
Uchwała XVI/98/2016  

z dnia 23 września 2016 roku 

Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej  

 

Na podstawie § 32 ust. 6 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala 

się co następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Kolegium Sędziów Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w 

brzmieniu: 

 

REGULAMIN  KOLEGIUM  SĘDZIÓW 

ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 

§ 1 

Kolegium Sędziów (zwane dalej KS ŁZPN) jest organem wykonawczym Łódzkiego 

Związku Piłki Nożnej (zwanym dalej ŁZPN), kierującym działalnością sędziów 

piłkarskich zorganizowanych w Wydziałach Sędziowskich. KS ŁZPN działa zgodnie 

ze Statutem ŁZPN i przedmiotowym Regulaminem.  

§ 2 

1.  Pracami KS ŁZPN kieruje Zarząd, który składa się z Przewodniczącego 

powoływanego i odwoływanego przez Zarząd ŁZPN oraz nie więcej niż 11 

członków powoływanych i odwoływanych przez Prezydium Zarządu ŁZPN. 

2. Powołanie członków Zarządu KS ŁZPN następuje na wniosek Przewodniczącego 

KS ŁZPN.  

3. Odwołanie członka Zarządu KS ŁZPN może nastąpić na wniosek 

Przewodniczącego bądź samoistną decyzją Prezydium Zarządu ŁZPN. 

 



§ 3 

1. W skład Zarządu KS ŁZPN wchodzą: Przewodniczący KS ŁZPN, Przewodniczący 

Wydziałów Sędziowskich, instruktor szkolenia oraz nie więcej niż 6 członków 

rekomendowanych przez Przewodniczącego KS ŁZPN. 

2. Zarząd KS ŁZPN powołuje spośród członków Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

§ 4 

Zarząd ŁZPN ma prawo zawiesić lub odwołać Przewodniczącego KS ŁZPN, gdy jego 

działania są sprzeczne ze Statutem ŁZPN, jego uchwałami i regulaminami. 

§ 5 

W przypadku odwołania Przewodniczącego KS ŁZPN, Zarząd ŁZPN może zwołać 

Nadzwyczajne Zebranie Wyborcze Delegatów KS ŁZPN celem wyboru nowego 

Przewodniczącego lub mianować go zwykłą większością głosów.  

§ 6 

Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego KS ŁZPN, obowiązki 

Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący KS ŁZPN. 

§ 7 

Prezydium Zarządu ŁZPN ma prawo zawiesić lub odwołać członka Zarządu KS 

ŁZPN, gdy jego działania są sprzeczne ze Statutem, jego uchwałami i regulaminami. 

Na wniosek Przewodniczącego KS ŁZPN, Prezydium Zarządu ŁZPN powołuje inną 

osobę. 

§ 8 

Kolegium Sędziów ŁZPN jest organem  nadzorującym i kierującym działalnością 

sędziów piłkarskich, który tworzą Wydziały Sędziowskie w Łodzi, Piotrkowie 

Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach. 

§ 9 

Kadencja Zarządu KS ŁZPN jest równa kadencji Zarządu ŁZPN. 



§ 10 

KS ŁZPN realizuje swoje zadania poprzez: 

1. Dokonywanie obsady sędziów na zawodach piłki nożnej i obserwatorów do 

prowadzenia egzaminów praktycznych na meczach IV ligi, Pucharu Polski na 

szczeblu wojewódzkim i innych rozgrywkach organizowanych przez ŁZPN. 

Na szczeblu III ligi dokonywanie obsady sędziów i obserwatorów obowiązuje 

tylko w latach, gdy prowadzącym rozgrywki jest ŁZPN. 

2. Wytyczanie głównych kierunków szkolenia i doskonalenia arbitrów oraz 

systematycznego naboru  kadr sędziowskich. 

3. Sprawowanie wszechstronnego nadzoru  nad  sędziami w  przestrzeganiu 

Statutu ŁZPN, postanowień i regulaminów oraz Przepisów gry w piłkę nożną. 

4. Dbanie o należyty poziom etyczno – moralny wśród sędziów i obserwatorów. 

5. Organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów, obserwatorów i 

instruktorów szkolenia. 

6. Systematyczną współpracę z Wydziałami i Komisjami ŁZPN, Zarządami 

Wydziałów Sędziowskich i innymi organizacjami sportowymi oraz środkami 

masowego przekazu. 

