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REGULAMIN SĘDZIEGO  SPORTOWEGO 
POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO  

 
 

ROZDZIAŁ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 
§ 1 

Sędzią sportowym Polskiego Związku Żeglarskiego, zwanym dalej sędzią PZŻ, jest osoba 
o sprawdzonych kwalifikacjach do pełnienia funkcji sędziego podczas regat, potwierdzonych 
posiadaniem klasy i specjalizacji sędziego oraz aktualnej licencji sędziego PZŻ. 
 

§ 2 
Sędzią PZŻ może być osoba, która: 
1) ukończyła 18 lat, 
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, 
3) korzysta z pełni praw publicznych, 
4) posiada, co najmniej średnie wykształcenie, 
5) posiada sprawdzone kwalifikacje sędziego potwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu na klasę 

sędziowską i wymaganą specjalizację, 
6) pisemnie zobowiąże się do przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów PZŻ oraz przepisów 

i regulaminów World Sailing, w tym także do poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej PZŻ  
 

§ 3 
1. Sędzia PZŻ sprawuje swoje funkcje dobrowolnie, kierując się wiedzą fachową, obowiązującymi 

przepisami, regulaminami i dobrą praktyką, przy zachowaniu zasad etyki, bezstronności oraz 
dobrych obyczajów sędziowskich i żeglarskich.  

2. Przynależność klubowa sędziego PZŻ nie stanowi podstawy do uznania go za posiadającego konflikt 
interesów w myśl Przepisów Regatowych Żeglarstwa World Sailing, zwanych dalej PRŻ. 

 
§ 4 

1. Ustala się następujące klasy sędziego PZŻ: 
1) sędzia PZŻ klasy drugiej (II), 
2) sędzia PZŻ klasy pierwszej (I), 
3) sędzia PZŻ klasy państwowej (P). 

2. Ustala się następujące specjalizacje sędziego PZŻ klasy I oraz P: 
1) sędzia regat (SR), 
2) zespół protestowy (ZP), 
3) arbiter (A).  

3. Nadawane przez World Sailing międzynarodowe uprawnienia sędziego (International Race Officer 
(IRO), International Judge (IJ) i International Umpire (IU)), są w pełni honorowane w polskim 
żeglarstwie na poziomie klasy państwowej w zakresie posiadanej specjalizacji. 

 
 

ROZDZIAŁ 2 
 WARUNKI UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ SĘDZIEGO PZŻ 

 
§ 5 

1. Uprawnienia sędziego PZŻ są nadawane z upoważnienia Zarządu PZŻ przez Kolegium Sędziów 
PZŻ, zwanego dalej KS PZŻ, na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu. 

2. Potwierdzeniem posiadania uprawnień sędziego PZŻ jest ważna licencja sędziego PZŻ.  
 

§ 6 
1. Warunkami dopuszczenia do egzaminu na sędziego PZŻ klasy drugiej są:  

1) złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na sędziego PZŻ stanowiącego załącznik nr 1,  
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2) pozytywnie oceniony udział w pracach co najmniej sześciu komisji sędziowskich w okresie 
ostatnich dwóch lat, potwierdzony przez co najmniej dwóch różnych sędziów głównych tych 
regat na Karcie stażu sędziego PZŻ stanowiącej załącznik nr 2.  

2. Egzamin na sędziego PZŻ klasy drugiej jest przeprowadzany przez Okręgowe Kolegium Sędziów 
PZŻ, zwane dalej OKS PZŻ. Termin i miejsce egzaminu ustala OKS PZŻ w uzgodnieniu KS PZŻ. 

3. Komisja egzaminacyjna OKS PZŻ jest zatwierdzana przez KS PZŻ. Komisja składa się z trzech 
członków, w tym przewodniczącego, który posiada co najmniej klasę pierwszą. 

4. Protokół z egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje do KS PZŻ i Biura PZŻ nie 
później niż 14 dni po egzaminie: 
1) w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu KS PZŻ nadaje stosowne uprawnienia, a kandydat 

składa wniosek o wydanie licencji stanowiący załącznik nr 3 nie później niż w terminie do 
6 miesięcy po egzaminie, po tym terminie wynik egzaminu traci ważność, 

2) w przypadku negatywnego wyniku egzaminu OKS PZŻ informuje kandydata, że egzamin może 
być powtórzony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty egzaminu oraz po ponownym 
spełnieniu stosownych warunków dopuszczenia do egzaminu. 

