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Uchwała Nr 13/8/20/Z 

Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej  

z dnia 25.08.2020 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Piłki 

Nożnej i Kolegium Sędziów Podokręgu 

 

Na podstawie § 30 pkt 5 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku Piłki 

Nożnej postanawia: 

1. Zatwierdzić Regulamin Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Piłki Nożnej i Kolegium Sędziów 

Podokręgu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

2. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Kolegium Sędziów Śl. ZPN i Prezesowi 

Śl. ZPN. 

3. Traci moc uchwała Zarządu nr 14/19/Z z dnia 22.02.2020 r. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
Prezes 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 

Henryk Kula 
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Załącznik do Uchwały Zarządu Śl. ZPN 

 Nr  13/8/20/Z z dnia 25.08.2020 r. 

 

R E G U L A M I N  

Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Piłki Nożnej  

i Kolegium Sędziów Podokręgu 

 

§ 1 

1. Kolegium Sędziów Śl. ZPN jest organem wykonawczym Śląskiego Związku Piłki Nożnej, 

kierującym sędziami piłkarskimi zrzeszonymi w Śl. ZPN, działającym na obszarze Śl.ZPN, 

zgodnie  z niniejszym regulaminem. 

2. Kolegium Sędziów Podokręgu jest organem kierującym sędziami piłkarskimi, działającym na 

obszarze Podokręgu, zgodnie  z niniejszym regulaminem. 

 

§ 2 

1. Przewodniczącego Kolegium Sędziów Śl. ZPN powołuje i odwołuje Zarząd Śląskiego ZPN. 

2. Przewodniczącego Kolegium Sędziów Podokręgu powołuje  i odwołuje, na wniosek Prezesa 

Podokręgu, Prezydium  Podokręgu.  

3. Przewodniczący Kolegium Sędziów Śl. ZPN nie może prowadzić zawodów seniorów rozgrywek 

prowadzonych przez Śląski ZPN. 

 

§ 3 

1. Kolegium Sędziów Śl. ZPN składa się z 17 osób, w tym z pięcioosobowego Prezydium. 

2. Członkowie Kolegium Sędziów Śl. ZPN powoływani i odwoływani są, na wniosek 

Przewodniczącego Kolegium Sędziów, po konsultacji z właściwym  Prezesem Podokręgu, przez  

Zarząd Śląskiego ZPN. 

3. Członkowie Kolegium Sędziów Podokręgu powoływani i odwoływani są, na wniosek 

Przewodniczącego Prezydium Kolegium Sędziów Podokręgu przez Prezydium właściwego 

Podokręgu. 

4. W skład Prezydium Kolegium Sędziów Śl. ZPN nie mogą wchodzić Przewodniczący Kolegium 

Sędziów Podokręgów.   

5. Zebrania Kolegium Sędziów Śląskiego ZPN zwoływane jest  co najmniej raz na kwartał, przez 

Przewodniczącego  Kolegium Sędziów Śl. ZPN. 
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6. Wszelkie dodatkowe unormowania dotyczące praw i obowiązków Kolegium Sędziów Śl. ZPN, 

wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Śląskiego ZPN.   

 

§ 4 

1. Kadencja Kolegium Sędziów Śl. ZPN jest równa kadencji Zarządu Śląskiego ZPN. 

2. Kadencja Kolegium Sędziów Podokręgu jest równa kadencji Prezydium Podokręgu. 

 

§ 5 

1. Posiedzenia Prezydium Kolegium Sędziów Śl. ZPN odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 

2. Posiedzenia Prezydium Kolegium Sędziów ŚL. ZPN oraz Kolegium Sędziów Śl. ZPN, 

w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się za pomocą środków bezpośredniego 

porozumiewania się (on line). 

3. Z każdego posiedzenia sporządzany jest protokół, który podpisuje przewodniczący posiedzenia 

i sekretarz. 

4. Postanowienia pkt 1,2 i 3  stosuje się odpowiednio do Kolegium Sędziów Podokręgu. 

 

§ 6 

1. Decyzje Kolegium Sędziów Śl. ZPN, zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równej 

ilości rozstrzyga głos Przewodniczącego Kolegium Sędziów Śl. ZPN. 

2. Do prawomocności decyzji konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Prezydium 

Kolegium Sędziów w tym Przewodniczącego Kolegium Sędziów lub Kolegium Sędziów w tym 

Przewodniczącego Kolegium Sędziów. 

3. Kolegium Sędziów publikuje komunikaty zawierające informacje dotyczące spraw bieżących oraz 

decyzji dotyczących interpretacji przepisów, obsady zawodów, obserwacji i spraw 

organizacyjnych. 

4. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio do Kolegium Sędziów Podokręgu. 

 

§ 7 

1. Kolegium Sędziów Śl. ZPN, na czas swojej kadencji powołuje: 

a) Komisję Szkoleniową,  

b) Zespół ds. kontroli składek sędziowskich, 

c) Komisję ds. sędziów Futsalu i piłki plażowej, 

d) Komisję ds. sędzi piłki kobiecej, 
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e) Inne komisje oraz zespoły robocze, jeżeli uzna je jako niezbędne do realizacji swoich zadań 

zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

2. Wszystkie powołane komisje i zespoły zobligowane są do składania sprawozdań ze swej 

działalności Kolegium Sędziów. 

