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REGULAMIN 
KOLEGIUM SĘDZIÓW 

POLSKIEGO ZWIĄZKU BASEBALLU I SOFTBALLU 
 

Rozdział I 
 

Organizacja pracy Kolegium Sędziów 
 

§1 
 
Kolegium Sędziów Polskiego Związku Baseballu i Softballu, zwane w dalszej części 
Kolegium Sędziów PZBall jest organem doradczym Zarządu PZBall. Kolegium działa 
na podstawie obowiązujących przepisów, Statutu PZBall, Uchwał Walnego 
Zgromadzenia, Uchwał Zarządu oraz niniejszego Regulaminu. 
 

§2 
 
1. Zarząd Kolegium Sędziów składa się z 3-5 członków wybieranych przez sędziów 

związkowych w trakcie zgromadzenia sędziów. 
2. Termin, miejsce i sposób zwołania zgromadzenia ustala Zarząd Kolegium 

Sędziów w uzgodnieniu z Zarządem PZBall. 
3. Podział funkcji ustala Zarząd Kolegium Sędziów na pierwszym posiedzeniu po 

wyborach. 
4. Kadencja Zarządu Kolegium trwa 4 lata. 
5. Członkowie Zarządu Kolegium wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 
6. Członkowie Zarządu Kolegium mogą być odwołani decyzją walnego zgromadzenia 

sędziów PZBall lub decyzją Zarządu Kolegium zwykłą większością głosów przed 
upływem kadencji. 

 
§3 

 
1. Przewodniczący Zarządu Kolegium Sędziów reprezentuje sędziów wobec Zarządu 

PZBall. 
2. Przewodniczący Zarządu Kolegium uczestniczy w pracach zarządu na zasadach 

stałego zaproszenia. 
 

§4 
 
Zarząd Kolegium Sędziów PZBall: 

a) reprezentuje społeczność sędziów wobec władz PZBall, 
b) członkowie Zarządu Kolegium Sędziów nie mogą zasiadać we władzach 
PZBall, 
c) dokonuje obsady sędziowskiej w rozgrywkach prowadzonych 

(organizowanych) przez PZBall oraz proponuje obsady sędziowskie na 
zawody międzynarodowe  
i międzypaństwowe, wyznacza sędziego głównego na turnieje mistrzowskie, 

d) organizuje pracę i szkolenia sędziów, 
e) organizuje prace z wykonaniem postanowień uchwały w sprawie zasad, 

warunków, warunków i trybu przyznawania oraz pozbawiania licencji sędziego 
sportowego, 
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f) dokonuje oceny pracy sędziów, nadaje stopnie sędziowskie i prowadzi 
klasyfikację sędziów, a także prowadzi rejestr sędziów. 

g) współpracuje z okręgowymi związkami baseballu i softballu w zakresie 
wszystkich spraw sędziowskich, 

h) opiniuje projekty uchwał i regulaminów dotyczących sędziów, 
i) redaguje i interpretuje przepisy gry w baseball i softball, 
j) wykonuje inne zadania zlecone przez Zarząd PZBall. 

 
§5 

 
1. Posiedzenie Zarządu Kolegium Sędziów odbywa się w określonych terminach, w 

tym przed rozpoczęciem sezonu, w trakcie i po jego zakończeniu.  
2. Termin, miejsce oraz porządek obrad ustala Przewodniczący. 
3. W razie nieobecności Przewodniczącego zastępuje go upoważniony przez niego 

Wiceprzewodniczący, względnie inna wyznaczona osoba – członek Zarządu 
Kolegium Sędziów. 

 
§6 

 
1. O posiedzeniach Zarządu Kolegium należy powiadomić wszystkich jego członków 

przynajmniej na 7 dni przed posiedzeniem, w sytuacjach wyjątkowych termin ten 
nie obowiązuje. 

2. Obecność członków Zarządu Kolegium Sędziów na posiedzeniu jest 
obowiązkowa. 

3. W przypadku niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Zarządu 
Kolegium Sędziów jest zobowiązany do powiadomienia o tym Przewodniczącego. 

4. Członek Zarządu Kolegium, który trzy razy z rzędu nie bierze udziału w 
posiedzeniach bez usprawiedliwienia, może być pozbawiony praw członka 
Zarządu Kolegium Sędziów. 

 
§7 

 
1. Dla ważności uchwał Zarządu Kolegium wymagana jest obecność co najmniej 

połowy liczby członków. 
2. Zarząd Kolegium podejmuje uchwały większością głosów obecnych członków, a w 

razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. 
3. Głosowanie na posiedzeniach odbywa się jawnie. Na wniosek co najmniej jednego 

członka Zarządu Kolegium i w sprawach osobowych Przewodniczący posiedzenia 
zarządza głosowanie tajne. 