 
§ 7 

Warunkami dopuszczenia do egzaminu na sędziego PZŻ klasy pierwszej w specjalizacji sędzia regat 
(SR) są:  
1) złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na sędziego PZŻ stanowiącego załącznik nr 1,  
2) posiadanie uprawnień sędziego PZŻ klasy drugiej przez okres minimum dwóch lat,  
3) udział w co najmniej ośmiu komisjach regatowych w okresie ostatnich trzech lat, posiadając 

uprawnienia sędziego PZŻ klasy drugiej i pełniąc co najmniej:  
a) 3 razy funkcję sędziego głównego regat klas sportowych, 
b) 3 razy funkcję członka komisji regatowej regat ujętych w Kalendarzu regat klas sportowych PZŻ, 

w tym przynajmniej jeden raz funkcję sekretarza, 
4) uzyskanie trzech pozytywnych opinii potwierdzonych na Karcie oceny w specjalizacji sędzia regat 

stanowiącej załącznik nr 4, opinie muszą pochodzić z trzech regat, gdzie kandydat pełnił funkcję 
sędziego głównego, od trzech różnych sędziów (po jednym na każdych regatach) co najmniej klasy 
pierwszej o dowolnej specjalizacji. 

 
§ 8 

Warunkami dopuszczenia do egzaminu na sędziego PZŻ klasy państwowej w specjalizacji sędzia 
regat (SR) są: 
1) złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na sędziego PZŻ stanowiącego załącznik nr 1,  
2) posiadanie uprawnień sędziego PZŻ klasy pierwszej w specjalizacji sędzia regat przez okres 

minimum dwóch lat,  
3) udział w co najmniej ośmiu komisjach regatowych w okresie ostatnich trzech lat posiadając 

uprawnienia sędziego PZŻ klasy pierwszej w specjalizacji sędzia regat i pełniąc co najmniej:  
a) cztery razy funkcję sędziego głównego regat ujętych w Kalendarzu regat klas sportowych PZŻ, 

na trzech różnych akwenach, w tym na akwenie morskim lub zatokowym,  
b) cztery razy funkcję członka komisji regatowej regat rangi co najmniej mistrzostw Polski ujętych 

w Kalendarzu regat klas sportowych PZŻ lub Kalendarzu regat klas morskich PZŻ, 
4) uzyskanie trzech pozytywnych opinii na Karcie oceny w specjalizacji sędzia regat stanowiącej 

załącznik nr 4, opinie muszą pochodzić z trzech regat, gdzie kandydat pełnił funkcję sędziego 
głównego, od trzech różnych sędziów (po jednym na każdych regatach) co najmniej klasy 
państwowej o dowolnej specjalizacji. 

 
§ 9 

Warunkami dopuszczenia do egzaminu na sędziego PZŻ klasy pierwszej w specjalizacji zespół 
protestowy (ZP) są:  
1) złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na sędziego PZŻ stanowiącego załącznik nr 1,  
2) posiadanie uprawnień sędziego PZŻ klasy drugiej przez okres minimum dwóch lat,  
3) udział w co najmniej ośmiu zespołach protestowych w okresie ostatnich trzech lat, posiadając 

uprawnienia sędziego PZŻ klasy drugiej i co najmniej:  
a) pełnienie dwa razy funkcji przewodniczącego zespołu protestowego regat klas sportowych, 
b) uczestniczenie w rozpatrywaniu co najmniej dziesięciu protestów, 
c) pełnienie trzy razy funkcji obserwatora wyznaczonego zgodnie z Dodatkiem P PRŻ, 
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4) uzyskanie trzech pozytywnych opinii potwierdzonych na Karcie oceny w specjalizacji zespół 
protestowy stanowiącej załącznik nr 5, opinie muszą pochodzić z trzech różnych regat, od trzech 
różnych sędziów (po jednym na każdych regatach) co najmniej klasy pierwszej o specjalizacji zespół 
protestowy, co najmniej jedna z tych opinii musi pochodzić z regat, na których zastosowanie miał 
Dodatek P PRŻ. 

 
§ 10 

Warunkami dopuszczenia do egzaminu na sędziego PZŻ klasy państwowej w specjalizacji zespół 
protestowy (ZP) są:  
1) złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na sędziego PZŻ stanowiącego załącznik nr 1,  
2) posiadanie uprawnień sędziego PZŻ klasy pierwszej w specjalizacji zespół protestowy przez okres 

minimum dwóch lat,  
3) udział w co najmniej ośmiu zespołach protestowych w okresie ostatnich trzech lat, posiadając 

uprawnienia sędziego PZŻ klasy pierwszej w specjalizacji zespół protestowy i pełniąc co najmniej:  
a) cztery razy funkcję przewodniczącego zespołu protestowego regat z Kalendarza regat klas 

sportowych PZŻ, 
b) cztery razy funkcję członka zespołu protestowego regat rangi co najmniej mistrzostw Polski 

ujętych w Kalendarzu regat klas sportowych PZŻ lub Kalendarzu regat klas morskich PZŻ, 
4) uzyskanie trzech pozytywnych opinii potwierdzonych na Karcie oceny w specjalizacji zespół 

protestowy stanowiącej załącznik nr 5, opinie muszą pochodzić z trzech różnych regat, od trzech 
różnych sędziów (po jednym na każdych regatach) co najmniej klasy państwowej o specjalizacji 
zespół protestowy co najmniej dwie z tych opinii muszą pochodzić z regat na których zastosowanie 
miał dodatek P PRŻ. 

