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 Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr 17/2020 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP województwa mazowieckiego 

 

R e g u l a m i n 
Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich 

Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego 
 

I. Postanowienia ogólne. 

1. Dla właściwej organizacji zawodów strażackich powołuje się Kolegium Sędziów zawodów 
Strażackich Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego –zwane dalej 
Wojewódzkim Kolegium Sędziów.  Kolegium zrzesza wszystkich sędziów zawodów 
rozgrywanych według:  

 Regulaminu młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych wg. CTiF, 

 Regulaminów zawodów sportowo-pożarniczych ochotniczych straży pożarnych, 

 Regulaminu tradycyjnych międzynarodowych zawodów pożarniczych / CTIF /, 

 Regulaminu przeprowadzania i oceny musztry opracowanych dla zawodów  MDP i 
OSP. 

2. Regulamin jest zgodny z Regulaminem Kolegium Sędziów zawodów Strażackich ZOSP RP 
zatwierdzonym uchwałą Prezydium ZG ZOSP RP Nr 159/20/2015. 

 

3. Podstawowymi celami funkcjonowania Wojewódzkiego Kolegium Sędziów  jest sędziowanie  
zawodów strażackich profesjonalnie, bezstronnie i sprawiedliwie, a także  inicjowanie i 
wspieranie nowych inicjatyw w zakresie organizacji  zawodów strażackich. Podstawową 
cechą członków kolegium jest stale doskonalenie wiedzy i praktycznych umiejętności  
sędziowskich. 

4. Główną przesłanką powołania Wojewódzkiego Kolegium Sędziów jest pomoc w 
powoływaniu Sędziego  Głównego  zawodów OSP szczebla wojewódzkiego oraz utworzenie 
ogólnodostępnej listy sędziów zawodów strażackich w celu skutecznego i łatwiejszego 
powoływania sędziów głównych zawodów  szczebla powiatowego  i gminnego.  Lista 
sędziów zawodów strażackich ułatwi też powoływanie przez sędziów głównych składów 
komisji sędziowskich na zawody szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego.  
Dotyczy to przede wszystkim gmin i powiatów, które nie powołają własnych kolegiów 
sędziów. 

5. Sędziowie zawodów strażackich dzielą się na sędziów posiadających odpowiednie szkolenie 
i kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniem, oraz sędziów stażystów. Sędzia stażysta to 
osoba która jednorazowo została powołana do pełnienia obowiązków sędziego na 
konkretne zawody. 

6. Sędziowie zawodów strażackich mogą uczestniczyć w sędziowaniu zawodów rozgrywanych 
według innych regulaminów / zawody sikawek, zawody w ratownictwie wodnym, zawody w 
ratownictwie medycznym itp./  

7. Członkiem Wojewódzkiego Kolegium Sędziów zostaje  sędzia powołany do sędziowania  
zawodów strażackich rangi wojewódzkiej, lub sędzia posiadający odpowiednie kwalifikacje i 
przygotowanie, który  w przeszłości sędziował zawody strażackie, a także osoba 
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przygotowująca się do pełnienia tych funkcji. Wolę wstąpienia do Kolegium kandydat 
potwierdza wypełniając Kartę Ewidencyjną Sędziego Zawodów Strażackich Związku OSP RP    
stanowiącą załącznik Nr 1.  

8. Sędziowie skupieni w Wojewódzkim Kolegium Sędziów zobowiązani są do przestrzegania 
Regulaminu Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich Związku OSP RP oraz Regulaminu 
Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich   OW  ZOSP RP Województwa Mazowieckiego. 

9. Członek Wojewódzkiego Kolegium Sędziów otrzymuje legitymację Sędziego klasy 
Powiatowej lub Wojewódzkiej według wzoru określonego w Regulaminie Kolegium Sędziów 
Zawodów Strażackich Związku OSP RP na podstawie dotychczasowego przebiegu historii 
sędziowania zawodów strażackich opisanej w Deklaracji stanowiącą załącznik Nr 2. 

10. Klasę sędziowską przyznaje Prezydium Wojewódzkiego Kolegium Sędziów Zawodów 
Strażackich Województwa Mazowieckiego na podstawie propozycji Przewodniczącego 
Prezydium. 

 

II. Struktura i organizacja Zarządu Wojewódzkiego Kolegium Sędziów OW ZOSP RP woj.  

mazowieckiego. 

1. Podstawową formą działania Zarządu Wojewódzkiego kolegium jest praca zdalna /kontakty 
telefoniczne i e-mailowe/. 

 2.  W skład  Zarządu Kolegium powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich powiatów 
województwa mazowieckiego / po jednym przedstawicielu Powiatowego Kolegium Sędziów lub w 
przypadku braku Kolegium Powiatowego po jednej osobie wytypowanej przez Zarząd Oddziału 
Powiatowego Związku OSP RP/ oraz maksymalnie 3 osoby wskazane przez Prezesa Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego. 

3. Pierwsze posiedzenie Zarządu Kolegium powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż dwa 
miesiące po zatwierdzeniu i opublikowaniu Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Województwa Mazowieckiego w sprawie powołania Wojewódzkiego Kolegium Sędziów 
Zawodów Strażackich Województwa Mazowieckiego. Posiedzenie  Zarządu  zwołuje Pełnomocnik 
Prezesa Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego. Następne posiedzenia 
Zarządu Kolegium zwołuje przewodniczący zarządu kolegium. 

