
 
REGULAMIN 

KOLEGIUM SĘDZIÓW 
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 
§ 1 

1. Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN, zwane dalej „Kolegium” jest organem wykonawczym 
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej działającym na podstawie Statutu i niniejszego Regulaminu 

2. Kolegium działa na terenie Pomorskiego ZPN realizując zadania własne oraz zlecone przez Polski 
Związek Piłki Nożnej. 

 
§ 2 

Kadencja Kolegium Sędziów jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 

§ 3 
Kolegium swoje zadania realizuje poprzez: 

a) wyznaczanie sędziów na zawody piłki nożnej oraz obserwatorów sędziów do prowadzenia 
egzaminów praktycznych na zawodach organizowanych przez Pomorski ZPN lub zleconych przez 
PZPN uwzględniając posiadane zasoby osobowe, 

b) opracowanie planów i kierunków szkolenia oraz doskonalenia sędziów, a także obserwatorów 
sędziów oraz systematyczny ich nabór i kształcenie, 

c) sprawowanie nad sędziami i obserwatorami sędziów nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem 
przez nich Statutu Pomorskiego ZPN, odpowiednich postanowień i regulaminów oraz przepisów 
gry w piłkę nożną, 

d) czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu etyczno-moralnego wśród sędziów i 
obserwatorów sędziów. 

e) organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów i obserwatorów sędziów, 
f) ścisłą współpracę z poszczególnymi komisjami, członkami Pomorskiego ZPN, stowarzyszeniami 

sędziów, innymi organizacjami sportowymi oraz środkami masowego przekazu, 
g) prowadzenie działalności mentorskiej na poziomie lokalnym, zgodnie z konwencją sędziowską 

FIFA i UEFA oraz wytycznymi PZPN, 
h) utrzymywanie kontaktów z Kolegiami Sędziów innych związków zrzeszonych w PZPN, ze 

szczególnym uwzględnieniem wymiany doświadczeń w działalności szkoleniowej, 
i) inicjowanie i prowadzenie działalności zmierzającej do stałego podnoszenia poziomu 

prowadzenia zawodów i rozwoju organizacji sędziowskiej. 
 

§ 4 
1. Działalność Kolegium Sędziów podlega bezpośrednio Wiceprezesowi ds. Rozgrywek Pomorskiego 

ZPN. 
2. Działalnością Kolegium Sędziów kieruje Zarząd, którego kadencja jest równa kadencji Zarządu 

Pomorskiego ZPN. 
3. Zarząd Kolegium składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków, 

w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Zarządu, powoływanych i odwoływanych 
przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 

4. Przewodniczącym Zarządu Kolegium nie może być czynny sędzia. 
5. Członkowie Zarządu Kolegium nie mogą być działaczami klubów piłkarskich. 
 

§ 5 
1. Zarząd Kolegium na czas swojej kadencji powołuje następujące Zespoły: 

a) ds. Nagłych, 
b) ds. Szkolenia, 
c) ds. Kwalifikacji, 
d) ds. Mentorskich, 
e) ds. Kontroli Składek Sędziowskich. 

2. Dla realizacji celów i zadań mogą być, w razie potrzeby, tworzone także inne Zespoły Doradcze. 



3. W skład Zespołów powoływanych w trybie ust. 1 i 2 wchodzą: przewodniczący oraz członkowie w 
liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Zespołu, powoływani i odwoływani przez 
Zarząd Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN. 

4. Członkami Zarządu i Zespołów Kolegium Sędziów mogą być wyłącznie osoby niekarane 
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

5. Członkowie Zarządu Kolegium Sędziów mają obowiązek potwierdzić pisemnie, w terminie 14 dni po 
ich powołaniu, zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz oświadczenia o 
niekaralności. 

 
§ 6 

1. Zespól ds. Nagłych rozstrzyga w sprawach niecierpiących zwłoki będących w kompetencji Zarządu 
Kolegium Sędziów. 

2. Decyzje podjęte przez Zespół ds. Nagłych muszą być zatwierdzone przez Zarząd Kolegium Sędziów 
na najbliższym posiedzeniu. 

3. W skład Zespołu ds. Nagłych wchodzą przewodniczący i dwóch członków Zarządu Kolegium 
Sędziów, zatwierdzani przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN. 

