
R  E  G  U  L  A  M  I  N 

Kolegium Sędziów 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach 
 

Na podstawie § 32 ust. 6 w związku z § 51 i 52 statutu Śl. ZPN 

postanawia się, co następuje: 

      § 1 
Kolegium Sędziów jest organem wykonawczym Śląskiego Związku 

Piłki Nożnej kierującym sędziami piłkarskimi, działającymi na 

obszarze związku i zgodnie z niniejszym regulaminem. 
 

      § 2 
1. Przewodniczącego KS powołuje i odwołuje Zarząd Śl. ZPN. 

2. Przewodniczącym KS nie może być czynny sędzia. 

 

      § 3 

1. W skład Kolegium Sędziów wchodzi Przewodniczący i 6 członków 

powoływanych i odwoływanych  na wniosek przewodniczącego 

KS przez  Prezydium Zarządu, w tym: 

a) Z-ca przewodniczącego  

b) Referent ds. szkolenia - przewodniczący Komisji Szkoleniowej 

powołany w trybie § 7 Regulaminu 

c) Referent ds. obsady  

d) Referent ds. ewidencji oraz finansów 

e) Referent ds. obserwacji 

f) Sekretarz 

2. W skład KS nie mogą wchodzić Przewodniczący Kolegium 

Sędziów Okręgów i Podokręgów Śl. ZPN. 

3. Zebranie Przewodniczących Kolegium Sędziów Okręgów i       

    Podokręgów  Śl. ZPN jest organem który posiada uprawnienia   

    opiniodawcze. Jest ono zwoływane co najmniej 4 razy w roku. 

4. Wszelkie unormowania dotyczące praw i obowiązków KS   

     wymagają zatwierdzenia  przez Prezydium Śl. ZPN.  

      

§ 4 

 

KS może wystąpić z wnioskiem o wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego do Wydziału Dyscypliny Śl. ZPN w stosunku do 
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podległych sobie sędziów piłkarskich w przypadkach naruszenia 

prawa Związkowego. 

 

      § 5 
KS realizuje swoje zadania przez: 

1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji sędziów 

piłkarskich na szczeblu Śl. ZPN.  

2. Dokonywanie systematycznej oceny pracy sędziów na podstawie 

egzaminów praktycznych, egzaminów pisemnych i testów 

wydolności fizycznej. 

3. Występowanie z wnioskiem do Prezydium Zarządu Śl. ZPN                     

o zatwierdzenie listy sędziów i obserwatorów do prowadzenia 

zawodów na szczeblu Związku.  

4. Zapewnienie obsady sędziów do prowadzenia zawodów piłki 

nożnej na wszystkich szczeblach rozgrywek prowadzonych przez 

Śl. ZPN, (OZPN i Podokręgi). 

5. Zapewnienie obsady obserwatorów do obserwacji zawodów piłki 

nożnej na wszystkich szczeblach rozgrywek prowadzonych przez              

Śl. ZPN, (OZPN i Podokręgi).  

6. Wytyczanie i określanie głównych kierunków szkolenia oraz 

systematycznego doboru kadr sędziowskich.  

7. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej 

nad sędziami oraz kontroli przestrzegania przez nich Statutu               

Śl. ZPN, odpowiednich postanowień i regulaminów oraz przepisów 

gry w piłkę nożną.  

8. Egzekwowanie przestrzegania norm moralno-etycznych przez 

sędziów.  

9. Organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów i 

obserwatorów. 

10. Prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów gry w piłkę nożną                 

w klubach piłkarskich wszystkich klas na szczeblu Śl. ZPN.  

11. Inicjowanie i prowadzenie innej działalności zmierzającej do 

stałego podnoszenia poziomu prowadzenia zawodów i rozwoju 

organizacji sędziowskiej. 

 

       

§ 6 
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Kadencja KS jest równa kadencji Zarządu Śl. ZPN. 

 

       

      § 7 

KS - na czas swojej kadencji - powołuje: 

1. Komisję Szkoleniową 

W skład Komisji Szkoleniowej Śląskiego ZPN wchodzą 

obligatoryjnie wszyscy sędziowie i obserwatorzy szczebla 

centralnego oraz sędziowie asystenci I grupy. Na wniosek 

Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej do grupy tej mogą być 

powołane inne osoby. 

2. Zespół d/s kontroli składek sędziowskich. 

3. Komisje kwalifikacyjne 

4. Inne zespoły robocze jakie uzna za stosowne i niezbędne dla 

realizacji swoich zadań zgodnie z postanowieniami niniejszego 

regulaminu. 

 

      § 8 

 

1. Posiedzenia KS odbywają się co najmniej raz w  miesiącu.  

2. Z każdego posiedzenia sporządzony jest protokół, który podpisuje 

przewodniczący posiedzenia i sekretarz.  

 

      § 9 

1. Decyzje KS podejmowane są w formie uchwał.  

2. Do  prawomocności  uchwały  konieczna  jest  obecność  co  

najmniej połowy członków KS w tym przewodniczącego.  

3. Uchwały KS zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku 

równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego 

posiedzenia.   

4. W razie nieobecności przewodniczącego jego uprawnienia 

wykonuje   z-ca przewodniczącego lub wyznaczony przez niego 

członek Kolegium. 

 

5. Decyzje KS dotyczące interpretacji przepisów, obsady zawodów, 

obserwacji i  spraw  organizacyjnych  publikowane  są                         

w  Komunikatach  Kolegium Sędziów. 
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      § 10 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi     

Śl. ZPN. 

§ 11  

 

Regulamin z dnia 09 września 2008 r. traci moc wiążącą 

 

      § 12 

Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Śl. ZPN w dniu        

20.11.2012 r. 

 

Zmiany w § 3 pkt. 1 wprowadzono uchwałą Zarządu Śl. ZPN 

53/53/12 z dnia 19.12.2012 r. 

 

 

 
 

 


