Uchwała
Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego
nr 12/12/2021
z dnia 13 grudnia 2021 roku
w przedmiocie zatwierdzenia regulaminu Kolegium Sędziów
Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego na podstawie § 37 Statutu postanawia, co
następuje:
§1
Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego uchyla regulamin Kolegium Sędziów z
dnia 25 kwietnia 2017 roku.
§2
Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego zatwierdza regulamin Kolegium Sędziów,
który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
1.
2.

3.

4.

§3
Zarząd ustanawia r. pr. Adama Florczyka pełnomocnikiem Zarządu ds.
wyborów Kolegium Sędziów zwołanych na dzień 16 stycznia 2022 roku.
Lista osób uprawnionych do udziału w Zebraniu Sędziów (dotychczas
określane jako Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Kolegium Sędziów
Polskiego Związku Kolarskiego w rozumieniu Regulaminu Kolegium
Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku)
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Polskiego Związku
Kolarskiego
w
zakładce
Sędziowie-Aktualności
(https://ks.pzkol.pl/aktualnosci/ks) w terminie do dnia 31 grudnia 2021
roku.
Umożliwia się udział w Zebraniu Sędziów zwołanym na dzień 16 stycznia
2022 roku, na godzinę 12.00, w Spale (koło Tomaszowa Mazowieckiego) w
Ośrodku Konferencyjno-Hotelowym „Zacisze” w formie zdalnej. W celu
zdalnego uczestnictwa w Zebraniu zapewni się środki bezpośredniego
porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem, że środki
bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewniają stałą
i nieprzerwaną możliwość aktywnego uczestnictwa w posiedzeniu w czasie
rzeczywistym, w tym:
a. transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym,
b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym,
c. przeprowadzenie głosowania w sposób zgodny z przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, uchwałami Zarządu i Regulaminem.
Zarząd określi sposób zdalnego dołączenia do posiedzenia przy
wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość, jak też warunki techniczne i harmonogram głosowania zdalnego.
Szczegółowe informacje zostaną opublikowane w terminie do dnia 31
grudnia 2021 roku.
§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 - Regulamin Kolegium Sędziów Polskiego Związku Kolarskiego.

Załącznik nr 1
do uchwały nr 12/12/2021 Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego
Regulamin Kolegium Sędziów
przy Zarządzie Polskiego Związku Kolarskiego
§1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady wyborów, organizacji pracy,
wykonywania uprawnień i wypełniania obowiązków przez Kolegium
Sędziów powołane na podstawie § 36 ust. 1 pkt. 1) Statutu przez Zarząd
Polskiego Związku Kolarskiego (zwanego dalej „Kolegium”).
2. Kolegium działa na podstawie:
a. przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
b. Statutu Związku,
c. uchwał Zarządu,
d. niniejszego Regulaminu.
§2
Definicje
Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym terminom nadaje się
następujące znaczenie:
a. Statut – Statut Polskiego Związku Kolarskiego,
b. Zarząd – Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego,
c. Biuro Związku – sekretariat Polskiego Związku Kolarskiego,
d. Kolegium – niniejsze Kolegium,
e. Prezydium – prezydium Kolegium Sędziów,
f. Przewodniczący – przewodniczący Kolegium Sędziów,
g. PZKol – Polski Związek Kolarski,
h. Zebranie Sędziów – ogólnokrajowe zebranie środowiska
sędziowskiego, o którym jest mowa w § 36 ust. 2 Statutu.
§3
Kompetencje Kolegium
1. Kierownictwo Kolegium stanowią:
a. Prezydium,
b. Przewodniczący,
2. Do kompetencji Prezydium należą wszelkie sprawy związane z
prowadzeniem prac Kolegium, a w szczególności:
a. kierowanie Kolegium,
b. realizowanie uchwał Zarządu,
c. współpraca z Zarządem oraz Regionalnymi – Okręgowymi
Związkami Kolarskimi,
d. obsada sędziowska imprez,
e. nabór i szkolenie sędziów wraz z nadawaniem klas sędziowskich,
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f. starania o jak najlepsze warunki pełnienia funkcji sędziego,
g. inne sprawy związane z działalnością sędziowską.
3. Pracami
Prezydium
kieruje
Przewodniczący.
Do
kompetencji
Przewodniczącego należą w szczególności:
a. zwoływanie posiedzeń Prezydium,
b. przewodniczenie posiedzeniom Prezydium, a w razie nieobecności
wskazanie przewodniczącego przed posiedzeniem,
c. podpisywanie dokumentów i korespondencji w imieniu Kolegium,
d. sporządzenie sprawozdania z prac Kolegium.
4. Kadencja kierownictwa Kolegium jest równoległa do kadencji Zarządu, tj.
trwa od dnia wyboru kierownictwa Kolegium do dnia upływu kadencji
Zarządu.
5. W przypadku wygaśnięcia kadencji kierownictwa Kolegium dotychczasowy
Przewodniczący w celu zapewnienia ciągłości prac pełni swoje obowiązki
do czasu wyboru nowego Przewodniczącego.