 
§ 11 

Warunkami dopuszczenia do egzaminu na sędziego PZŻ klasy pierwszej w specjalizacji arbiter (A) są:  
1) złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na sędziego PZŻ stanowiącego załącznik nr 1,  
2) posiadanie uprawnień sędziego PZŻ klasy drugiej przez okres minimum dwóch lat,  
3) udział w co najmniej sześciu regatach meczowych, zespołowych lub bezpośredniego sędziowania 

na wodzie w roli arbitra w ciągu ostatnich trzech lat posiadając uprawnienia sędziego PZŻ klasy 
drugiej, 

4) uzyskanie trzech pozytywnych opinii potwierdzonych na Karcie oceny w specjalizacji arbiter 
stanowiącej załącznik nr 6, opinie muszą pochodzić z trzech różnych regat, od trzech różnych 
sędziów (po jednym na każdych regatach) co najmniej klasy pierwszej o specjalizacji arbiter.  

 
§ 12 

Warunkami dopuszczenia do egzaminu na uprawnienia sędziego PZŻ klasy państwowej w specjalizacji 
arbiter (A) są:  
1) złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu na sędziego PZŻ stanowiącego załącznik nr 1,  
2) posiadanie uprawnień sędziego PZŻ klasy pierwszej w specjalizacji arbiter przez okres minimum 

dwóch lat,  
3) udział w co najmniej ośmiu regatach meczowych, zespołowych lub bezpośredniego sędziowania na 

wodzie w roli arbitra w ciągu ostatnich trzech lat posiadając uprawnienia Sędziego PZŻ klasy 
pierwszej w specjalizacji arbiter,  

4) uzyskanie trzech pozytywnych opinii potwierdzonych na Karcie oceny w specjalizacji arbiter 
stanowiącej załącznik nr 6, opinie muszą pochodzić z trzech różnych regat, od trzech różnych 
sędziów (po jednym na każdych regatach) co najmniej klasy państwowej o specjalizacji arbiter. 

 
§ 13 

1. Egzamin na sędziego PZŻ klasy pierwszej i państwowej jest egzaminem teoretycznym. 
2. Po otrzymaniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu na klasę pierwszą lub państwową KS PZŻ: 

1) wyznacza termin egzaminu i powołuje komisję egzaminacyjną lub 
2) powiadamia zainteresowanego o konieczności uzupełnienia wniosku, jeśli tego wymaga.  

3. Komisja egzaminacyjna składa się z co najmniej 3 sędziów PZŻ: 
1) na klasę pierwszą:  

a) przewodniczący – sędzia PZŻ klasy państwowej w danej specjalizacji, 
b) członkowie – sędziowie PZŻ co najmniej klasy pierwszej w danej specjalizacji, 

2) na klasę państwową:  
a) przewodniczący – sędzia PZŻ klasy państwowej w danej specjalizacji, 
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b) członkowie – sędziowie PZŻ klasy państwowej w danej specjalizacji. 
4. Protokół z egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej przekazuje do KS PZŻ i Biura PZŻ nie 

później niż 14 dni po egzaminie: 
1) przypadku pozytywnego wyniku egzaminu KS PZŻ nadaje stosowne uprawnienia, a kandydat 

składa wniosek o wydanie licencji stanowiący załącznik nr 3 nie później niż w terminie do 
6 miesięcy po egzaminie, po tym terminie wynik egzaminu traci ważność, 

2) w przypadku negatywnego wyniku egzaminu KS PZŻ informuje kandydata, że egzamin może 
być powtórzony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty egzaminu oraz po ponownym 
spełnieniu stosownych warunków dopuszczenia do egzaminu. 

 
 

ROZDZIAŁ 3 
PRAWA I OBOWIĄZKI SĘDZIEGO PZŻ 

 
§ 14 

1. Sędzia PZŻ ma prawo do: 
1) sędziowania regat żeglarskich według posiadanych uprawnień i specjalizacji, zgodnie z § 15, 
2) szkolenia i egzaminowania kandydatów na sędziego PZŻ według posiadanych uprawnień 

i specjalizacji, 
3) ubiegania się o uprawnienia międzynarodowe World Sailing, po uprzednim uzyskaniu akceptacji 

KS PZŻ, 
4) korzystania z pomocy i ochrony organizatora regat przed regatami, w czasie ich trwania oraz 

bezpośrednio po ich zakończeniu w zakresie wykonywania funkcji sędziego, 
5) zapewnienia mu przez organizatora regat warunków (w tym nieodpłatnego dostarczenia 

wyposażenia) umożliwiających bezpieczne, skuteczne, zgodne z obowiązującymi przepisami 
wypełnianie jego funkcji sędziego podczas regat żeglarskich, 

6) otrzymania uzgodnionego z organizatorem regat wynagrodzenia i zwrotu kosztów podróży 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Sędzia PZŻ ma obowiązek: 
1) postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Przepisami Regatowymi Żeglarstwa, 

przepisami i regulaminami PZŻ oraz zasadami sprawiedliwości i obiektywizmu, jak również 
wstrzymując się od uprzedzeń, 

2) stale pogłębiać i aktualizować swoją wiedzę, utrzymywać wysoki poziom znajomości oraz 
umiejętności stosowania przepisów, przypadków, procedur oraz zaleceń KS PZŻ, 

3) utrzymywać wewnątrzsędziowskie rozważania oraz dyskusje w tajemnicy, zarówno przed, 
podczas jak i po regatach, 

4) respektować i wdrażać decyzje zespołu odwoławczego KS PZŻ. 
3. Szczegółowe prawa i obowiązki organizatorów regat wobec sędziów PZŻ są uregulowane właściwymi 

dokumentami PZŻ. 
 