 

§ 8 

1. Kolegium Sędziów Podokręgu na czas swojej kadencji powołuje: 

a) Komisję Szkoleniową, 

b) Zespół ds. kontroli składek sędziowskich, 

c) Inne komisje oraz zespoły robocze, jeżeli uzna je jako niezbędne do realizacji swoich działań 

zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

2. Wszystkie powołane komisje i zespoły mają obowiązek składania sprawozdań ze swej 

działalności Kolegium Sędziów Podokręgu. 

 

§ 9 

Kolegium Sędziów Śl. ZPN realizuje swoje zadania przez: 

1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji sędziów piłkarskich na szczeblu Śląskiego ZPN. 

2. Występowanie z wnioskiem o zatwierdzenie listy sędziów i obserwatorów do prowadzenia 

zawodów na szczeblu Związku. 

3. Występowanie z wnioskiem o zatwierdzenie listy sędziów i obserwatorów jako kandydatów do 

prowadzenia zawodów na szczeblu centralnym. 

4. Zapewnienie obsady sędziów, do prowadzenia zawodów piłki nożnej na wszystkich szczeblach 

rozgrywek prowadzonych przez Śląski ZPN. 

5. Zapewnienie obsady obserwatorów do obserwacji zawodów piłki nożnej na wszystkich 

szczeblach prowadzonych przez Śląski ZPN. 

6. Dokonywanie systematycznej oceny pracy sędziów na podstawie egzaminów praktycznych, 

egzaminów pisemnych, sprawdzianów przygotowania fizycznego i obserwacji telewizyjnych. 

7. Organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów i obserwatorów Śląskiego ZPN. 

8. Wytyczanie i określanie głównych kierunków szkolenia oraz systematycznego doboru kadr 

sędziowskich. 

9. Prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów gry w piłkę nożną w klubach piłkarskich wszystkich 

klas Śląskiego ZPN. 

10. Kontrolowanie przestrzegania przez sędziów i obserwatorów Statutu Śląskiego ZPN, 

odpowiednich postanowień i regulaminów  oraz przepisów gry w piłkę nożną. 
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11. Egzekwowanie przestrzegania norm moralno-etycznych przez sędziów  

i obserwatorów. 

12. Prowadzenie innej działalności zmierzającej do stałego podnoszenia poziomu prowadzenia 

zawodów i rozwoju organizacji sędziowskiej. 

 

§ 10 

Kolegium Sędziów Podokręgu realizuje swoje zadania przez: 

1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji sędziów piłkarskich na szczeblu Podokręgu. 

2. Występowanie z wnioskiem do Prezydium Podokręgu, o zatwierdzenie listy sędziów 

i obserwatorów, do prowadzenia zawodów na szczeblu Podokręgu. 

3. Zapewnienie obsady sędziów, do prowadzenia zawodów piłki nożnej na  szczeblu rozgrywek 

prowadzonych przez Podokręg. 

4. Zapewnienie obsady obserwatorów do obserwacji zawodów piłki nożnej na szczeblu rozgrywek 

prowadzonych przez Podokręg. 

5. Dokonywanie systematycznej oceny pracy sędziów na podstawie egzaminów praktycznych, 

egzaminów pisemnych i sprawdzianów przygotowania fizycznego. 

6. Organizowanie kursów dla kandydatów na sędziów piłkarskich. 

7. Prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów gry w piłkę nożną w klubach piłkarskich na terenie 

Podokręgu. 

8. Kontrolowanie przestrzegania przez sędziów i obserwatorów Statutu Śląskiego ZPN, 

odpowiednich postanowień i regulaminów  oraz przepisów gry w piłkę nożną oraz egzekwowanie 

przestrzegania norm moralno-etycznych przez sędziów i obserwatorów zrzeszonych w danym 

Podokręgu. 

 

§ 11 

Kolegium Sędziów Śl. ZPN  może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego do Komisji  Dyscypliny Śląskiego ZPN, w stosunku do podległych sędziów 

i obserwatorów, w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia prawa związkowego lub norm 

moralno-etycznych. 

 

§ 12 

1. Każdy sędzia zrzeszony w Śląskim ZPN zobowiązany jest raz w sezonie,  do przeprowadzenia 

społecznie jednych zawodów. Termin meczu nie może kolidować z jego obowiązkami 

zawodowymi.   
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2. Sędziów na mecze społeczne Śląskiego ZPN, wyznacza Przewodniczący Kolegium Sędziów 

Śl. ZPN w uzgodnieniu z Prezesem Związku, natomiast na mecze w Podokręgach - 

Przewodniczący Kolegium Sędziów Podokręgu w uzgodnieniu z Prezesem Podokręgu na którego 

terenie odbywa się mecz.  

 

§ 13 

Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Śląskiego ZPN. 