 
§ 7 

Do kompetencji i zakresu działania Zarządu Kolegium należy: 
a) pracowanie głównych kierunków działalności w zakresie szkolenia sędziów i obserwatorów 

sędziów oraz ustalanie wytycznych w zakresie prowadzenia egzaminów praktycznych i 
teoretycznych, 

b) realizacja postanowień podjętych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Pomorskiego ZPN oraz 
na Walnym Zebraniu Sędziów Pomorskiego ZPN, 

c) wdrażanie w oparciu o postanowienia międzynarodowych władz piłkarskich (FIFA, UEFA) oraz 
Zarządu PZPN jednolitych interpretacji przepisów gry w piłkę nożną, 

d) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez sędziów i obserwatorów sędziów 
Statutu, regulaminów i postanowień oraz uchwał Zarządu PZPN i Pomorskiego ZPN, dotyczących 
zagadnień piłkarskich i sędziowskich, 

e) organizowanie kursów unifikacyjno-szkoleniowych i seminariów dla czynnych sędziów i 
obserwatorów sędziów, 

f) podejmowanie działalności w zakresie kształtowania postaw etyczno-moralnych w środowisku 
sędziowskim. 

g) wyznaczanie obsady sędziowskiej zawodów organizowanych przez Pomorski ZPN lub zleconych 
przez PZPN, 

h) wydawanie wewnątrzzwiązkowych komunikatów dotyczących swojej działalności, 
i) okresowe przedkładanie władzom Pomorskiego ZPN sprawozdań, analiz i wniosków 

wynikających z zakresu działalności oraz kompetencji i uprawnień, 
j) nadawanie sędziom i obserwatorom sędziów uprawnień do prowadzenia i obserwacji zawodów 

na szczeblu wojewódzkim w oparciu o zatwierdzone przez Zarząd Pomorskiego ZPN zasady, 
k) rekomendowanie Zarządowi Pomorskiego ZPN kandydatów do prowadzenia obserwacji na 

szczeblu centralnym, 
l) współdziałanie z poszczególnymi wydziałami i komisjami Pomorskiego ZPN w zakresie spraw 

piłkarskich i sędziowskich, 
m) 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, 

n) ustalanie wysokości składek Funduszu Obsługi Kolegium Sędziów oraz prowadzenie działalności 
finansowej Kolegium Sędziów zgodnie z zatwierdzonym przez Walne Zebranie Sędziów 
regulaminem, 

o) występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń oraz tytułów sędziego honorowego i 
zasłużonego. 

 
§ 8 

Zasady zaszeregowania sędziów Pomorskiego ZPN na dany sezon rozgrywkowy zatwierdza Zarząd 
Pomorskiego ZPN. 



 
§ 9 

1. Pomorski ZPN jest członkiem PZPN, w związku z czym sędziów zobowiązuje się do uznania 
jurysdykcji Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN w sporach piłkarskich, stosownie do odnośnych 
przepisów PZPN. 

2. Zasady postępowania dyscyplinarnego, rodzaj przewinień i wysokości kar w stosunku do sędziów i 
obserwatorów sędziów określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

 
§ 10 

1. Pracami Zarządu Kolegium Sędziów kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności, 
wiceprzewodniczący. 

2. Przewodniczący reprezentuje Zarząd Kolegium Sędziów na zewnątrz, zwołuje i przewodniczy 
posiedzeniom oraz informuje Zarząd Pomorskiego ZPN o działalności Kolegium Sędziów. 

3. Posiedzenia Zarządu Kolegium Sędziów odbywają się co najmniej raz w miesiącu. 
4. Zarząd Kolegium Sędziów działa na podstawie Statutu oraz niniejszego Regulaminu uchwalonego 

przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 
 

§ 11 
W posiedzeniach Zarządu Kolegium Sędziów mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, 
dyrektor Biura Związku lub inne zaproszone osoby, z głosem doradczym. 
 

§ 12 
1. Postanowienia Zarządu i Zespołów Kolegium Sędziów zapadają w formie decyzji zwykłą większością 

głosów, przy udziale co najmniej połowy członków właściwego organu, w tym przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego. 

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia właściwego 
organu. 

3. Do reasumpcji decyzji lub postanowień Zarządu Kolegium Sędziów wymagana jest większość 2/3 
głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. 

4. Decyzje lub postanowienia zainteresowanym stronom przekazywane są w formie pisemnej, a 
podpisywane przez przewodniczącego Zarządu lub Zespołu Kolegium Sędziów oraz dyrektora Biura 
Związku. 

