
Regulamin pracy Kolegium Sędziów WZPN 
 

 
Na podstawie § 30 pkt 1ust. 10 oraz w związku z § 53 pkt 1 i § 55pkt 2 Statutu WZPN postanawia się, 
co następuje: 
 

§ 1 
 

Kolegium Sędziów (zwane dalej KS) jest organem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej (zwanego 
dalej WZPN), kierującym pracą sędziów piłkarskich i obserwatorów 4 ligi oraz klas niższych. Teren 
działania KS WZPN pokrywa się z terenem działania WZPN. 
 

§ 2 
 

Przewodniczący KS WZPN jest powoływany przez Zarząd WZPN. 
 

§ 3 
 

1. Liczebność Prezydium KS WZPN musi być zgodna ze Statutem WZPN, członkowie są 
powoływani przez Zarząd WZPN na wniosek Przewodniczącego KS. 

2. Prezydium KS WZPN może wystąpić do WZPN o odwołanie członka Prezydium KS WZPN w 
jego prawach w przypadku, gdy jego działanie jest sprzeczne ze statutem WZPN i 
regulaminami KS WZPN i PZPN. 

 
§ 4 

 
Prezydium KS WZPN na czas swojej kadencji powołuje Komisję ds. szkolenia sędziów i obserwatorów 
oraz inne zespoły robocze, jakich powołanie uzna za stosowne przewidzianej realizacji swojej 
działalności. 
 

§ 5 
 

KS WZPN realizuje swoje zadania poprzez: 
 

1. Zapewnienie obsady sędziów do prowadzenia zawodów piłki nożnej w 4 lidze oraz 
klasach niższych i młodzieżowych, 

2. Wytyczanie i określanie głównych kierunków szkolenia oraz systematycznego naboru 
kadr sędziowskich, 

3. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad sędziami oraz 
kontroli przestrzegania przez nich statutu WZPN, odpowiednich postanowień i 
regulaminów oraz przepisów gry w piłkę nożną, 

4. Czuwanie nad zachowaniem wysokiego poziomu moralnego wśród sędziów, 
5. Organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów, obserwatorów i referentów szkolenia,  
6. Ścisłą współpracę z poszczególnymi Wydziałami i Komisjami WZPN i innymi organizacjami 

społecznymi oraz środkami masowego przekazu, 
7. Inicjowanie i prowadzenie innej działalności zmierzającej do stałego podnoszenia 

poziomu zawodów i rozwoju organizacji sędziowskiej. 
 

§ 6 
 

Kadencja KS WZPN jest równa kadencji Zarządu WZPN. 



 
§ 7 

 
1. Posiedzenia Prezydium KS WZPN są protokołowane i odbywają się co najmniej  dwa razy na 

rundę rozgrywkową. 
2. Zebranie Prezydium KS zwołuje Przewodniczący KS lub upoważniony przez niego członek KS. 
3. Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący KS, a w przypadku jego nieobecności 

upoważniony przez niego członek. 
 

§ 8 
 

1. Decyzje Prezydium KS podejmowane są w formie uchwał. 
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów uczestniczących w zebraniu. W przypadku 

równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego zebrania. 
 

§ 9 
 

1. Od 01 stycznia 2016 roku wprowadza się zakaz sędziowania przez sędziów zawodów, na 
które są wyznaczani przez KS WZPN, w strojach innych niż obowiązujące w umowach WZPN z 
kontrahentami. Kwestia dotyczy producenta sprzętu jak i wszelkiego rodzaju reklam na 
strojach. 
 

§ 10 
 

Do kompetencji zakresu działania KS należy: 
 

1. Opracowanie kierunków działalności sędziowskiej w zakresie szkolenia, kwalifikacji, 
obserwacji, doboru kadr sędziowskich, stałego podnoszenia poziomu prowadzenia zawodów, 
doskonalenia pracy wychowawczej i organizacyjnej sędziów piłkarskich Kolegium Sędziów 
WZPN, 

2. Opracowanie wieloletnich i rocznych programów szkolenia i doskonalenia kadr sędziowskich 
oraz stwarzania warunków do ich prawidłowej i jednolitej realizacji przez KS, 

3. Wdrażanie, w oparciu o postanowienia międzynarodowych władz piłkarskich (FIFA, UEFA) 
oraz Zarząd PZPN jednolitych interpretacji przepisów gry w piłkę nożną, 

4. Czuwanie nad przestrzeganiem przez obserwatorów Kolegium Sędziów WZPN statutu WZPN, 
Regulaminów i postanowień oraz Uchwał Zarządów PZPN, WZPN dotyczących zagadnień 
piłkarskich i sędziowskich, 

