
REGULAMIN 

KOLEGIUM SĘDZIÓW WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

Na podstawie § 10 oraz § 40 pkt. 1 lit. b i nast. Statutu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki 

Nożnej (tj. z 16.12.2017 r. z późn. zm.). 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: Kolegium) jest 

organem wykonawczym Związku, kierującym działalnością sędziów piłkarskich WMZPN. 

§ 2 

Do kompetencji Kolegium w szczególności należy: 

a. Wyznaczanie sędziów na rozgrywki organizowane przez WMZPN. 

b. Organizowanie pracy Kolegium Sędziów WMZPN. 

c. Prowadzenie edukacji i szkoleń sędziów piłkarskich w ramach WMZPN. 

§ 3 

Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania Kolegium Sędziów WMZPN określa niniejszy 

regulamin oraz odrębne przepisy szczególne, w tym stosowne uchwały Zarządu WMZPN. 

§ 4 

1. Siedzibą Kolegium Sędziów jest siedziba Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w 

Olsztynie, Al. Piłsudskiego 69A, 10-449 Olsztyn. 

2. Źródłem finansowania zadań realizowanych przez Zarząd Kolegium Sędziów jest budżet 

Kolegium Sędziów na który składają się środki przyznane przez Zarząd Warmińsko-

Mazurskiego Związku Piłki Nożnej, w tym opłaty licencyjne i Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny. 

3. Planowanie, realizowanie i zatwierdzanie wydatków Kolegium Sędziów następuje zgodnie z 

gospodarką finansową Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej. 

4. Realizowanie zadań Kolegium Sędziów wymagających zaangażowania środków finansowych 

wymaga zatwierdzenia przez Zarząd WMZPN; 

 

§ 5 

Regulamin określa: 

a. strukturę organizacyjną Kolegium Sędziów oraz Zarządu Kolegium Sędziów 

Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej (dalej: Zarząd),  

b. zasady, tryb funkcjonowania oraz powoływania i odwoływania członków Kolegium, 

c. zasady, tryb funkcjonowania oraz powoływania i odwoływania członków Zarządu 

Kolegium, 

d. zadania i tryb funkcjonowania Kolegium Sędziów WMZPN, 



e. gospodarkę finansową Kolegium Sędziów Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki 

Nożnej; 

§ 6 

1. Członkami Kolegium Sędziów WMZPN są obserwatorzy, mentorzy oraz sędziowie czynni 

(próbni i rzeczywiści) i nieczynni. 

2. Członkiem Kolegium Sędziów WMZPN jest każda osoba spełniająca wymogi wynikające z 

przepisów na podstawie których funkcjonuje Kolegium, która została przyjęta w poczet 

członków Kolegium w drodze stosownej uchwały Zarządu WMZPN na wniosek Zarządu 

Kolegium Sędziów WMZPN.  

3. Skreślenie członka Kolegium Sędziów WMZPN osoby ze składu Kolegium następuje w drodze 

uchwały Zarządu WMZPN na wniosek Zarządu Kolegium. 

4. Wniosek Zarządu Kolegium przybiera formę oraz spełnia wymogi decyzji Zarządu Kolegium w 

rozumieniu przedmiotowego regulaminu. 

§ 7 

1. Członkowie Kolegium Sędziów są zobowiązani przestrzegać obowiązujących Regulaminów 

Rozgrywek WMZPN, Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwał i 

postanowień organów Polskiego Związku Piłki Nożnej i Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki 

Nożnej. 

2. Sędziowie czynni będący członkami Kolegium Sędziów WMZPN są zobowiązani ponadto do 

prowadzenia zawodów sumiennie, obiektywnie, na najwyższym poziomie fachowym, zgodnie 

z zapisami Przepisów Gry, etyką sportową, zdrowym rozsądkiem oraz w zgodzie z ideą Fair 

Play. 

Skład, kadencja, wybieralność członków oraz zasady i tryb funkcjonowania  

Zarządu Kolegium Sędziów WMZPN 

§ 8 

1. W skład Zarządu Kolegium Sędziów WMZPN wchodzi nie mniej niż 3 członków i nie więcej niż 

7 członków, w tym Przewodniczący Zarządu, Sekretarz Zarządu, co najmniej jeden 

Wiceprzewodniczący Zarządu, oraz pozostali Członkowie Zwyczajni Zarządu Kolegium. 

2. Członkowie Zarządu Kolegium są powoływani na czteroletnią kadencję spośród członków 

Kolegium Sędziów WMZPN. Kadencja ta jest równa kadencji Zarządu WMZPN. 

