
Regulamin wyboru  

Przewodniczącego Kolegium Sędziów 

Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej 

 

§ 1  Kolegium Sędziów 

 

1. Kolegium Sędziów działa w oparciu o Statut Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki 

Siatkowej (MWZPS), Regulamin Wydziału Sędziowskiego Polskiego Związku Piłki 

Siatkowej, Regulamin Kolegium Sędziów Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki 

Siatkowej oraz niniejszy Regulamin. 

2. Na czele Kolegium stoi Przewodniczący, który zgłasza do zatwierdzenia jego skład 

Zarządowi.  

3. Do obowiązków Przewodniczącego Kolegium należy kierowanie bieżącą pracą sędziów 

oraz realizowanie zadań określonych przez Prezesa i Zarząd MWZPS. 

4. Na wniosek Prezesa MWZPS, Zarząd ma prawo zwykłą większością głosów zawiesić lub 

odwołać Przewodniczącego oraz całe Kolegium Sędziów MWZPS. 

  

§ 2 Wybór Przewodniczącego  

 

1. Wybór Przewodniczącego Kolegium Sędziów w trybie zwyczajnym jest dokonywany na  

Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Sędziów MWZPS. 

2. Czas trwania kadencji wynosi 4 lata. 

3. Prezes MWZPS powołuje 3-osobową Komisję Wyborczą, która zwołuje Zwyczajne Walne 

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Sędziów MWZPS w terminie do 14 dni od dnia 

wyznaczenia terminu Walnego Sprawozdawczo - Wyborczego Zebrania Delegatów  

MWZPS. 

4. Procedurę zgłaszania kandydatów określono w paragrafie 3, bierne i czynne prawo 

wyborcze opisano w paragrafie 4. 

5. W przypadku  

a. ustąpienia Przewodniczącego Kolegium z zajmowanej funkcji, 

b. odwołania Przewodniczącego Kolegium przez Zarząd, 

c. śmierci Przewodniczącego Kolegium Sędziów 

Prezes MWZPS powołuje 3 osobową Komisję Wyborczą, która w terminie do 7 dni od dnia 

powołania ogłasza termin i przeprowadza Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Sędziów 

MWZPS. Procedurę zgłaszania kandydatów określono w paragrafie 3, bierne i czynne prawo 

wyborcze opisano w paragrafie 4. 



6. W przypadku nieodbycia się wyborów lub niewyłonienia Przewodniczącego Kolegium   

w terminie wyznaczonym przez Komisję Wyborczą lub z innych przyczyn losowych,  Zarząd 

MWZPS może desygnować Komisarza, który do czasu wyboru nowego   

Przewodniczącego Kolegium Sędziów będzie kierował bieżącą pracą sędziów, powołując 

w tym celu odpowiednie struktury, według potrzeb. 

 

§ 3 Zgłaszanie kandydatów 

 

1. Kandydat ma Przewodniczącego Kolegium  może być zgłoszony przez  

a. Prezesa Zarządu  MWZPS, 

b. minimum 30 sędziów piłki siatkowej MWZPS. 

2. Zgłoszenia kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Kolegium Sędziów MWZPS 

należy dokonać w formie pisemnej, osobiście lub pocztą tradycyjną na adres biura MWZPS. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać pisemną zgodę kandydata na udział w wyborach oraz listę 

osób popierających kandydaturę z oryginalnymi podpisami. 

4. W przypadku zgłoszenia Kandydata na Przewodniczącego Kolegium przez Prezesa 

Zarządu MWZPS jest wymagana jedynie pisemna zgoda Kandydata na udział w wyborach. 

5. Zgłoszenie  kandydata wraz z kompletem dokumentów powinno dotrzeć do siedziby biura 

MWZPS na minimum 7 dni  przed terminem  rozpoczęcia  Zebrania. 

6. Za weryfikację dokumentów i umieszczenie kandydata na liście wyborczej odpowiada 

Komisja Wyborcza powołana przez Prezesa MWZPS. 

7. W przypadku braku kompletu dokumentów zgłoszeniowych kandydat nie zostanie 

umieszczony na liście wyborczej. 

8. Po przeprowadzonej weryfikacji dokumentów Komisja Wyborcza sporządza listę 

kandydatów, która zostanie bezzwłocznie opublikowana na aktualnej stronie internetowej 

Związku. 

 

§ 4 Bierne i czynne prawo wyborcze 

 

1. Do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym oraz 

Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Wyborczym Sędziów MWZPS są uprawnieni sędziowie 

piłki siatkowej MWZPS. 

2. Lista sędziów uprawnionych do głosowania zostanie ustalona przez Komisję Wyborczą i 

podana do wiadomości na aktualnej stronie MWZPS. 

3. Wszelkie uwagi dotyczące listy uprawionych do głosowania można zgłaszać do Komisji 

Wyborczej, za pośrednictwem biura MWZPS, w terminie 48 godzin od  opublikowania listy 



na aktualnej stronie Związku. Uwagi zgłoszone po upływie w/w terminu nie zostaną 

rozpatrzone. 

 

§ 5  Zatwierdzenie Przewodniczącego przez Zarząd MWZPS 

 

1. Przewodniczącym Kolegium Sędziów MWZPS zostaje osoba, która otrzymała najwięcej 

głosów z pośród zgłoszonych kandydatów i została zatwierdzona przez Zarząd MWZPS. 

2. W przypadku braku zgody Zarządu na kandydaturę wyłonioną w wyborach, Zarząd MWZPS 

może powołać Komisarza pełniącego obowiązki Przewodniczącego Kolegium do czasu 

nowych wyborów. 

 

§ 6 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd. 

 

 

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd MWZPS uchwałą nr …………. z dnia 18.06.2018  


