
R E G U L A M I N 
 

KOLEGIUM SĘDZIÓW 
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

W WARSZAWIE 
 

Na podstawie Statutu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej 

w Warszawie postanawia się co następuje: 

 

§ 1 
Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej (zwane dalej KS Mazowieckiego ZPN) jest 

organem wykonawczym Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej (zwanego dalej Mazowiecki ZPN), 

kierującym działalnością sędziów zorganizowanych w Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki 

Nożnej bezpośrednio podlegającym Pełnomocnikowi Zarządu Mazowieckiego ZPN ds. sędziowskich i 

obejmującym Wydziały Sędziowskie Okręgowych Związków w: Ciechanowie – Ostrołęce, Płocku, 

Radomiu, Siedlcach i Warszawie. 

 

§ 2 
KS Mazowieckiego ZPN pracuje zgodnie z niniejszym regulaminem. 

 

§ 3 
KS Mazowieckiego ZPN realizuje swoje zadania poprzez: 

1. sprawowanie wszechstronnego nadzoru nad sędziami w przestrzeganiu Statutu PZPN 

i Mazowieckiego ZPN, przepisów gry w piłkę nożną, oraz postanowień i regulaminów PZPN i 

Mazowieckiego ZPN, 

2. dokonywanie obsady sędziów na zawody piłki nożnej odpowiednich szczebli rozgrywek 

Mazowieckiego ZPN oraz obserwatorów dla prowadzenia egzaminów praktycznych (obserwacji), 

3. organizowanie kursów i egzaminów dla sędziów oraz kandydatów na sędziów odpowiednich klas 

rozgrywkowych, 

4. dbanie o należyty poziom etyczny wśród sędziów i obserwatorów, 

5. systematyczną współpracę z Zarządem KS PZPN, poszczególnymi Wydziałami 

i Komisjami Mazowieckiego ZPN, Zarządami Wydziałów Sędziowskich wchodzących 

w skład KS Mazowieckiego ZPN oraz innymi organizacjami zajmującymi się problematyka piłkarską, 

6. utrzymywanie ścisłych kontaktów z organizacjami sędziowskimi Związków Piłki Nożnej, 

7. podejmowanie innych inicjatyw zmierzających do poprawy poziomu prowadzenia zawodów i 

rozwoju organizacji sędziowskiej, 

8. upowszechnianie wiedzy o przepisach gry w piłkę nożną, również poprzez kontakty z środkami 

masowego przekazu, 

9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji sędziów piłkarskich i składek członkowskich KS 

Mazowieckiego ZPN, 

10. inicjowanie i prowadzenie innej działalności zmierzającej do stałego podnoszenia poziomu 

prowadzonych zawodów i rozwoju organizacji sędziowskiej. 

 

§ 4 

1. Działalnością KS Mazowieckiego ZPN kieruje Zarząd powołany przez Zarząd Mazowieckiego ZPN. 

2. Kadencja Zarządu KS Mazowieckiego ZPN jest równa kadencji Zarządu Mazowieckiego ZPN. 

3. Zarząd KS Mazowieckiego ZPN składa się z liczby od 9 do 11 członków, w tym przewodniczącego, 

dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza. Kandydatów na członków Zarządu KS Mazowieckiego 

ZPN zgłaszają Zarządy OZPN-ów oraz Zarząd Mazowieckiego ZPN.  
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4. Przewodniczący Zarządu KS Mazowieckiego ZPN oraz członkowie Zarządu powoływani i 

odwoływani są przez Zarząd Mazowieckiego ZPN. 

5. Posiedzenia KS Mazowieckiego ZPN odbywają się z częstotliwością adekwatną do potrzeb 

sprawnego prowadzenia prac KS Mazowieckiego ZPN, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał i są 

protokołowane. Dopuszcza się dwie formy posiedzeń Zarządu KS Mazowieckiego ZPN: osobiście 

we wskazanym miejscu lub przy wykorzystaniu zdalnych środków komunikacji (np. tele- lub video-

konferencja).  

6. Decyzje Zarządu KS Mazowieckiego ZPN podejmowane są w formie Uchwał. 

7. Dla ważności Uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu KS 

Mazowieckiego ZPN w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

8. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby rozstrzyga głos 

Przewodniczącego. 

9. Do reasumpcji Uchwały potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych członków Zarządu KS 

Mazowieckiego ZPN. 

10. Zarząd KS Mazowieckiego ZPN może podejmować Uchwały poza posiedzeniami, w trybie 

konsultacji drogą elektroniczną. Przewodniczący lub inny wyznaczony przez niego członek Zarządu 

wysyła e-mailem projekt Uchwały do członków Zarządu, którzy tą samą drogą przesyłają swą 

akceptację lub jej brak. Do podjęcia Uchwały w tym trybie potrzebny jest udział w głosowaniu 2/3 

głosów członków Zarządu. 