3. Przewodniczącego Zarządu Kolegium powołuje i odwołuje Zarząd WMZPN na wniosek Prezesa 

WMZPN w drodze Uchwały Zarządu WMZPN. 

4. Pozostałych Członków Zarządu Kolegium powołuje i odwołuje w drodze Uchwały Zarząd 

WMZPN na wniosek Przewodniczącego Zarządu Kolegium złożony za pośrednictwem Prezesa 

WMZPN. 

5. Całokształtem prac Kolegium kieruje Przewodniczący. Do kompetencji Przewodniczącego 

należy w szczególności: 

a. Reprezentowanie Kolegium oraz działanie w jej imieniu, 

b. Zwoływanie posiedzeń Kolegium (nie rzadziej niż co 6 tygodni) oraz 

przewodniczenie pracom Kolegium, 



c. Składanie władzom Związku informacji o pracach Kolegium oraz w razie 

potrzeby o podejmowanych na bieżąco decyzjach. 

6. W przypadku niemożliwości pełnienia funkcji przez Przewodniczącego jego obowiązki pełni 

kolejny Wiceprzewodniczący Kolegium. 

7. Poczta elektroniczna jest podstawowym wewnętrznym kanałem informacyjnym w działalności 

Kolegium. Członkowie Kolegium mają obowiązek podania adresu poczty elektronicznej, na 

którą będzie kierowana do nich korespondencja dotycząca działalności Kolegium. 

§ 9 

1. Posiedzenia Zarządu Kolegium odbywają się przy drzwiach zamkniętych (są niejawne). 

2. Członkowie Zarządu Kolegium wykonują zadania przydzielone przez Przewodniczącego 

Kolegium lub zastępującego go Wiceprzewodniczącego. 

3. Sekretarz Zarządu Kolegium oprócz przydzielonych zadań prowadzi dokumentację Kolegium, w 

tym sporządza protokoły z posiedzeń Zarządu. 

 

§ 10 

 

1. Zadania realizowane przez Zarząd Kolegium Sędziów: 

a) organizacja naborów oraz egzaminów sędziowskich, 

b) organizowanie procesu szkolenia i doskonalenia sędziów i obserwatorów, 

c) delegowanie sędziów i obserwatorów na rozgrywki organizowane przez WMZPN, 

d) przygotowywanie i przedstawianie wniosków o przyznawanie i pozbawianie 

licencji sędziów przez Zarząd WMZPN, 

e) opracowywanie zasad awansów i spadków sędziów, 

f) klasyfikowanie sędziów i obserwatorów na sezon rozgrywek piłkarskich i 

przedstawianie tych klasyfikacji Zarządowi WMZPN do zatwierdzenia, 

g) organizowanie wydarzeń które mają na celu rozwój członków Kolegium Sędziów, 

h) przygotowywanie opinii oraz interpretacji przepisów gry w piłkę nożną 

dotyczących wydarzeń na zawodach organizowanych przez WMZPN, 

i) upowszechnianie przepisów gry w piłkę nożną pośród członków WMZPN, 

j) realizowanie innych zadań przydzielonych przez Zarząd WMZPN związanych z 

upowszechnianiem przepisów gry w piłkę nożną. 

2. W przypadku stwierdzenia naruszeń dyscypliny przez członków Kolegium Sędziów, Zarząd 

Kolegium ma prawo skierować sprawę do Komisji Dyscyplinarnej WMZPN. 

3. Na podstawie oceny zaangażowania, przestrzegania przepisów Związkowych, postawy na 

zawodach piłki nożnej i poziomu prowadzenia zawodów, Zarząd Kolegium może podjąć 

decyzję o przebiegu dalszej aktywności członka Kolegium Sędziów w obsadzie meczowej. 

4. Zarząd Kolegium może tworzyć wewnętrzne regulacje funkcjonowania Kolegium Sędziów, 

które nie mogą być sprzeczne niniejszym regulaminem oraz innymi szczególnymi i 

nadrzędnymi przepisami Polskiego Związku Piłki Nożnej i Warmińsko-Mazurskiego Związku 

Piłki Nożnej. 

  



Posiedzenia Zarządu Kolegium 

§ 11 

1. Posiedzenia Zarządu Kolegium odbywają się nie rzadziej niż co 6 tygodni. 

2. Do zwołania posiedzenia Zarządu Kolegium jest upoważniony kierujący pracami Zarządu 

Kolegium. 

3. W posiedzeniach Zarządu Kolegium mogą uczestniczyć z głosem doradczym: Prezes WMZPN, 

Wiceprezes WMZPN ds. sędziów, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WMZPN lub inne osoby 

zaproszone przez Przewodniczącego Zarządu Kolegium. 