4. W posiedzeniach Zarządu Kolegium mogą uczestniczyć zaproszeni goście oraz 
członkowie Zarządu PZBall. 

 
§8 

 
1. Posiedzenia Zarządu Kolegium Sędziów są protokołowane. Protokoły i uchwały 

będą udostępniane na stronie internetowej PZBall. 
2. Protokół powinien zawierać ustalony porządek obrad, nazwiska obecnych 

członków Zarządu Kolegium, treść uchwał, wyniki głosowania nad poszczególnymi 
uchwałami. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone w protokole, 

3. Protokół podpisują obecni członkowie Zarządu Kolegium Sędziów. 
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Rozdział II 

 
Zasady ubiegania się o uprawnienia sędziowskie 

 
§9 

 
Wniosek o przyjęcie w poczet sędziów PZBall może zgłosić na piśmie każdy 
obywatel, który ukończył 18 lat, posiada pełne prawa obywatelskie i jest wolny od 
zarzutów natury etycznej, zamieszkały na terenie działania okręgowego wydziału 
sędziowskiego. Jeśli zainteresowany zamieszkuje na terenie, na którym nie działa 
okręgowy wydział sędziowski, wniosek swój kieruje bezpośrednio do Zarządu 
Kolegium Sędziów PZBall. 
 

§10 
 
Osoby wymienione w §9 zobowiązane są do odbycia kursu teoretyczno-
praktycznego według opracowanego przez Zarząd Kolegium Sędziów PZBall 
programu zawierającego przepisy gry w baseball i softball oraz inne przepisy 
obowiązujące w PZBall. OZBall zobowiązany jest każdorazowo przesłać do Zarządu 
Kolegium Sędziów PZBall przed rozpoczęciem kursu imienne listy kandydatów 
rozpoczynających szkolenie sędziowskie. Tylko osoby znajdujące się na liście mogą 
być dopuszczone do końcowego testu sprawdzającego. 
 

§11 
 
O dopuszczeniu do testu decyduje Zarząd Kolegium Sędziów PZBall przy 
zachowaniu przepisów zawartych w niniejszym regulaminie. 
 

§12 
 
Komisję organizacyjną kursu wyznacza Zarząd Kolegium Sędziów PZBall. 
 

§13 
 
Po spełnieniu warunków, o których mowa w §9, 10, 11 i 12 na wniosek 
zainteresowanego rozpoczyna się procedura licencyjna. 
 

§14 
 
Sędzią PZBall może zostać także osoba będąca członkiem zagranicznej organizacji 
sędziów baseballu lub softballu, posiadająca wszelkie kwalifikacje i zgłosi wniosek do 
właściwego OZBall lub PZBall. Zarząd Kolegium Sędziów PZBall zasięga opinii 
właściwego związku baseballu lub softballu za granicą i przedstawia opinię. 
 

§15 
 
Licencja sędziego PZBall przyznawana jest na dany rok, w którym odbywa się 
szkolenie. Za wydanie licencji pobiera się opłatę zgodnie z taryfikatorem PZBall. 
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Rozdział III 
 

Zasady, warunki i tryb pozbawiania licencji sędziego 
 

§16 
 
Zarząd Kolegium Sędziów PZBall wydaje postanowienia o przyznaniu lub 
pozbawieniu licencji sędziego sportowego. 
 

§17 
 
1. Od postanowienia Zarządu Kolegium Sędziów PZBall służy prawo wniesienia 

odwołania. 
2. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia.  
3. Odwołanie rozpatruje Zarząd PZBall w terminie 14 dni od daty doręczenia 

postanowienia. 
 

§18 
 
Pozbawienie uprawnień i licencji sędziego PZBall następuje: 

a) w przypadku utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo 
utraty praw obywatelskich stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu, 

b) w przypadku utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków 
sędziego sportowego, potwierdzonej orzeczeniem przychodni sportowo-
lekarskiej, 

c) w przypadku popełnienia przez sędziego czynów zagrożonych w regulaminie 
dyscyplinarnym PZBall, karą dyskwalifikacji na czas określony lub karą 
dożywotniego skreślenia z listy sędziów, 

d) w przypadku odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w procesie szkolenia 
i podnoszenia kwalifikacji sędziowskich, 

e) w przypadku rezygnacji z dalszej pracy sędziego. 
 

