrzędnych władz
sportowych i administracyjnych grozi odpowiedzialność dyscyplinarna.
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§ 12
Sędziemu, który nie wypełni obowiązków określonych w „Regulaminie Szkoleń i Oceny Pracy
Sędziów PZT” mogą zostać obniżone lub odebrane uprawnienia sędziowskie.
§13
Zasłużonemu sędziemu PZT może być nadany tytuł „Zasłużony Sędzia PZT”
IV.

Władze Kolegium

§ 14
Władzami Kolegium są:
1. Walne Zgromadzenie Sędziów PZT, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”.
2. Prezydium Kolegium Sędziów PZT, zwane dalej „Prezydium”.
3. Komisja Rewizyjna.
§ 15
1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Kolegium.
2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
1) powoływanie
i
odwoływanie
członków
Prezydium
(z
wyłączeniem
Przewodniczącego Prezydium),
2) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej,
3) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Wyróżnień i Dyscypliny,
4) rozpatrywanie sprawozdań Prezydium,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Prezydium,
6) rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
7) rozpatrywanie sprawozdań Komisji Wyróżnień i Dyscypliny,
8) uchwalanie regulaminów zgodnie z upoważnieniem udzielonym uchwałą Zarządu
Polskiego Związku Tenisowego,
9) nadawanie tytułu „Zasłużony Sędzia PZT”.

1.
2.
3.
4.

§ 16
Przewodniczący Prezydium zwołuje Walne Zgromadzenie nie rzadziej niż raz na rok.
O terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Prezydium
zawiadamia sędziów co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Na wniosek bezwzględnej większości sędziów związkowych Przewodniczący Prezydium
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 30 dni.
Tryb pracy Walnego Zgromadzenia określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Kolegium
Sędziów PZT.
§ 17

1. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym udział biorą sędziowie posiadający
uprawnienia w stopniu sędziego związkowego PZT oraz opłaconą licencję.
2. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym:
1) osoby delegowane przez Zarząd PZT;
2) osoby wskazane przez Prezydium.
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§ 18
1. W skład Prezydium wchodzi Przewodniczący i 4 - 6 członków, a w tym Zastępca
Przewodniczącego, Sekretarz i Skarbnik.
2. Kadencja członków Prezydium trwa 2 lata.
3. Przewodniczącego Prezydium powołuje i odwołuje Zarząd Polskiego Związku
Tenisowego w drodze uchwały.
4. Członków Prezydium wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, zwykłą
większością głosów.
5. Prezydium dokonuje wyboru Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnika i Sekretarza.
6. Z zastrzeżeniem ust. 3, Prezydium oraz każdy z członków Prezydium może zostać
odwołany:
1) Uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 3/5 głosów na wniosek
1/10 uprawnionych do głosowania,
2) Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Tenisowego.

§ 19
1. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Komisji Rewizyjnej zwykłą
większością głosów.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków Komisji Wyróżnień i Dyscypliny
zwykłą większością głosów.
§ 20
1. Do kompetencji Prezydium należy w szczególności:
1) reprezentowanie Kolegium i działanie w jego imieniu;
2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
3) kierowanie działalnością finansową Kolegium;
4) obsada sędziów na turnieje tenisowe na terenie kraju zgodnie z zasadami
powoływania sędziów na turnieje tenisowe w Polsce, określonymi w Regulaminie
Turniejowym PZT;
5) występowanie na posiedzeniach władz PZT w sprawach wynikających z zakresu
działania Kolegium;
6) udział w ustalaniu Regulaminu Turniejowego PZT na podstawie regulaminów
przyjętych za obowiązujące przez tenisowe organizacje międzynarodowe;
7) przekłady i dostosowywanie Przepisów Gry w Tenisa do przepisów przyjętych
za obowiązujące przez tenisowe organizacje międzynarodowe;
8) dostosowywanie Procedur i Obowiązków Sędziów PZT
do procedur
i obowiązków sędziów tenisowych przyjętych przez tenisowe organizacje
międzynarodowe;
9) dokonywanie wykładni Przepisów Gry w Tenisa, Kodeksu Postępowania
Zawodnika oraz Procedur i Obowiązków Sędziów PZT;
10) zapewnianie sędziom odpowiednich warunków pracy poprzez:
a)
wnioskowanie do PZT o zastosowanie wobec organizatorów
turniejów tenisowych, którzy naruszają Regulamin Turniejowy PZT kar
przewidzianych uchwałami Zarządu PZT;
b)
reprezentowanie sędziów w kontaktach z organizatorami turniejów
i organizacjami międzynarodowymi;
11) rekomendacja dla sędziów na szkolenia międzynarodowe;
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12) koordynacja działań Wojewódzkich Komisji Sędziów we współpracy
z Wojewódzkimi Związkami Tenisowymi;
13) ocena pracy sędziów.
2. Prezydium przedstawia Walnemu Zgromadzeniu roczne sprawozdanie ze swojej
działalności za okres między zebraniami.
3. Podziału obowiązków pomiędzy członków Prezydium dokonuje Przewodniczący.
§ 21
Przewodniczący Prezydium, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego:
1) organizuje pracę Prezydium;
2) reprezentuje je na zewnątrz;
3) zwołuje Walne Zgromadzenie.
§ 22
1. Posiedzenie Prezydium zwołuje Sekretarz na wniosek Przewodniczącego nie rzadziej niż
raz na kwartał.
2. Posiedzenie Prezydium prowadzi Przewodniczący lub jego zastępca albo członek
Prezydium upoważniony przez Przewodniczącego.
§ 23
W posiedzeniu Prezydium mogą brać udział z głosem doradczym:
1) osoby delegowane przez Zarząd PZT;
2) członkowie Komisji Rewizyjnej Kolegium;
3) osoby zaproszone przez Prezydium.
§ 24
1. Prezydium podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy członków Prezydium, w tym Przewodniczącego Prezydium lub jego Zastępcy.
2. W przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego lub
w przypadku jego nieobecności – Zastępcy Przewodniczącego.
3. Posiedzenia Prezydium są protokołowane.
§ 25
1. Mandat Przewodniczącego, jego Zastępcy, Sekretarza, Skarbnika lub członka Prezydium
wygasa w przypadku:
1) śmierci;
2) ustąpienia z funkcji;
3) pozbawienia licencji sędziego sportowego.
2. W przypadku wygaśnięcia mandatu nie więcej niż jednej z osób wchodzących w skład
Prezydium (za wyjątkiem Przewodniczącego), Prezydium uzupełnia swój skład w drodze
kooptacji.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu dwóch lub więcej osób wchodzących w skład
Prezydium, Sekretarz w terminie 14 dni zwołuje Walne Zgromadzenie, w celu dokonania
wyborów uzupełniających.
§ 26
1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 3 członków.
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2. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Komisji
Rewizyjnej.
3. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
§ 27
Tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez
Walne Zgromadzenie.
§ 28
1. Komisja Rewizyjna co najmniej raz do roku bada zgodność działalności Kolegium
z niniejszym Regulaminem, Statutem PZT, uchwałami władz Kolegium oraz uchwałami
władz PZT.
2. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania z zakresu kontroli zlecone przez Walne
Zgromadzenie.
3. Co najmniej raz do roku Komisja Rewizyjna przedstawia Walnemu Zgromadzeniu
sprawozdanie ze swojej działalności.