§ 15 
Sędzia PZŻ może podczas regat licencjonowanych przez PZŻ pełnić następujące funkcje: 
 
Komisja regatowa 

Klasa sędziego - 
specjalizacja 

Regaty klas sportowych 
Regaty klas amatorskich 

Regaty klas morskich 

Regaty  
nie ujęte  

w kalendarzu 
PZŻ  

Regaty  
ujęte w 

kalendarzu 
PZŻ  

Regaty rangi 
mistrzostw 

Polski,  
ME i MŚ 

Regaty rangi 
mistrzostw 

Polski, ME i MŚ 
Pozostałe 

II wszystkie członek członek członek wszystkie 

I - SR wszystkie wszystkie sędzia trasy 
sędzia trasy 

sędzia główny* wszystkie 

Państwowa - SR wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 

Międzynarodowa - IRO wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 

* po uprzedniej akceptacji przez Kolegium Sędziów PZŻ 
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Zespół protestowy 

Klasa sędziego - 
specjalizacja 

Regaty klas sportowych  
Regaty klas amatorskich Regaty 

klas morskich 

Regaty 
 nie ujęte  

w kalendarzu 
PZŻ  

Regaty 
ujęte w 

kalendarzu 
PZŻ  

Regaty rangi 
mistrzostw 

Polski, ME, MŚ 

Regaty rangi 
mistrzostw 

Polski, ME i MŚ 
Pozostałe 

II wszystkie członek członek* członek* wszystkie 

I - ZP wszystkie wszystkie członek członek 
przewodniczący* 

wszystkie 

Państwowa - ZP wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 

Międzynarodowa - IJ wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 

* po uprzedniej akceptacji przez Kolegium Sędziów PZŻ 

 
Zespół arbitrów 

Klasa sędziego - 
specjalizacja 

Regaty klas sportowych  
Regaty klas amatorskich  

Regaty klas morskich 

Regaty 
 nie ujęte  

w kalendarzu 
PZŻ  

Regaty 
ujęte w 

kalendarzu 
PZŻ  

Regaty rangi 
mistrzostw 

Polski, ME, MŚ 

Regaty rangi 
mistrzostw 

Polski, ME i MŚ 
Pozostałe 

II wszystkie członek członek* członek* wszystkie 

I – A wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 

Państwowa – A wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 

Międzynarodowa – IU wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie 

* po uprzedniej akceptacji przez Kolegium Sędziów PZŻ 

 
§ 16 

Sędzia PZŻ pełniący funkcję sędziego głównego, przewodniczącego zespołu protestowego oraz arbitra 
głównego ma obowiązek wypełnić sprawozdanie z regat na obowiązujących drukach zatwierdzonych 
przez KS PZŻ i przesłać do KS PZŻ drogą elektroniczną w terminie 15 dni od zakończenia regat. 
 
 

ROZDZIAŁ 4 
LICENCJE SĘDZIEGO PZŻ – WERYFIKACJA 

 
§ 17 

1. Licencja sędziego PZŻ jest wydawana przez Biuro PZŻ na postawie protokołu z egzaminu, uchwały 
KS PZŻ i wniosku o wydanie licencji sędziego PZŻ stanowiącego załącznik nr 3. 

2. Licencja jest wydawana w postaci dokumentu elektronicznego (plik PDF). 
3. Licencja sędziego PZŻ jest wydawana jest na okres 4 lat. Po upływie tego terminu licencja podlega 

weryfikacji przez KS PZŻ. 
4. Wydanie licencji jest odpłatne, wysokość opłaty za wydanie licencji ustala Zarząd PZŻ. 
 