Rozdział IV 
 

Prawa i obowiązki Sędziów 
 

§19 
 
Sędziowie PZBall mają prawo: 

a) prowadzenia zawodów baseballu i softballu zgodnie z nadanym stopniem 
sędziowskim, 

b) zwrotu kosztów przejazdu zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, 
c) wolnego wstępu na wszystkie zawody baseballu i softballu organizowanych 

przez PZBall na podstawie licencji sędziowskiej, 
d) udziału w zebraniach, naradach i konferencjach sędziów, 
e) wnoszenia odwołań zgodnie z przepisami obowiązujących w PZBall, 
f) wnoszenia umotywowanych, pisemnych wniosków do Zarządu Kolegium 

Sędziów o okresowe nieprzydzielanie zawodów w określonym terminie, 
g) otrzymanie pomocy i ochrony przez oraz podczas pełnienia funkcji sędziego 

na boisku, jak i bezpośrednio po zawodach od organizatorów zawodów, 
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h) do otrzymania planu obsady sędziowskiej na 14 dni przed rozgrywkami. 
 

§20 
 
Do obowiązków sędziego należy: 

a) znajomość i przestrzeganie przepisów gry w baseball i softball, Statutu PZBall, 
regulaminów obowiązujących w PZBall i OZBall, 

b) przestrzeganie etyki sportowej i dbanie o godność sędziego, 
c) prowadzenie przydzielonych zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

z zachowaniem obiektywizmu i bezstronności, 
d) Uczęszczanie na kursy i konferencje sędziowskie, 
e) Uczestniczenie w zebraniach, kursokonferencjach, itp. zwoływanych   

i organizowanych przez Zarząd Kolegium Sędziów PZBall lub OZBall, 
f) zawiadamianie niezwłocznie Zarządu Kolegium Sędziów PZBall i OZBall na 

piśmie o każdorazowej zmianie danych kontaktowych, 
g) zwrotu licencji w razie czasowej lub stałej utraty praw sędziowskich, 
h) bezzwłoczne zawiadomienie Zarządu Kolegium Sędziów o niemożności 

prowadzenia wyznaczonych zawodów. Usprawiedliwienie powinno wpłynąć  
7 dni od daty zawiadomienia, 

i) posiadać strój sędziego: czapka, spodnie w kolorze granatowym (softball) lub 
szarym (baseball), koszulka błękitna, czerwona (softball). Baseball według 
ustaleń. 

 
§21 

 
1. Sędzia techniczny ma prawo odmówić przyjęcia lineupu od kierownika danej 

drużyny  jeżeli uzna, że jest on niekompletnie wypełniony (w szczególności: brak 
imion). 

2. Sędzia techniczny ma prawo poprosić sędziego głównego o opóźnienie 
rozpoczęcia meczu, w celu przygotowania protokołu. Sędzia główny wyrazi zgodę, 
jeżeli spełnione będą następujące warunki: 

a) sędzia techniczny był obecny na boisku nie później niż na pół godziny przed 
rozpoczęciem meczu, 

b) co najmniej jedna z drużyn dostarczyła sędziemu technicznemu swój lineup 
później  niż na dziesięć minut przed rozpoczęciem meczu, o ile był to główny 
powód tego, że sędzia techniczny nie był w stanie przygotować się do 
prowadzenia zapisu przed rozpoczęciem meczu. 

3. W przypadku niezgłoszenia sędziemu głównemu bądź bezpośrednio sędziemu 
technicznemu zmian wewnętrznych, wyłącznie pomiędzy grającymi zawodnikami 
(tj. bez wprowadzania zawodników z listy rezerwowej do gry) sędzia techniczny 
ma prawo unieważnić statystyki defensywne wszystkich zawodników drużyny, w 
której nastąpiła niezgłoszona zmiana, o której mowa w niniejszym punkcie. 

 
§22 

 
Sędziowie baseballu i softballu podlegają przepisom dyscyplinarnym obowiązującym 
w PZBall. 
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Rozdział V 
 

Stopnie sędziowskie i klasyfikacje sędziów 
 

§23 
 
 
1. Zarząd Kolegium Sędziów prowadzi szkolenie teoretyczne i praktyczne w celu 

promowania polskich sędziów wobec CEB, ESF, ISF oraz WBSC. 
2. Celem promocji, o której mowa w pkt. 1 jest zdobycie stopnia sędziego 

międzynarodowego. 
3. Warunki i tryb uzyskania stopnia sędziego międzynarodowego regulują 

odpowiednie regulaminy CEB, ESF, ISF oraz WBSC. 
4. O stopień, o którym mowa wyżej mogą ubiegać się sędziowie I stopnia. 
 

§24 
 
Kolegium Sędziów PZBall nadaje stopnie sędziowskie: 
Baseball: 

a) sędzia młodzieżowy – do kat. junior młodszy, 
b) sędzia stażysta – do kat. junior, 
c) sędzia II stopnia – do I Ligi (włącznie), 
d) sędzia I stopnia – do Ekstraligi (włącznie), 
e) sędzia techniczny młodzieżowy – do kat. junior młodszy, 
f) sędzia techniczny II stopnia – do I Ligi (włącznie), 
g) sędzia techniczny I stopnia – do Ekstraligi (włącznie). 