V.

Komisja Wyróżnień i Dyscypliny

§ 29
1. W skład Komisji Wyróżnień i Dyscypliny wchodzi 3 członków.
2. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza Komisji
Wyróżnień i Dyscypliny.
3. Kadencja członków Komisji Wyróżnień i Dyscypliny trwa 2 lata.
§ 30
Tryb działania Komisji Wyróżnień i Dyscypliny określa Regulamin Komisji Wyróżnień
i Dyscypliny uchwalony przez Zarząd PZT.
§ 31
Komisja wszczyna postępowanie dyscyplinarne z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydium lub
na wniosek Zarządu PZT.
§ 32
W postępowaniu dyscyplinarnym mogą być stosowane kary określone Regulaminem Komisji
Wyróżnień i Dyscypliny KS PZT.
VI.

Wojewódzkie Komisje Sędziów

§ 33
1. W celu realizacji zadań Kolegium w poszczególnych województwach Kolegium
powołuje Wojewódzkie Komisje Sędziów (w skrócie WKS), stanowiące jednostki
organizacyjne Kolegium.
2. WKS realizują zadania Kolegium we współpracy z Prezydium Kolegium oraz właściwym
Wojewódzkim Związkiem Tenisowym.
§ 34
1. WKS tworzą sędziowie zarejestrowani w danym województwie.
2. Każdy sędzia może być członkiem jednej WKS.
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§ 35
Tryb i zasady działania WKS określa Regulamin Wojewódzkich Komisji Sędziów uchwalony
przez Walne Zgromadzenie.

VII.

Majątek oraz gospodarka finansowa Kolegium

§ 36
Zakres środków, którymi dysponuje Kolegium tworzą:
1) opłaty za licencje sędziego PZT,
2) dochody ze sprzedaży materiałów dotyczących zakresu działania Kolegium,
3) środki finansowe i majątkowe przekazane uchwałą Zarządu PZT,
4) dochody z prowadzonej działalności szkoleniowej,
5) inne dochody.
§ 37
Kolegium gromadzi środki finansowe na subkoncie lub koncie utworzonym na mocy uchwały
Zarządu PZT w ramach rachunku bankowego PZT.
§ 38
1. Działalnością finansową Kolegium kieruje Prezydium.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Kolegium w zakresie praw i obowiązków
majątkowych upoważniony jest Przewodniczący, Skarbnik, Sekretarz lub wyznaczeni
przez Prezydium jego członkowie.
3. Do ważności oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 konieczna jest kontrasygnata
Skarbnika.
§ 39
Środki finansowe Kolegium przeznaczane są w szczególności na:
1) materiały i pomoce dla członków Kolegium,
2) pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń dla członków Kolegium,
3) pokrycie kosztów publikacji Przepisów gry w tenisa, Obowiązków i procedur sędziów
PZT, Regulaminów turniejowych PZT i innych, przeznaczonych dla członków Kolegium,
4) zwrot kosztów podróży na posiedzenia odpowiednich władz dla członków Prezydium,
członków Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Wyróżnień i Dyscypliny,
5) wydatki związane z działalnością Wojewódzkich Komisji Sędziów;
6) wydatki związane z prowadzeniem biura Kolegium,
7) wydatki związane z bieżącą działalnością Kolegium.
VIII. Postanowienia końcowe
§ 40
Strona internetowa www.sedziowie.pzt.pl jest oficjalnym miejscem komunikacji pomiędzy
Prezydium, a członkami Kolegium.
§ 41
Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZT dnia 10.02.2009 r. (ze zmianami zatwierdzonymi
przez Zarząd PZT dn.14.01.2010 r., 28.04.2011r., 21.12.2012 r., 23.11.2013 r., 28.01.2014 r.,
dn. 08.12.2015 r., 20.03.2016 r. oraz 25.03.2017 r.)
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