§ 18 
1. Warunkiem weryfikacji licencji sędziego PZŻ klasy drugiej w okresie do dnia 31 marca 2022 r. jest: 

1) złożenie wniosku o weryfikację licencji sędziego PZŻ klasy drugiej stanowiącego załącznik nr 7,  
2) udział w okresie ostatnich 4 lat w komisjach sędziowskich co najmniej 4 regat bez względu na 

pełnioną funkcję. 
2. Warunkiem weryfikacji licencji sędziego PZŻ klasy drugiej w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. jest: 

1)  złożenie wniosku o weryfikację licencji sędziego PZŻ klasy drugiej stanowiącego załącznik nr  7,  
2)  udział w okresie ostatnich 4 lat: 

a) w komisjach sędziowskich co najmniej 4 regat bez względu na pełnioną funkcję,  
b) w co najmniej jednym szkoleniu ogólnopolskim lub okręgowym zatwierdzonym przez KS 

PZŻ. 
3.   Warunkiem weryfikacji licencji sędziego PZŻ klasy pierwszej i państwowej w okresie do dnia 

31 marca 2022 r. jest: 
1) złożenie wniosku o weryfikację licencji sędziego PZŻ klasy pierwszej lub państwowej 

stanowiącego załącznik nr 8,  
2) udział w okresie ostatnich 4 lat: 

a) w specjalizacji sędzia regat – w co najmniej czterech  regatach jako członek komisji 
regatowej,  
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b) w specjalizacji zespół protestowy – w co najmniej czterech regatach jako członek zespołu 
protestowego  

c) w specjalizacji arbiter (sędzia regat meczowych i zespołowych) – w co najmniej czterech  
regatach jako członek zespołu arbitrów 

4.   Warunkiem weryfikacji licencji sędziego PZŻ klasy pierwszej i państwowej w okresie od dnia 
1 kwietnia 2022 r. jest: 
1)  złożenie wniosku o weryfikację licencji sędziego PZŻ klasy pierwszej lub państwowej 

stanowiącego załącznik nr 8,  
2)  udział w okresie ostatnich 4 lat w co najmniej dwóch szkoleniach zatwierdzonych przez KS PZŻ, 

w tym co najmniej jednym ogólnopolskim oraz: 
a) w specjalizacji sędzia regat – pełnienie co najmniej cztery razy funkcji sędziego głównego 

lub sędziego trasy, 
b)  w specjalizacji zespół protestowy – udział w co najmniej czterech zespołach protestowych, 

w tym co najmniej jeden raz w funkcji przewodniczącego, 
c)  w specjalizacji arbiter – udział w co najmniej czterech zespołach arbitrów. 

 
§ 19 

1. W przypadku pozytywnej weryfikacji przez KS PZŻ ważność licencji zostaje przedłużona na okres 4 
lat od dnia decyzji KS PZŻ. 

2. W przypadku niespełnienia warunków weryfikacji na klasę pierwszą lub państwową, o których mowa 
w § 18 ust. 3 i 4, sędzia PZŻ może ubiegać się o weryfikację na klasę drugą zgodnie z warunkami 
określonymi w § 18 ust. 1 i 2. 

3. W szczególnych uzasadnionych przypadkach, na wniosek sędziego PZŻ, KS PZŻ może przedłużyć 
ważność licencji na okres nie dłuższy niż jeden rok. 

 
 

ROZDZIAŁ 5 
POZBAWIANIE I ZAWIESZANIE UPRAWNIEŃ SĘDZIEGO PZŻ 

 
§ 20 

1.   Uprawnienia sędziego PZŻ są zawieszane na podstawie:  
1) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, 
2) prawomocnego orzeczenia Sądu Związkowego PZŻ, 
3) uchwały Zarządu PZŻ, w tym na wniosek KS PZŻ, 
4) uchwały KS PZŻ na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

2.   Uprawnienia sędziego PZŻ są odbierane na podstawie:  
1) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, 
2) prawomocnego orzeczenia Sądu Związkowego PZŻ, 
3) uchwały Zarządu PZŻ, w tym na wniosek KS PZŻ. 

3.  Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 pkt 3 wymagają pisemnego uzasadnienia. 
4.  Organem odwoławczym od decyzji, o których mowa: 

1)   w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 jest Sejmik PZŻ, 
2)  w ust. 1 pkt 4 jest Zarząd PZŻ. 

 
 

ROZDZIAŁ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 21 

Rejestr nadanych uprawnień i wydanych licencji sędziego PZŻ oraz decyzji o zawieszeniu i pozbawieniu 
uprawnień sędziego PZŻ wraz ze stosowną dokumentacją prowadzi Biuro PZŻ. 

 
§ 22 

Uprawnienia i licencje sędziego PZŻ przyznane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów 
zachowują ważność w zakresie i na okres na jaki zostały wydane. 
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Załącznik nr 1 
do Regulaminu sędziego sportowego PZŻ 

                   

 

P O L S K I  Z W I Ą Z E K  Ż E G L A R S K I  

W N I O S E K  
O  D O P U S Z C Z E N I E  D O  E G Z A M I N U  N A  S Ę D Z I E G O  P Z Ż  

 
 

Imiona:  
 

Nazwisko:  
 

PESEL:  
 

Data i miejsce urodzenia:  
 

Adres zamieszkania:  
                                                                               ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość 

Telefon kontaktowy:  
 

Adres e-mail:  
 

Wyksztalcenie:  
 

Uprawnienia żeglarskie:  
                                                                                                      stopień, data nadania 

Klasa sportowa:   
                                                                                                        rodzaj, rok nadania 

 
 
Ja niżej podpisana/y po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu Kolegium Sędziów PZŻ oraz 
Regulaminu sędziego sportowego PZŻ oświadczam, że chcę uzyskać uprawnienia sędziego PZŻ 
i wnioskuję o dopuszczenie do egzaminu na: 
 
klasę: DRUGĄ / PIERWSZĄ / PAŃSTWOWĄ* 
 
w specjalizacji**: SĘDZIA REGAT / ZESPÓŁ PROTESTOWY / ARBITER*.  
 