 
§ 13 

1. Posiedzenia Zarządu i Zespołów Kolegium Sędziów są protokołowane. 
2. Protokół sporządza sekretarz Zarządu lub Zespołu Kolegium Sędziów bądź inny członek, a podpisują 

przewodniczący posiedzenia i sporządzający protokół. 
3. Obsługę techniczno-organizacyjną Zarządu Kolegium Sędziów zabezpiecza Biuro Pomorskiego ZPN 

przez oddelegowanego pracownika ds. Kolegium Sędziów, a w Podokręgach ich Biura. 
4. Koszty działalności Zarządu i Zespołów Kolegium Sędziów pokrywane są z budżetu Pomorskiego 

ZPN i własnych składek. 
 

§ 14 
1. Zarząd Kolegium Sędziów w okresie swojej kadencji zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze 

Sędziów Pomorskiego ZPN w połowie kadencji oraz bezpośrednio przed zakończeniem kadencji. 
2. W Walnym Zebraniu Sędziów udział biorą:  

a) z głosem stanowiącym - delegaci sędziów rzeczywistych według zasad ustalonych przez Zarząd 
Kolegium Sędziów,  

b) z głosem doradczym - osoby zaproszone. 
3. O terminie i porządku Walnego Zebrania Sędziów Zarząd Kolegium Sędziów powiadamia 

zainteresowanych co najmniej na 14 dni przed jego terminem. 
 

§ 15 
Do kompetencji Walnego Zebrania Sędziów Pomorskiego ZPN należy: 

a) wytyczanie głównych kierunków działalności organizacji sędziowskich, 
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Kolegium Sędziów, 



c) podejmowanie decyzji w przedmiocie projektu zmian regulaminowych, które będą 
przedstawiane na Zarząd Pomorskiego ZPN, 

d) formułowanie wniosków i postulatów kierowanych do Kolegium Sędziów PZPN lub Zarządu 
Pomorskiego ZPN w sprawach sędziowskich i piłkarskich, 

e) zatwierdzenie regulaminu działalności Funduszu Obsługi Kolegium Sędziów. 
 

§ 16 
Decyzje Walnego Zebrania Sędziów zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 
połowy delegatów uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu. 
 

§ 17 
1. W Kolegium Sędziów Podokręgów odpowiednio stosuje się poniższe przepisy niniejszego 

regulaminu: 
a) realizacja postanowień podjętych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów Pomorskiego ZPN oraz 

na Walnym Zebraniu Sędziów Pomorskiego ZPN, 
b) wdrożenie w oparciu o postanowienia międzynarodowych władz piłkarskich (FIFA, UEFA) oraz 

Zarządu PZPN jednolitych interpretacji przepisów gry w piłkę nożną, 
c) czuwanie nad przestrzeganiem przez sędziów i obserwatorów Statutu, regulaminów i 

postanowień oraz uchwał Zarządu PZPN i Pomorskiego ZPN, dotyczących zagadnień piłkarskich i 
sędziowskich, 

d) podejmowanie działalności w zakresie kształtowania postaw etyczno-moralnych w środowisku 
sędziowskim, 

e) prowadzenie obsady sędziowskiej zawodów organizowanych przez Pomorski ZPN, 
f) wydawanie wewnątrzzwiązkowych komunikatów dotyczących swojej działalności, 
g) okresowe przekładanie władzom Pomorskiego ZPN sprawozdań, analiz i wniosków 

wynikających z zakresu działalności oraz kompetencji i uprawnień, 
h) współdziałanie z poszczególnymi komisjami Pomorskiego ZPN w zakresie spraw piłkarskich i 

sędziowskich, 
i) występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń oraz tytułu sędziego honorowego i 

zasłużonego. 
2. Do zakresu uprawnień i kompetencji Kolegium Sędziów Podokręgów należą uprawnienia wynikające 

z § 17 ust. 1 niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że działalność Kolegium Sędziów Podokręgów 
prowadzona jest na określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Pomorskiego ZPN 
terenie działania oraz w stosunku do lig, klas i grup rozgrywkowych zleconych Podokręgom uchwałą 
Zarządu Pomorskiego ZPN. 

3. Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu składa się z: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 
sekretarza oraz członków, w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Zarządu Kolegium 
Sędziów, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 

 
§ 18 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 
 

§ 19 
1. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 27.02.2017r. i 

obowiązuje od dnia zatwierdzenia.  
2. Wszelkie dotychczas obowiązujące Regulaminy Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN tracą moc. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 