4. Posiedzenia Zarządu Kolegium są protokołowane, protokół podpisuje kierujący działalnością 

Zarządu Kolegium danego posiedzenia. 

Posiedzenie nadzwyczajne Zarządu Kolegium 

§ 12 

1. Przewodniczący Zarządu Kolegium może zarządzić posiedzenie nadzwyczajne Zarządu 

Kolegium, w szczególności w sprawach niecierpiących zwłoki lub sytuacjach nadzwyczajnych 

wynikających z siły wyższej. 

2. Posiedzenie nadzwyczajne może być przeprowadzone zdalnie. 

3. Decyzje podczas nadzwyczajnego posiedzenia zapadają przez głosowanie członków Zarządu 

Kolegium z poszanowaniem zapisów przedmiotowego regulaminu. 

4. Decyzje Zarządu Kolegium mogą zapadać w głosowaniu zdalnym – obiegowym członków 

Zarządu Kolegium z poszanowaniem zapisów niniejszego regulaminu. 

5. Warunkiem ważności głosowania obiegowego jest powiadomienie o głosowaniu wszystkich 

uprawnionych, wskazanie terminu głosowania i udział w głosowaniu co najmniej połowy 

składu osobowego Zarządu Kolegium. Członkowie Zarządu Kolegium muszą posiadać pełną 

wiedzę na temat przyjmowanego w drodze decyzji rozwiązania. 

Sposób procedowania spraw przez Zarząd Kolegium 

§ 13 

1. Jeżeli kierujący działalnością Zarządu Kolegium uznaje sprawę za wyjaśnioną, zarządza naradę 

i głosowanie nad decyzją. 

2. Decyzja zapada zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Zarządu 

Kolegium.  

3. Głosowanie nad decyzją odbywa się poprzez podniesienie ręki. 

4. Członkowie Zarządu Kolegium nieobecni na posiedzeniu Zarządu Kolegium mogą oddać głos 

na nośniku trwałym drogą korespondencyjną, telefonicznie (sms) lub wiadomością e-mail przy 

zastrzeżeniu, że posiadali pełną wiedzę na temat przyjmowanego w drodze decyzji 

rozwiązania. 

5. Członkowie Zarządu Kolegium oddają głos zdalnie przed posiedzeniem na którym zapada 

decyzja. 

6. Głosy oddane z naruszeniem pkt. 2, 4 oraz 5 tego paragrafu są nieważne.  

7. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się ważne głosy oddane 

korespondencyjnie. 



8. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos członka Zarządu Kolegium kierującego 

działalnością Zarządu Kolegium podczas danego posiedzenia. 

9. Decyzje Zarządu Kolegium są podpisywane przez członka kierującego działalnością Zarządu 

Kolegium danego posiedzenia i Sekretarza Zarządu Kolegium. 

10. Decyzje są przekazywane odpowiednim podmiotom w formie elektronicznej (skan decyzji): 

a. klubom na pocztę e-mail klubu w domenie @wmzpn.pl, lub 

b. osobom (lub ich reprezentantom prawnym) związanym z klubem 

(np. zawodnicy, trenerzy, działacze) za pośrednictwem tego klubu, lub 

c. innym podmiotom (np. kluby niezrzeszone w WMZPN, sędziowie) na pocztę e-

mail przez nie wskazaną. 

11. W przypadku braku możliwości doręczenia w ww. sposób, decyzja będzie doręczona 

za pośrednictwem operatora pocztowego. 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Obsługę administracyjno-biurową Kolegium Sędziów WMZPN zapewnia biuro WMZPN. 

2. W zakresie nieuregulowanym przez niniejszy Regulamin zastosowanie znajdują właściwe 

przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej, Regulaminu Rozgrywek 

WMZPN oraz Statutu WMZPN. 

3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi oraz Prezydium Zarządu 

WMZPN. 

4. Niniejszy Regulamin Kolegium Sędziów WMZPN został uchwalony Uchwałą Zarządu WMZPN 

nr 9/4/Z/2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku i obowiązuje od dnia jego uchwalenia. 

5. Zmiany do niniejszego Regulaminu przyjmuje Zarząd WMZPN w drodze uchwały. 

6. Zarządowi Kolegium Sędziów przysługuje prawo do złożenia wniosku do Zarządu WMZPN o 

dokonanie zmian w niniejszym regulaminie. Wniosek taki przybiera formę oraz spełnia wymogi 

decyzji Zarządu Kolegium w rozumieniu przedmiotowego regulaminu. 