 
Oświadczam,  że  posiadam  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  i  korzystam  z  pełni  praw publicznych. 
Zobowiązuję się do: 
 przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów PZŻ oraz międzynarodowych organizacji żeglarskich,  
 poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej przed Sądem Związkowym PZŻ, 
 wykonywania obowiązków sędziego w żeglarstwie określonych w Regulaminie Sędziego PZŻ. 
 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań stosownie do art. 233 §1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.) w myśl którego: „Kto, składając zeznanie mające służyć 
za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych – Polski Związek 
Żeglarski z siedzibą w Warszawie. 
 
 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem danych osobowych jest Polski Związek Żeglarski z siedzibą pod adresem al. ks. J. Poniatowskiego 

1, 03-901 Warszawa, adres e-mail: pyabiuro@pya.org.pl; 
2) w sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: 

iodo@pya.org.pl; 
3) dane osobowe przetwarzane są w celu nadawania uprawnień sędziego PZŻ, wydania licencji sędziego PZŻ 

i prowadzenia ich ewidencji oraz do wykonywania zadań statutowych PZŻ; 
4) podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 
5) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 
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6) dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 
7) dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 
8) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu; 
9) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa prawo do: 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 
W ramach wyrażonej zgody oświadczam, iż wiem i zostałem poinformowany, że moje dane osobowe zostaną powierzone 
przez PZŻ innym podmiotom, jedynie i tylko w celach wymienionych wyżej. 
 
 
 

 
 

  
 
 

miejscowość, data  czytelny podpis wnioskodawcy 
 
* niepotrzebne skreślić  
** sędzia klasy drugiej nie posiada specjalizacji 
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Załącznik nr 2 
do Regulaminu sędziego sportowego PZŻ 

 

 

P O L S K I  Z W I Ą Z E K  Ż E G L A R S K I  

K A R T A  S T A Ż U  S Ę D Z I E G O  P Z Ż  

 
 

Imiona:  
 

Nazwisko:  
 

PESEL:  
 

Nr licencji (jeśli został nadany):  

 
 

Lp. Nazwa regat Data Funkcja Ocena  Czytelny podpis* 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

 
 

 
 

  
 
 

miejscowość, data  czytelny podpis stażysty 
 
* podpisuje odpowiednio: Sędzia Główny/Przewodniczący Zespołu Protestowego/Arbiter Główny  
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Załącznik nr 3 
do Regulaminu sędziego sportowego PZŻ 

 

 

P O L S K I  Z W I Ą Z E K  Ż E G L A R S K I  

W N I O S E K  
O  W Y D A N I E  L I C E N C J I  S Ę D Z I E G O  P Z Ż  

 
 

Imiona:  
 

Nazwisko:  
 

PESEL:  
 

Data i miejsce urodzenia:  
 

Adres zamieszkania:  
                                                              ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość 

Telefon kontaktowy:  
 

Adres e-mail:  
 
 

Wnioskuję o nadanie wydanie licencji sędziego PZŻ: 
 

 klasy II (drugiej):    
 (data uzyskania wnioskowanej klasy) 

 klasy I (pierwszej):    
 (wnioskowane specjalizacje, daty uzyskania) 

 klasy P (państwowej):    
 (wnioskowane specjalizacje, daty uzyskania) 

 
 

O Ś W I A D C Z E N I E  S Ę D Z I E G O  P Z Ż   

Oświadczam,  że  posiadam  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych  i  korzystam  z  pełni  praw publicznych. 
 
 
 

Z O B O W I Ą Z A N I E  S Ę D Z I E G O  P Z Ż  
Zobowiązuję się do: 
 przestrzegania postanowień Statutu i regulaminów PZŻ oraz międzynarodowych organizacji żeglarskich,  
 poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej przed Sądem Związkowym PZŻ, 
 wykonywania obowiązków sędziego w żeglarstwie określonych w Regulaminie Sędziego PZŻ. 

 
 
 

P R Z Y R Z E C Z E N I E  S Ę D Z I E G O  P Z Ż  
Przyrzekam uroczyście, że będę pełnić obowiązki sędziego PZŻ z całkowitą bezstronnością, wytrwale dążyć do 
zdobywania wiedzy i rozwoju własnego warsztatu sędziowskiego, szanować prawa i obyczaje żeglarskie, całym swoim 
postępowaniem dbać o dobre imię sportu oraz godność i honor sędziego PZŻ. 
 
 
 
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań stosownie do art. 233 §1 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.) w myśl którego: „Kto, składając zeznanie mające służyć 
za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę 
lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”. 
 