7. Utrzymywanie ścisłych kontaktów z KS wojewódzkich ZPN. 

8. Inicjowanie i prowadzenie innej działalności zmierzającej do stałego 

podnoszenia poziomu prowadzenia zawodów i rozwoju organizacji 

sędziowskiej. 

9. Ścisłą współpracę  KS ŁZPN z Komisją Licencji Sędziowskich ŁZPN. 

§ 11 

Do kompetencji Zarządu KS ŁZPN należy: 

1. Wytyczanie głównych kierunków działalności sędziowskiej w zakresie 

szkolenia, egzaminów praktycznych – obserwacji, opracowywanie programu 

szkolenia sędziów i obserwatorów. 

2. Organizowanie kursów unifikacyjno – szkoleniowych i seminariów dla sędziów, 

obserwatorów i instruktorów sędziowskich. 

3. Zwracanie szczególnej uwagi na postępy  utalentowanych młodych sędziów i 

rokujących nadzieje na prowadzenie zawodów na najwyższym poziomie. 



4. Podejmowanie działalności wychowawczej i kształtowanie postaw etyczno – 

moralnych w środowisku sędziowskim. 

5. Przedkładanie Zarządowi ŁZPN list kandydatów na sędziów oraz 

obserwatorów szczebla centralnego. 

6. Przedkładanie Zarządowi ŁZPN do zatwierdzenia list sędziów i obserwatorów 

III i IV ligi. 

7. Występowanie z wnioskami o nadanie tytułów Sędziego Honorowego i 

Zasłużonego. 

8. Przedstawianie wniosków do Wydziału Dyscypliny ŁZPN o nałożenie kar 

dyscyplinarnych na członków organizacji sędziowskiej. 

9. Nadawanie tytułów sędziego próbnego i kandydata. Skreślanie  z listy sędziów 

próbnych i kandydatów. 

10. Składanie wniosków do KS PZPN o nadanie tytułu sędziego rzeczywistego. 

Przedstawianie wniosków o skreślenie sędziów rzeczywistych  do KS PZPN. 

§ 12 

Zarząd KS ŁZPN powołuje Komisję Szkoleniową KS ŁZPN oraz inne komisje i 

zespoły robocze, jakie uzna za niezbędne do swojej działalności. 

§ 13 

1. Posiedzenia Zarządu KS ŁZPN odbywają się w czasie trwania sezonu 

rozgrywkowego nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, a w pozostałym czasie wg 

potrzeb i są protokółowane.  

2. Decyzje Zarządu KS ŁZPN podejmowane są w formie Uchwał. 

3. Dla ważności Uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków 

Zarządu KS ŁZPN, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby 

rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.  

4. Do reasumpcji Uchwały potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych 

członków Zarządu KS ŁZPN. 

5. Zarząd może podejmować Uchwały  także w drodze elektronicznej. 

Przewodniczący kieruje   e – mailem projekt Uchwały do członków Zarządu 

KS, którzy tą samą drogą przesyłają swą akceptację. Do podjęcia Uchwały w 



tym trybie niezbędny jest udział w głosowaniu 2/3 głosów członków Zarządu 

KS. 

6. Uchwały Zarządu KS ŁZPN dotyczące nadawania uprawnień do prowadzenia 

zawodów, są publikowane w Komunikatach Zarządu KS ŁZPN na stronie 

internetowej ŁZPN po każdym sezonie. 

§ 14 

W uzgodnieniu z Zarządem ŁZPN, działalność organizacji sędziowskiej może być 

sponsorowana.  

§ 15 

Zobowiązuje się Przewodniczących Wydziałów do opracowania Regulaminów 

Wydziałów Sędziowskich w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i 

Skierniewicach.  

§ 16 

Zarząd KS ŁZPN składa Zarządowi ŁZPN sprawozdanie ze swej działalności po 

zakończeniu każdego sezonu rozgrywkowego . 

§ 17 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Prezydium ŁZPN i Zarządowi 

ŁZPN.           

§ 18 

Traci moc Uchwała nr XV/21/2015 z dnia 08 czerwca 2015 r. Zarządu ŁZPN w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Kolegium Sędziów ŁZPN. 

§ 19 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes 

Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 

 

Adam Kaźmierczak 