11. Uchwały Zarządu KS Mazowieckiego ZPN dotyczące nadawania uprawnień do prowadzenia 

zawodów i egzaminów praktycznych (obserwacji), wyników uzyskanych na egzaminach 

konkursowych teoretyczno – sprawnościowych, wyróżnień oraz nałożonych kar dyscyplinarnych 

publikowane są w komunikatach KS Mazowieckiego ZPN. Zarząd KS Mazowieckiego ZPN każdego 

roku składa Zarządowi Mazowieckiego ZPN sprawozdanie ze swojej działalności. 

 

§ 5 

1. Całokształtem prac Zarządu kieruje Przewodniczący, który równocześnie reprezentuje KS 

Mazowieckiego ZPN na zewnątrz. 

2. Do kompetencji Przewodniczącego należy w szczególności: 

a) bieżące działanie w imieniu KS Mazowieckiego ZPN, 

b) zwoływanie zebrań Zarządu oraz przewodniczenie obradom, 

c) składanie władzom Mazowieckiego ZPN informacji o jego działalności 

i podejmowanych na bieżąco decyzji, 

d) wnioskowanie do Zarządu Mazowieckiego ZPN o dokooptowanie nowych członków Zarządu 

w miejsce vacatów. 

3. Podczas nieobecności Przewodniczącego jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego 

Wiceprzewodniczący. 

 

§ 6 

Do kompetencji i zakresu działania Zarządu KS Mazowieckiego ZPN w szczególności należy: 

1. wytyczanie kierunków działalności sędziowskiej w zakresie szkolenia, egzaminów praktycznych 

(obserwacji),  

2. opracowanie programu szkolenia sędziów i obserwatorów KS Mazowieckiego ZPN oraz 

kształtowanie jednolitej interpretacji przepisów gry w rozgrywkach Mazowieckiego ZPN, 

3. nadzorowanie przestrzegania przepisów i regulaminów KS PZPN i KS Mazowieckiego ZPN przez 

sędziów KS Mazowieckiego ZPN, 

4. organizowanie egzaminów, szkoleń, wykładów i seminariów dla czynnych sędziów i obserwatorów, 

5. zwracanie szczególnej uwagi szkoleniowej na postępy utalentowanych młodych sędziów 

rokujących nadzieję do prowadzenia zawodów w wyższych klasach rozgrywkowych, 

6. podejmowanie działalności kształtującej właściwą postawę etyczną w środowisku sędziowskim, 
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7. prowadzenie obsady zawodów piłki nożnej na właściwych szczeblach rozgrywek prowadzonych 

przez Mazowieckiego ZPN, 

8. przedstawianie do zatwierdzenia przez Zarząd Mazowieckiego ZPN kandydatów na sędziów i 

obserwatorów zawodów organizowanych przez Mazowiecki ZPN oraz kandydatów na sędziów i 

obserwatorów szczebla centralnego według wytycznych opracowanych przez Zarząd KS PZPN. 

9. wnioskowanie o nadawanie odznaczeń i wyróżnień, 

10. współdziałanie ze środkami masowego przekazu i organizacjami kultury fizycznej 

w sprawach problematyki sędziowskiej oraz popularyzacji przepisów gry w piłkę nożną, 

11. współdziałanie z KS PZPN oraz Wydziałami i Komisjami Mazowieckiego ZPN, 

12. podejmowanie innej działalności mającej na celu popularyzację piłki nożnej i przepisów gry na 

terenie działalności Mazowieckiego ZPN. 

 

§ 7 
KS Mazowieckiego ZPN posiada odznakę organizacyjną oraz honorową dwustopniową – złotą i srebrną 

przyznawaną według oddzielnego Regulaminu uchwalanego przez 

KS Mazowieckiego ZPN. 

§ 8 

Zarząd KS Mazowieckiego ZPN powołuje Komisję Szkoleniową, referentów oraz inne zespoły jakie uzna 

za niezbędne. 

 

§ 9 
Członkowie Zarządu KS Mazowieckiego ZPN, Komisja Szkoleniowa, referenci oraz inne zespoły pracują 

na podstawie zakresu czynności zatwierdzonych przez Zarząd KS Mazowieckiego ZPN. 

 

 

§ 10 
Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny funkcjonuje w oparciu o jego Regulamin uchwalany przez KS 

Mazowieckiego ZPN. 

§ 11 
Działalność organizacji sędziowskiej w uzgodnieniu z władzami Mazowieckiego ZPN może być 

sponsorowana, pod warunkiem, że wszystkie uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone 

zostaną na działalność KS Mazowieckiego ZPN. 

 

§ 12 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi KS Mazowieckiego ZPN i Zarządowi 

Mazowieckiego ZPN. 

 

§ 13 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Mazowieckiego ZPN w dniu 6 marca 2018 

roku. 