 
 
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych (w zakresie imienia (imion), nazwiska, województwa zamieszkania, 
nr i daty ważności licencji, klasy i specjalizacji) w publicznie dostępnym wykazie sędziów PZŻ. 
 
 

 

 

zdjęcie 

3,5 x 4,5 cm 
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych – Polski Związek 
Żeglarski z siedzibą w Warszawie. 

 
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 
1) administratorem danych osobowych jest Polski Związek Żeglarski z siedzibą pod adresem al. ks. 

J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, adres e-mail: pyabiuro@pya.org.pl; 
2) w sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-

mail: iodo@pya.org.pl; 
3) dane osobowe przetwarzane są w celu nadawania uprawnień sędziego PZŻ, wydania licencji sędziego PZŻ 

i prowadzenia ich ewidencji oraz do wykonywania zadań statutowych PZŻ; 
4) podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 
5) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 
6) dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 
7) dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 
8) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu; 
9) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa prawo 

do: ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

10) przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 

 
W ramach wyrażonej zgody oświadczam, iż wiem i zostałem poinformowany, że moje dane osobowe zostaną powierzone 
przez PZŻ innym podmiotom, jedynie i tylko w celach wymienionych wyżej.  

  

 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

miejscowość, data  czytelny podpis wnioskodawcy 
(podpis nie może wychodzić poza ramkę) 

*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ADNOTACJE KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ 
 

Nadano uprawnienia sędziego PZŻ        

   data (rok-miesiąc-dzień)  podpis Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZŻ  
 

Nie nadano uprawnień sędziego PZŻ       

   data (rok-miesiąc-dzień)  podpis Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZŻ  
 

Uzasadnienie odmowy nadania 
uprawnień sędziego PZŻ   

 

ADNOTACJE BIURA PZŻ 

Licencję sędziego PZŻ   wydano dn.  do:     

 
nr 

licencji  
data wydania licencji 
(rok-miesiąc-dzień)  

data ważności licencji 
(rok-miesiąc-dzień)  

podpis  
pracownika Biura PZŻ  

 

 
 

mailto:pyabiuro@pya.org.pl
mailto:iodo@pya.org.pl
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Załącznik nr 4 
do Regulaminu sędziego sportowego PZŻ 

 

 

P O L S K I  Z W I Ą Z E K  Ż E G L A R S K I  

K A R T A  O C E N Y   
W  S P E C J A L I Z A C J I  S Ę D Z I A  R E G A T  

 
 

Nazwa regat:  
 

Miejscowość, akwen:  
 

Termin:  
 

Imię kandydata:  
 

Nazwisko kandydata:  
 

Nr licencji kandydata:  

 

1. Znajomość PRŻ i ich zastosowanie w praktyce 
 

2. Umiejętność kierowania komisją regatową 
 

3. Umiejętność zarządzania trasą  –  dobór, ustawienie 
 

4. Zdolność obserwacji, reakcja na nieoczekiwane sytuacje, podejmowanie decyzji 
 

5. Komunikacja z organizatorem, zawodnikami, trenerami, zarządcą akwenu  
 

6. Usposobienie, zachowanie 
 

7. Sprawność fizyczna 
 

8. Dodatkowy komentarz 
 

9. Ocena ogólna – czy kandydat powinien zostać dopuszczony do egzaminu? 
 

 
 

 
 
 

Sędzia audytor 
(imię i nazwisko, klasa/specjalizacja, nr licencji) 
 

 
 
 

Inni sędziowie włączeni w ocenę kandydata 
(imię i nazwisko, klasa/specjalizacja, nr licencji) 
 

 
 
 

Data, podpis kandydata 
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Załącznik nr 5 
do Regulaminu sędziego sportowego PZŻ 

 

 

P O L S K I  Z W I Ą Z E K  Ż E G L A R S K I  

K A R T A  O C E N Y   
W  S P E C J A L I Z A C J I  Z E S P Ó Ł  P R O T E S T O W Y  

 
 

Nazwa regat:  
 

Miejscowość, akwen:  
 

Termin:  
 

Imię kandydata:  
 

Nazwisko kandydata:  
 

Nr licencji kandydata:  

 

1. Znajomość PRŻ 
 

2. Komunikacja – z innymi członkami zespołu, zawodnikami, trenerami, organizatorem, KR 
 

3. Rozpatrywanie protestów 
 

4. Kierowanie motorówką i pozycjonowanie 
 

5. Usposobienie, zachowanie 
 

6. Sprawność fizyczna 
 

7. Dodatkowy komentarz 
 

8. Czy dodatek P miał zastosowanie? 
 

9. Ocena ogólna – czy kandydat powinien zostać dopuszczony do egzaminu? 
 

 
 

 
 
 

Sędzia audytor 
(imię i nazwisko, klasa/specjalizacja, nr licencji) 
 

 
 
 

Inni sędziowie włączeni w ocenę kandydata 
(imię i nazwisko, klasa/specjalizacja, nr licencji) 
 

 
 
 

