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I.Postanowienia ogólne: 
                                              & 1 
 

1.Wydział Sędziowski Podkarpackiego Związku Koszykówki, zwany dalej „Wydziałem”, 
jest organem Zarządu Podkarpackiego Związku Koszykówki powołanym                                      
do prowadzenia całokształtu spraw sędziowskich, dotyczących organizowanych                  
lub zlecanych przez Podkarpacki Związek Koszykówki, zwany dalej „PZK”, rozgrywek 
szczebla wojewódzkiego oraz innych rozgrywek, organizowanych bądź zleconych               
do organizacji przez PZK. 

2.Wydział działa na podstawie § 26 Statutu PZK oraz niniejszego Regulaminu. 

§ 2 

Wydział odpowiada za swą działalność przed Zarządem PZK. 

II. Powołanie i odwołanie Wydziału 

§ 3 

Wydział wybierany jest przez Zarząd PZK na okres trwania kadencji Zarządu PZK. 

§ 4 

Zatwierdzenia  Przewodniczącego Wydziału oraz pozostałych członków Wydziału 

dokonuje Zarząd PZK. 

§ 5 

Odwołanie całego Wydziału, Przewodniczącego Wydziału lub poszczególnych członków 

Wydziału przed upływem kadencji, może nastąpić na wniosek Prezesa Zarządu PZK   

lub Przewodniczącego Wydziału. 

III. Zasady organizacji Wydziału    
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1. Wydział składa się z 3-7 Członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza. 

2. Przewodniczący Wydziału: 

a) reprezentuje Wydział na zewnątrz,                                                                                      

b) stoi na straży praw i godności Wydziału oraz Sędziów PZK,                                                             

c) czuwa nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu,                                                       

d) wykonuje inne zadania przewidziane w tym Regulaminie lub powierzone przez 

Zarząd PZK. 
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§ 7 

1. Zebrania Wydziału odbywają się, co najmniej raz na kwartał 

2. Zebranie zwołuje i prowadzi Przewodniczący Wydziału, zaś w razie jego 

nieobecności – wyznaczony przez Przewodniczącego członek Wydziału.  

3. Zebrania są protokołowane przez Sekretarza lub inną osobę wyznaczoną                    

przez Przewodniczącego. Protokół podpisują prowadzący i protokolant zebrania. 

4. Protokoły zebrań Wydziału gromadzone są w siedzibie PZK i przechowywane               

przez okres, co najmniej 5 lat. 

§ 8 

1. Wydział podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności,                              

co najmniej połowy członków.                                                                                          

W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 

2. W okresach między zebraniami Wydziału, w sprawach dotyczących całokształtu 

problematyki sędziowskiej, decyzje podejmuje Przewodniczący Wydziału. 

§ 9 

Wydział może powoływać komisje problemowe dla załatwiania ściśle określonych spraw. 

§ 10 

1. Obrady Wydziału są poufne, podjęte uchwały i postanowienia wraz z uzasadnieniami 

są jawne. 

2. W obradach mogą brać udział zaproszeni goście. 

§ 11 

Szczegółowy zakres zadań dla członków Wydziału określa Przewodniczący Wydziału                   
i przedkłada do zatwierdzenia przez Zarząd PZK. 

IV. Sprawy dyscyplinarne: 

§ 12 

Wydział ma prawo nakładać na Sędziów następujące kary dyscyplinarne: 

a) upomnienie, 

b) naganę, 

c) zawieszenie w prawach Sędziego, 

d) skreślenie z listy Sędziów PZK. 
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§ 13 

W sprawach dyscyplinarnych od każdej decyzji Wydziału przysługuje prawo wniesienia 

odwołania do Zarządu PZK za pośrednictwem Wydziału, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji. 

V. Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Warunki pracy Wydziału, lokal, materiały biurowe oraz inne niezbędne materiały 

zapewnia Zarząd PZK. 

2. Wydatki finansowe Wydziału związane z jego działalnością administracyjną                               

pokrywa Zarząd PZK z następujących funduszy: 

a) opłat aktywacyjnych wnoszonych przez Sędziów na dany sezon rozgrywkowy, 

b) działalności marketingowej prowadzonej przez Wydział. 

§ 15 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZK. 

§ 16 

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ………………..  2020 roku. 
 
 
 
 

                                                                    Prezes 
                                                                         Podkarpackiego Związku Koszykówki 

                                                                    Zbigniew Błażkowski                                                                 
 


