
REGULAMIN 
KOLEGIUM SĘDZIÓW 

KUJAWSKO- POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ  

 

Na podstawie §28 lit. J Statutu K-PZPN przyjmuje Regulamin Kolegium Sędziów w 
następującym brzmieniu:  

§1  

Kolegium Sędziów/ zwane dalej KS/ jest organem wykonawczym Kujawsko – Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej, kierującym działalność sędziów piłkarskich województwa Kujawsko- 
Pomorskiego, zgodnie z niniejszym regulaminem.  

§2  

1. Przewodniczącego KS zatwierdza Zarząd Kujawsko- Pomorskiego ZPN na wniosek 
Prezesa.  

2. Przewodniczącym KS nie może być czynny sędzia. 
3. Odwołanie Przewodniczącego KS przed upływem kadencji może nastąpić w drodze 

uchwały Zarządu Kujawsko- Pomorskiego ZPN, podjętej na wniosek Prezesa. 
 

§3 

1. Zarząd KS jest powoływany i odwoływany przez Prezydium Zarządu Kujawsko- 
Pomorskiego ZPN.  

2. Propozycje składu imiennego Zarządu KS przedstawia Przewodniczący KS.  

 

§4 

1. Zarząd KS składa się z 8-10 osób, w tym przewodniczącego i trzech 
wiceprzewodniczących oraz sekretarza.  

2. Zmiany w składzie Zarządu KS mogą być dokonywane – na wniosek 
Przewodniczącego KS – przez Prezydium Zarządu Kujawsko- Pomorskiego ZPN. 

3. Zarząd KS może – kwalifikowaną większością głosów wystąpić do Prezydium 
Zarządu KPZPN o zawieszenie członka zarządu w jego prawach w przypadku, gdy 
działanie jego jest sprzeczne ze Statutem, postanowieniami i regulaminem Kujawsko- 
Pomorskiego ZPN i PZPN.  

4. Ostateczna decyzja należy do Prezydium Zarządu Kujawsko- Pomorskiego ZPN. 
 

§5 

Kolegium sędziów realizuje swoje zadania poprzez:  

1. zapewnienie obsady sędziów na zawodach piłki nożnej i obserwatorów do 
prowadzenia egzaminów praktycznych na zawodach organizowanych przez 
Kujawsko- Pomorski ZPN, 



2. wytyczanie i realizowanie kierunków szkolenia arbitrów i obserwatorów oraz 
systematycznego naboru i kształcenia kadr sędziowskich, 

3. sprawowanie opieki wychowawczej nad sędziami i obserwatorami oraz nadzoru nad 
przestrzeganiem przez nich Statutu Kujawsko- Pomorskiego ZPN, odpowiednich 
postanowień i regulaminów oraz przepisów gry w piłkę nożną,  

4. czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu etyczno- moralnego wśród sędziów i 
obserwatorów, 

5. organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów i obserwatorów, 
6. ścisłą współpracę z poszczególnymi wydziałami, komisjami i innymi członkami 

Kujawsko- Pomorskiego ZPN oraz środkami masowego przekazu,  
7. utrzymywanie kontaktów z Kolegiami Sędziów innych związków zrzeszonych w 

PZPN, ze szczególnym uwzględnieniem wymiany doświadczeń w działalności 
sędziowskiej, 

8. inicjowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do stałego podnoszenia poziomu 
prowadzenia zawodów i rozwoju organizacji sędziowskiej 
 

§6 

Kadencja Zarządu KS jest równa kadencji Zarządu Kujawsko- Pomorskiego ZPN. 

§7  

Poszczególni członkowie Zarządu KS oraz powołane komisje i zespoły robocze pracują na 
podstawie zakresu czynności i wytycznych.  

 
      §8 

1. Posiedzenia Zarządu KS zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego i odbywają się 
co najmniej raz na kwartał. Dopuszcza się zorganizowanie posiedzenia Zarządu w 
trybie zdalnym. 

2. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, który podpisuje sekretarz wraz z 
przewodniczącym zebrania . 
 

§9 
1. Decyzje Zarządu KS podejmowane są w formie uchwał.  
2. Do prawomocności uchwały konieczna jest obecność co najmniej połowy członków 

Zarządu KS.  
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów 

rozstrzyga głos Przewodniczącego KS lub w przypadku jego nieobecności – 
wiceprzewodniczącego KS prowadzącego zebranie. 
 

§10 

Do kompetencji i zakresu działania Zarządu KS należy: 

1. wytyczenie głównych kierunków działalności w zakresie szkolenia sędziów i 
obserwatorów oraz ustalanie wytycznych w zakresie egzaminów praktycznych, 



2. wdrażanie w oparciu o postanowienia międzynarodowych władz piłkarskich/ 
FIFA, UEFA/ oraz Zarządu PZPN jednolitej interpretacji przepisów gry w piłkę 
nożną, 

3. czuwanie nad przestrzeganiem przez sędziów Statutu, regulaminów i postanowień 
oraz uchwał Zarządu PZPN i Kujawsko- Pomorskiego ZPN dotyczących 
zagadnień piłkarskich i sędziowskich,  

4. organizowanie kursów unifikacyjno-szkoleniowych i seminariów dla czynnych 
sędziów i obserwatorów,  

5. podejmowanie działalności wychowawczej i kształtowanie postaw etyczno- 
moralnych w środowisku sędziowskim, 

6. prowadzenie obsady sędziowskiej zawodów organizowanych przez Kujawsko- 
Pomorski ZPN, 

7. prowadzenie obsady obserwatorów zawodów organizowanych przez Kujawsko- 
Pomorski ZPN,  

8. nadawanie sędziom i obserwatorom uprawnień do prowadzenia i obserwacji 
zawodów na szczeblu wojewódzkim oraz zgłaszania do KS PZPN kandydatów do 
prowadzenia zawodów i obserwacji na szczeblu centralnym, po akceptacji 
Prezydium Zarządu Kujawsko- Pomorskiego ZPN, 

9. współdziałanie z poszczególnymi wydziałami i komisjami Zarządu Kujawsko- 
Pomorskiego ZPN w zakresie spraw piłkarskich i sędziowskich,  

10. współdziałanie ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących 
problematyki sędziowskiej oraz popularyzacji znajomości przepisów gry w piłkę 
nożną wśród zawodników, a także sympatyków piłki nożnej, 

11. występowanie z wnioskiem o nadanie tytułu Sędziego Honorowego i Sędziego 
Zasłużonego,  

12. działalność członków Zarządu i komisji odmywa się na zasadach społecznych. 
 

§11 

Zasady powoływania i odwoływania sędziów piłki nożnej, prawa i obowiązki sędziów, 
zasady wyróżniania zawarte są w załączniku do Regulaminu KS Kujawsko- Pomorskiego 
ZPN.  

      §12 

Zasady postępowania dyscyplinarnego, rodzaj przewinień i wysokość kar określa:  

1. Regulamin Dyscyplinarny KPZPN, 
2. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

 
§13 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi lub Prezydium Kujawsko- 
Pomorskiego ZPN.  

      §14 

Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Kujawsko - Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej w Bydgoszczy w dniu ………………. i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia. 