Data, podpis kandydata 
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Załącznik nr 6 
do Regulaminu sędziego sportowego PZŻ 

 

 

P O L S K I  Z W I Ą Z E K  Ż E G L A R S K I  

K A R T A  O C E N Y   
W  S P E C J A L I Z A C J I  A R B I T E R  

 
 

Nazwa regat:  
 

Miejscowość, akwen:  
 

Termin:  
 

Imię kandydata:  
 

Nazwisko kandydata:  
 

Nr licencji kandydata:  

 

1. Ocena sytuacji na wodzie 
 

2. Komunikacja 
 

3. Zastosowanie przepisów i decyzje 
 

4. Kierowanie motorówką i pozycjonowanie 
 

5. Usposobienie, zachowanie 
 

6. Znajomość procedur 
 

7. Sprawność fizyczna 
 

8. Dodatkowy komentarz 
 

9.   Ocena ogólna – czy kandydat powinien zostać dopuszczony do egzaminu? 
 

 
 

 
 
 

Sędzia audytor 
(imię i nazwisko, klasa/specjalizacja, nr licencji) 
 

 
 
 

Inni sędziowie włączeni w ocenę kandydata 
(imię i nazwisko, klasa/specjalizacja, nr licencji) 
 

 
 
 

Data, podpis kandydata 
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Załącznik nr 7 
do Regulaminu sędziego sportowego PZŻ 

 

 

P O L S K I  Z W I Ą Z E K  Ż E G L A R S K I  

W N I O S E K  
O  W E R Y F I K A C J Ę  L I C E N C J I  S Ę D Z I E G O  P Z Ż  K L A S Y  D R U G I E J  

 
 

Imiona:  
 

Nazwisko:  
 

Nr  licencji:  
 

Adres zamieszkania:  
                                                                               ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość 

Telefon kontaktowy:  
 

Adres e-mail:  

 
Wykaz regat – praktyka sędziego: 

Lp. Nazwa regat 
Termin regat 

Miejsce regat Pełniona funkcja 
od do 

1.      

2.      

3.      

4.      

 
Odbyte szkolenia  
(wymagane jedno szkolenie ogólnopolskie lub okręgowe zatwierdzone przez Kolegium Sędziów PZŻ) 

Lp. Nazwa szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia 

1.    

2.    

 
 

   
 

miejscowość, data  czytelny podpis wnioskodawcy 
 

 

ADNOTACJE KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ 
 

Weryfikacja pozytywna       

   data (rok-miesiąc-dzień)  podpis Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZŻ  
 

Weryfikacja negatywna       

   data (rok-miesiąc-dzień)  podpis Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZŻ  
 

Uzasadnienie  
weryfikacji negatywnej   

 

ADNOTACJE BIURA PZŻ 

Licencję sędziego PZŻ wydano dn.  do:     

 
data wydania licencji 
(rok-miesiąc-dzień)  

data ważności licencji 
(rok-miesiąc-dzień)  

podpis  
pracownika Biura PZŻ  
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Załącznik nr 8 
do Regulaminu sędziego sportowego PZŻ 

 

 

P O L S K I  Z W I Ą Z E K  Ż E G L A R S K I  

W N I O S E K  
O  W E R Y F I K A C J Ę  L I C E N C J I  S Ę D Z I E G O  P Z Ż   

K L A S Y  P I E R W S Z E J / P A Ń S T W O W E J *  

 
 

Imiona:  
 

Nazwisko:  
 

Nr licencji:  
 

Klasa sędziowska:  specjalizacja: SR  ZP  ARBITER  
                                       wpisać klasę pierwsza lub państwowa                                           zaznaczyć weryfikowaną specjalizację 
 

Adres zamieszkania:  
                                                                               ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość 

Telefon kontaktowy:  
 

Adres e-mail:  

 
Wykaz regat – praktyka sędziego: 

Lp. Nazwa regat 
Termin regat 

Miejsce regat Pełniona funkcja 
od do 

1.      

2.      

3.      

4.      

 
Odbyte szkolenia  
(wymagane dwa szkolenia zatwierdzone przez Kolegium Sędziów PZŻ, w tym jedno ogólnopolskie) 

Lp. Nazwa szkolenia Termin szkolenia Miejsce szkolenia 

1.    

2.    

 
 

   
 

miejscowość, data  czytelny podpis wnioskodawcy 
*niepotrzebne skreślić 

 

ADNOTACJE KOLEGIUM SĘDZIÓW PZŻ 
 

Weryfikacja pozytywna       

   data (rok-miesiąc-dzień)  podpis Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZŻ  
 

Weryfikacja negatywna       

   data (rok-miesiąc-dzień)  podpis Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZŻ  
 

Uzasadnienie  
weryfikacji negatywnej   

 

ADNOTACJE BIURA PZŻ 

Licencję sędziego PZŻ wydano dn.  do:     

 
data wydania licencji 
(rok-miesiąc-dzień)  

data ważności licencji 
(rok-miesiąc-dzień)  

podpis  
pracownika Biura PZŻ  

 

 