5.  Zarząd Kolegium powołuje Prezydium w składzie: 

 przewodniczącego, 

 zastępcę przewodniczącego, 

 sekretarza, 

 dwóch członków , 

6.  Zarząd Kolegium wybiera ze swojego grona przedstawiciela do Zarządu Krajowego Kolegium 
Sędziów. Funkcja przedstawiciela do zarządu  Krajowego Kolegium Sędziów może być łączona z 
innymi funkcjami we władzach Kolegium. 

7. Przewodniczący,  członkowie prezydium i przedstawiciel do zarządu Krajowego Kolegium Sędziów 
wybierani są większością głosów spośród członków Zarządu Kolegium. Pozostałe funkcje w 
Prezydium Zarządu Kolegium ustala między sobą Prezydium na pierwszym posiedzeniu 
konstytuującym w trakcie pierwszego posiedzenia Zarządu Wojewódzkiego Kolegium Sędziów. 
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8.  Kadencja Zarządu Kolegium Sędziów jest odpowiednia do kadencji władz wojewódzkich Związku 
OSP RP. W przypadku rezygnacji zastępcy przewodniczącego, sekretarza lub członka prezydium 
przed upływem kadencji prezydium Kolegium powołuje na jego miejsce członka Zarządu Kolegium. 
W przypadku rezygnacji Przewodniczącego wybory nowego zarządza się na najbliższe posiedzenie 
Zarządu. Do  dnia wyborów funkcję przewodniczącego sprawuje jego  zastępca, a w przypadku 
również jego rezygnacji - sekretarz. W przypadku rezygnacji wszystkich członków Prezydium Prezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP zwołuje posiedzenie Zarządu w celu wyboru nowych 
władz. 

9.  W posiedzeniach Zarządu Kolegium i jego prezydium mogą uczestniczyć osoby zaproszone 
związane z rozpatrywanymi sprawami. 

10. Posiedzenia Zarządu Kolegium i jego prezydium zwołuje Przewodniczący lub w jego imieniu 
zastępca. Posiedzenia Zarządu Kolegium  i prezydium zwoływane są w miarę potrzeb nie rzadziej niż 
raz w roku.  

11. Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu  Kolegium należy: 

 reprezentowanie Zarządu Kolegium wobec władz Związku OSP RP, 

 uczestniczenie - na wniosek lub zaproszenie władz Związku OSP RP - w posiedzeniach tych 

organów, 

 sporządzanie i  składanie - na wniosek lub żądanie władz wojewódzkich Związku OSP RP - 

informacji oraz sprawozdań dotyczących działalności Kolegium,  Zarządu i Prezydium, 

 przewodniczenie posiedzeniom Zarządu i Prezydium, 

 proponowanie i opiniowanie składów osobowych komisji sędziowskich szczebla 

wojewódzkiego i szczebli powiatowych, 

 przedstawianie wniosków w imieniu Kolegium Wojewódzkiego Krajowemu Kolegium 

Sędziów za pośrednictwem przedstawiciela do Krajowego Kolegium Sędziów, 

 podejmowanie decyzji w sprawach pilnych po konsultacji / drogą telefoniczną lub 

elektroniczną / z członkami Prezydium, 

 sporządzanie wniosków w sprawie nadania klasy sędziowskiej. 

12. Do kompetencji Prezydium  Zarządu Kolegium należy: 

 przyznawanie klasy sędziowskiej kandydatom na sędziów na podstawie propozycji 
Przewodniczącego Prezydium. 

 współpraca w zakresie organizacji zawodów z organizatorami i zespołami roboczymi pod 

kątem sędziowania tych zawodów, 

 współpraca z trenerami i opiekunami drużyn sportowo-pożarniczych w zakresie 

regulaminów zawodów strażackich, 

 proponowanie szkoleń sędziów, 

 bieżąca analiza i gromadzenie wniosków w zakresie regulaminów zawodów strażackich, 

 wypracowywanie nowych i doskonalenie istniejących form aktywizacji działalności 

sędziowskiej. 

 bieżąca analiza jakości sędziowania i opracowywanie wniosków z pracy sędziów podczas 

zawodów, 
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 współpraca z Zarządami Powiatowych Kolegiów Sędziów i strukturami Związku  OSP RP. 

 

III.    Postanowienia końcowe. 

1. Z posiedzeń Zarządu Kolegium i Prezydium Zarządu Kolegium sekretarz opracowuje pisemne 
ustalenia które podpisuje przewodniczący Kolegium posiedzenia. 

2.  Zarząd Kolegium może powoływać zespoły zadaniowe. 

3.  Za pracę Zarządu i Prezydium Zarządu odpowiada Przewodniczący Zarządu Kolegium. 

4.  Przewodniczący Zarządu Kolegium i Przewodniczący Prezydium mają obowiązek archiwizowania 
e-maili. Z rozmów telefonicznych w sprawach ważnych sporządza się krótką notatkę która też musi 
być archiwizowana. 

5. Wykaz wydanych i wręczonych legitymacji sędziowskich oraz archiwizacja dokumentów z 
działalności Kolegium oraz dokumentów  nadawanych drogą elektroniczną prowadzi Biuro Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP Województwa Mazowieckiego. 

 6.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Prezes Oddziału 
ZOSP RP Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego. 

 

Regulamin wchodzi w Zycie po zatwierdzaniu przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP województwa mazowieckiego.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:  

Członek Komisji Programowej, Historycznej, i Ceremoniału Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP 
Województwa Mazowieckiego, Pełnomocnik Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP 
Województwa Mazowieckiego,  Członek Krajowego Kolegium Sędziów Zawodów Strażackich 

 st. bryg. w st. spocz. inż. poż. Maciej Kalinowski    