5. Inicjowanie i systematyczne wprowadzanie właściwych metod i form szkolenia i doskonalenia 
sędziów, 

6. Organizowanie kursów unifikacyjno – szkoleniowych i seminariów dla sędziów, referentów 
szkolenia i obserwatorów, 

7. Podejmowanie działalności wychowawczej i kształtowanie postaw etyczno – moralnych w 
środowisku sędziowskim, 

8. Prowadzenia obsady zawodów 4 ligi oraz klas niższych i drużyn młodzieżowych, 
9. Nadawania sędziom uprawnień do prowadzenia zawodów IV ligi i klas niższych oraz 

zgłaszanie kandydatów na sędziów III ligi, 
10. Przeprowadzenie egzaminów teoretycznych, kondycyjnych i praktycznych dla sędziów, a dla 

obserwatorów tylko teoretycznych, 
11. Współdziałanie z poszczególnymi Wydziałami i Komisjami WZPN w zakresie spraw piłkarskich 

i sędziowskich, 



12. Współdziałanie ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących problematyki 
sędziowskiej oraz popularyzacji znajomości przepisów gry w piłkę nożną wśród zawodników, 
szkoleniowców i działaczy klubów sportowych, 

13. Prowadzenie naboru i kursów dla kandydatów na sędziów. 
 

§ 11 
 

Zasady powoływania i odwoływania sędziów III ligi, IV ligi i klas niższych oraz zasady mianowania 
obserwatorów, zawarte są w oddzielnych Regulaminach KS WZPN. 
 

§ 12 
 

1. Działalność Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego (KFP) prowadzonego przez Kolegium 
Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej, przejmuje z dniem 01 stycznia 2015 roku Fundacja 
Kolegium Sędziów Piłkarskich (KSP) zgodnie z jej wewnętrznymi regulaminami. 

2. Opłata z tytułu Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego (KFD) za cały rok płatna do końca 
lutego na dany rok wynosi:  

 

 sędzia międzynarodowy – 548 zł. (słownie: pięćset czterdzieści osiem złotych) 

 sędzia asystent międzynarodowy – 448 zł. (słownie: czterysta czterdzieści osiem złotych) 

 sędzie międzynarodowe – 448 zł. (słownie: czterysta czterdzieści osiem złotych) 

 sędzie asystentki międzynarodowe – 448 zł. (słownie: czterysta czterdzieści osiem 
złotych) 
 sędzia Ekstraklasy rozgrywek męskich -348 zł. (słownie: trzysta czterdzieści osiem 
złotych) 
sędzia I ligi rozgrywek męskich -268 zł.(słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem złotych) 

 sędzia II ligi rozgrywek męskich - 228zł. (słownie: dwieście dwadzieścia osiem złotych)  

 sędzia III ligi rozgrywek męskich - 188 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt  osiem złotych)  

 sędzia asystent szczebla centralnego – 188 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt osiem złotych) 

 sędziowie IV ligi  – 148 zł. (słownie: sto czterdzieści osiem złotych)  

 sędzie Ekstraligi – 148 zł. (słownie: sto czterdzieści osiem złotych)  

 sędzie asystentki szczebla centralnego – 148 zł. (słownie: sto czterdzieści osiem  złotych) 

 sędzie I ligi  – 128 zł. (słownie: sto dwadzieścia osiem złotych)  

 pozostali sędziowie, nie więcej niż jeden ryczałt sędziowski w danej klasie  rozgrywkowej. 
Dla sędziów ze „Strefy poznańskiej”:  
 pozostali sędziowie  oprócz "B" klasy - 78 zł. (słownie: siedemdziesiąt osiem złotych)  

 sędziowie B klasa - 68 zł.  

 obserwatorzy 58 zł. (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych)  
 
Członkowie Kolegium Sędziów Strefy Poznańskiej, którzy chcą sędziować mecze drużyn 
niezrzeszonych na które nie są wyznaczeni przez Referenta ds. obsady KS WZPN zobowiązani są do 
uiszczenia dodatkowej opłaty z tytułu KFD za sezon 100 zł (słownie: sto złotych).  
 
Sędziowanie w/w meczy bez konsekwencji dyscyplinarnych jest możliwe po uiszczeniu w/w opłaty 
oraz za zgodą obsadowego. 
 

§ 13 
 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi WZPN. 
 

 



 
§ 14 

 
Regulamin wchodzi w życie z chwilą zatwierdzenia uchwałą przez Zarząd WZPN w dniu 31 sierpnia 
2016r. 
 

 
Przewodniczący Kolegium Sędziów WZPN  

                                                                                                              Zbigniew Cukiert 
 


