
 

 

Regulamin Nadawania 

Tytułu Sędziego Zasłużonego i Honorowego Kolegium Sędziów PZPN 
 

1. Tytuł sędziego ZASŁUŻONEGO może być nadany jeżeli: 

• Kandydat zasłużył się dla polskiej piłki nożnej w działalności sędziowskiej, był arbitrem szczebla 

centralnego, działaczem członkiem organów zarządzających Kolegium Sędziów PZPN, Centralnej 

Komisji Szkoleniowej, wykładowcą bądź wyróżnił się szczególnie w organizacji Kolegium 

Sędziów macierzystego związku, 

• Działał minimum 20 lat jako sędzia rzeczywisty, 

• Wykazał się osobistą inicjatywą twórczą pracą i zdolnościami organizacyjnymi w pracy na rzecz 

piłki nożnej, 

• Ukończył 40 lat, 

• Nie figuruje w ewidencji kar dyscyplinarnych. 

2. Tytuł sędziego HONOROWEGO może być nadany jeżeli: 

• Kandydat zasłużył się w wyjątkowy sposób dla sportu piłkarskiego, był aktywny oraz 

zaangażowany w sprawy szkolenia i wychowania kadr sędziowskich i był długoletnim sędzią 

szczebla centralnego, 

• Wniósł osobisty wkład w podnoszenie poziomu prowadzenia zawodów przez sędziów, 

• Ukończył 55 lat i zakończył czynne prowadzenie zawodów piłkarskich, 

• Posiada tytuł sędziego zasłużonego od co najmniej 10 lat, 

• Działał co najmniej 30 lat jako sędzia rzeczywisty, 

• Nie figuruje w ewidencji kar dyscyplinarnych. 

3. Tytuł sędziego HONOROWEGO może być nadany również osobie nie będącej sędzią piłkarskim 

która w sposób szczególny zasłużyła się dla sportu piłkarskiego a przy tym swoją działalnością 

przyczyniła się do rozwoju i umocnienia organizacji sędziowskiej. 

4. Tytuł sędziego ZASŁUŻONEGO i HONOROWEGO w szczególnych przypadkach być przyznany 

również pośmiertnie decyzją Zarządu KS PZPN na wniosek właściwego Kolegium Sędziów 

wojewódzkiego ZPN. 

5. Wnioski o nadanie tytułów sędziego ZASŁUŻONEGO i HONOROWEGO składają wojewódzkie 

Kolegia Sędziów do Kolegium Sędziów PZPN. Rozpatruje je zbierająca się co najmniej dwa razy w 

roku – pięcioosobowa Kapituła powołana na dwuletnią kadencję przez Przewodniczących 

wojewódzkich Kolegiów Sędziów. Zaopiniowane pozytywnie wnioski Kapituła przedkłada 

Zarządowi Kolegium Sędziów PZPN. 

6. Wnioski o nadanie tytułu sędziego ZASŁUŻONEGO I HONOROWEGO Kolegium Sędziów PZPN 

składa do Zarządu PZPN celem zatwierdzenia.  

7. Kandydatura może być zgłoszona, jeżeli sędzia otrzymał wcześniej inne odznaczenie macierzystego 

Związku Piłki Nożnej. 

8. Wnioski muszą być wypełnione w sposób elektroniczny na stosownym druku. Wszystkie pozycje 

muszą być dokładnie i szczegółowo wypełnione. 

9. Do każdego wniosku należy dołączyć fotografię (aktualną) podpisaną na odwrocie nazwiskiem 

sędziego oraz nazwą Związku Piłki Nożnej. 

10. Dane zawarte we wniosku muszą być zgodne z kartą ewidencyjną sędziego. 