1.

2.

3.

4.

5.

§5
Wybór Przewodniczącego i Prezydium
Prezydium i Przewodniczący Kolegium wybierani są przez Zebranie
Sędziów, zwoływane na mocy uchwały Zarządu, określającej termin
posiedzenia, jego miejsce, i proponowany porządek obrad. Porządek obrad
może być uzupełniany przez Zebranie Sędziów o punkty niezbędne do
przeprowadzenia obrad zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym,
przepisami Statutu, uchwałami Zarządu i Regulaminem.
W Zebraniu Sędziów można uczestniczyć stacjonarnie lub zdalnie. W celu
zdalnego
uczestnictwa
zapewnia
się
środki
bezpośredniego
porozumiewania się na odległość z zastrzeżeniem, że środki
bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewniają stałą
i nieprzerwaną możliwość aktywnego uczestnictwa w posiedzeniu w czasie
rzeczywistym, w tym:
i. transmisję posiedzenia w czasie rzeczywistym,
ii. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym,
iii. przeprowadzenie głosowania w sposób zgodny z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego, uchwałami Zarządu
i Regulaminem.
W Zebraniu Sędziów mogą wziąć udział wszyscy sędziowie kolarscy z
aktualną licencją sędziowską PZKol, którzy nabyli uprawnienia sędziowskie
co najmniej 2 lata przed dniem Zebrania Sędziów, jak też sędziowie
honorowi PZKol.
Prawo udziału w Zebraniu Sędziów nie może być uwarunkowane
koniecznością dochowania jakichkolwiek formalności niewynikających z
Regulaminu, w tym dokonywania opłat lub wcześniejszego zapisania się lub
zgłoszenia chęci uczestnictwa w Zebraniu Sędziów.
Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim uprawnionym do
udziału w Zebraniu Sędziów.
Strona 2 z 5

6. Zebranie Sędziów wybiera ze swojego grona przewodniczącego i
protokolanta Zebrania.
7. Przewodniczący wybierany jest przez Zebranie Sędziów w głosowaniu
tajnym, spośród kandydatów zgłoszonych w dowolnej formie przed
rozpoczęciem głosowania, bezwzględną większością głosów (pierwsza tura).
Każdemu członkowi Zebrania Sędziów przysługuje jeden głos. Jeżeli żaden
kandydat nie uzyska wymaganej liczby głosów, odbywa się druga tura
wyborów pomiędzy dwoma kandydatami, którzy w pierwszej turze uzyskali
największą liczbę głosów. W drugiej turze wygrywa kandydat, który
otrzymał największą liczbę głosów.
8. Liczba członków Prezydium określana jest na mocy uprzedniej uchwały
Zebrania Sędziów. Członkowie Prezydium wybierani są w głosowaniu
tajnym spośród kandydatów zgłoszonych w dowolnej formie przed
rozpoczęciem głosowania. Każdy uczestnik Zebrania Sędziów może oddać
liczbę głosów odpowiadającą liczbie członków Prezydium. Członkami
Prezydium stają się osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę
głosów.
9. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Zebranie Sędziów podejmuje uchwały
zwykłą większością głosów.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