 
Softball: 

a) sędzia stażysta - o którego awansie decyduje Kolegium Sędziów na podstawie 
kursu praktycznego, 

b) sędzia I stopnia. 
 

§25 
 
Stopnie sędziowskie nadawane są po spełnieniu następujących warunków: 

a) sędzią młodzieżowym może być osoba, która ukończyła 16. rok życia, a nie 
osiągnęła pełnoletniości i ukończyła kurs sędziowski, sędzia młodzieżowy nie 
może prowadzić meczów jako sędzia główny, 

b) sędzią stażystą zostaje osoba, która ukończyła kurs sędziowski, 
c) sędzią II stopnia zostaje osoba, która spełnia warunki, o których mowa w §9, 

10 i 11 oraz ukończyła kurs sędziowski i na tej podstawie uzyskała licencję 
sędziowską, 

d)  sędzią I stopnia może zostać sędzia II stopnia, który sędziował min. 3 mecze 
obserwowane przez przedstawiciela Kolegium Sędziów PZBall i uzyskał 
pozytywną opinię, 

e) sędzią technicznym młodzieżowym zostaje osoba, która ukończyła 16. rok 
życia, a nie osiągnęła pełnoletniości. Sędzia techniczny młodzieżowy nie 
może pełnić funkcji koordynatora statystyk, 
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f) sędzią technicznym II stopnia zostaje osoba, która spełnia warunki, o których 
mowa w §9, 10 i 11 oraz ukończyła kurs sędziowski i na tej podstawie 
uzyskała licencję sędziowską, 

g) sędzią technicznym I stopnia może zostać sędzia II stopnia, który prowadził 
zapis podczas min. 3 meczów obserwowanych przez przedstawiciela 
Kolegium Sędziów PZBall i uzyskał pozytywną opinię. 

 
§26 

 
Zarząd Kolegium Sędziów PZBall może dokonać klasyfikacji sędziów w postaci 
układania list sędziów uprawnionych do sędziowania zawodów szczebla centralnego 
i pozostałych szczebli. 
 

§27 
 
Niezależnie od posiadanych stopni sędziowskich Kolegium Sędziów przestrzega 
następujących zasad: 

a) instruktorzy, trenerzy lub zawodnicy wykonujący swoje uprawnienia 
szkoleniowe w klubach sportowych nie mogą pełnić funkcji sędziowskich w tej 
samej klasie rozgrywkowej, w której występuje ich klub, 

b) wymienieni w punkcie 1 są zobowiązani złożyć oświadczenie, czy w danym 
roku kalendarzowym będą wykonywać funkcje szkoleniowe w klubach. W 
razie złożenia oświadczenia, że prowadzą lub będą prowadzić treningi w 
klubach lub w przypadku nie złożenia takiego oświadczenia należy 
zastosować w stosunku do nich postanowienia pkt. 1, 

c) sędzia nie wyznaczony do prowadzenia zawodów przez Zarząd Kolegium 
Sędziów nie może prowadzić zawodów mistrzowskich, międzynarodowych i 
międzypaństwowych, 

d) sędzia wyznaczony na dany mecz reprezentuje Kolegium Sędziów i nie może 
swoim wizerunkiem i postawą naruszać dobrego imienia Kolegium Sędziów. 
Sędzia nie może być stronniczy i nie powinien w trakcie wykonywania swoich 
obowiązków przebywać w boksie którejkolwiek z drużyn oraz nie powinien 
posiadać emblematów którejkolwiek z drużyn (np. czapka lub kurtka danego 
klubu). 

 
§ 28 

 
Zarząd Kolegium Sędziów PZBall każdego roku publikuje w specjalnych 
komunikatach listy sędziów z uwzględnieniem nadanych stopni. Listy sędziów są 
oficjalnym dokumentem PZBall. 
 

§ 29 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się w kolejności 
uchwały lub postanowienia Zarządu Kolegium Sędziów, a następnie Walnego 
Zgromadzenia Kolegium Sędziów. Organom tym służy prawo interpretacji niniejszego 
Regulaminu oraz innych uchwał i regulaminów odnoszących się do sędziów i spraw 
sędziowskich z zachowaniem wyżej wymienionych. 
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§ 30

Wszelkie zmiany w Regulaminie Kolegium Sędziów wymagają zatwierdzenia przez 
Walne Zgromadzenie Kolegium Sędziów. 

§ 31

Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez Walne Zgromadzenie Kolegium 
Sędziów w dniu 18.02.2017r. 