§6
Zwoływanie posiedzeń Prezydium
Posiedzenia Prezydium odbywają się przynajmniej raz na kwartał.
Posiedzenia Prezydium zwołuje Przewodniczący:
a. z własnej inicjatywy,
b. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Prezydium.
Posiedzenie Prezydium zwołuje się poprzez wysłanie zaproszenia na
posiedzenie, w którym oznacza się datę, godzinę i miejsce posiedzenia wraz
z proponowanym porządkiem obrad.
Zaproszenie, o którym jest mowa w ust. 3 powyżej, kierowane jest do
członków Prezydium. Na zarządzenie Przewodniczącego zaproszenie może
być skierowane do zaproszonych gości.
Zaproszenie, o którym jest mowa w ust. 3 powyżej, przesyłane jest na adresy
skrzynek poczty elektronicznej członków Prezydium oraz zaproszonych
gości.
W nadzwyczajnych przypadkach, Przewodniczący może zwołać posiedzenie
w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu, o ile większość
członków Prezydium wyrazi na to zgodę.
Posiedzenia mogą odbywać się stacjonarnie lub zdalnie, przy użyciu
środków technicznych umożliwiających nieprzerwany udział każdego
chętnego członka Prezydium. § 5 ust. 2 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

§7
Protokoły
1. Z posiedzeń Prezydium sporządza się protokoły.
Strona 3 z 5

2. Lista obecności podpisana przez uczestników posiedzenia stanowi
załącznik do protokołu. W przypadku nieobecności członka Prezydium w
protokole należy wskazać przyczynę nieobecności.
3. Uchwały Prezydium stanowią załącznik do protokołu.
4. Protokoły przedkłada się Prezydium do zatwierdzenia, a następnie
w terminie 7 dni od posiedzenia przekazuje do wiadomości Zarządu.

1.
2.
3.
4.

§8
Zasady głosownia
Każdemu członkowi Prezydium przysługuje jeden głos.
Uchwały zapadają zwykłą większością głosów członków Prezydium przy
udziale przynajmniej połowy członków Prezydium.
Głosowania są jawne, chyba że przewodniczący posiedzenia zarządzi
inaczej.
W przypadku równości głosów oddanych za podjęciem uchwały oraz głosów
przeciw uchwale decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

§9
Przestrzeganie przepisów
1. W przypadku działań Przewodniczącego lub Prezydium niezgodnych z
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutem, uchwałami
Zarządu, Regulaminem czy zasadami współżycia społecznego, Zarząd ma
prawo:
a. udzielić upomnienia lub nagany,
b. rozwiązać kierownictwo Kolegium i do czasu następnego Zebrania
Sędziów ustalić tymczasowego Przewodniczącego.
2. W przypadku zastosowania sankcji, o której jest mowa w ust. 1 lit. b powyżej,
Zarząd zwołuje Zebranie Sędziów w celu wyboru kierownictwa Kolegium na
termin przypadający nie później niż 60 dni od dnia zawiadomienia
Prezydium. Wybór, o którym jest mowa w zdaniu poprzednim, nie przerywa
kadencji kierownictwa Kolegium.
§ 10
Dokumentacja i korespondencja
1. Prezydium prowadzi dokumentację Kolegium.
2. Dokumentacja Kolegium jest przechowywana w Biurze Związku.
3. Korespondencja
dotycząca
spraw
Kolegium,
Prezydium
i Przewodniczącego jest odbierana i nadawana za pośrednictwem Biura
Związku.
W
przypadku
korespondencji
elektronicznej,
każda
korespondencja powinna zostać przekazywana do wiadomości Biura
Związku na następujący adres email: biuro@pzkol.pl.
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Zmiana Regulaminu wymaga uchwały Zarządu.
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2. Prezydium uprawnione jest do opracowywania i przedstawiania Zarządowi
propozycji zmian Regulaminu.
3. Regulamin zastępuje wszelkie dotychczasowe regulaminy i procedury
związane z funkcjonowaniem Kolegium.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2021 roku.
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