REGULAMIN
KOLEŻEŃSKIEGO FUNDUSZU DYSPOZYCYJNEGO
KOLEGIUM SĘDZIÓW LZPN
§1
1. Celem utworzenia Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego jest zapewnienie środków
finansowych oraz ich wykorzystanie na potrzeby organizacyjne i socjalno-kulturalne Kolegium
Sędziów Lubuskiego ZPN.
§2
1.Fundusz tworzy się z:
a/ corocznych składek wpłacanych przez członków Kolegium Sędziów Lubuskiego ZPN,
b/darowizn
3. Wysokość składki dla członków Kolegium Sędziów Lubuskiego ZPN przedstawia poniższa
tabela .

STAWKI SKŁADEK KFP (obowiązują od 01.01.2014)
KFD
Ekstra. I. II i III Liga
IV Liga
Klasa „O”
Klasa „A”
Klasa „B”

Sędziowie
65 zł
45 zł
35 zł
30zł
25 zł

Obserwatorzy
50 zł
35 zł
30 zł
25 zł
20 zł

Termin wpłaty składek ustalono do końca marca 2014 roku.

4. Nowo przyjęci sędziowie stają się członkami i płacą składki Koleżeńskiego Funduszu
Dyspozycyjnego od następnego roku kalendarzowego.

5. Uchylanie się od płacenia składek lub opłat a także ich nieterminowe regulowanie, traktowane
będzie jako naruszenie dyscypliny organizacyjnej i skutkowało brakiem możliwości awansu jak
również odsunięciem od prowadzenia zawodów piłkarskich.
§ 3. Środki funduszu mogą być wykorzystane:
1. organizację uroczystości okolicznościowych związanych z działalnością Kolegium Sędziów,
2. zakup upominków, emblematów, nagród i dyplomów dla sędziów wyróżniających się w działalności
obchodzących określony jubileusz przeprowadzonych zawodów lub obserwacji. lub zakończenie
kariery sędziego czynnego lub obserwatora, a także z okazji innych uroczystości organizacji
wojewódzkich Kolegium Sędziów Okręgów i Podokręgów, władz organizacji piłkarskich. Warunki
przyznania nagród z okazji jubileuszy w załączniku 1

3. zakup wieńców i wiązanek zamieszczanie nekrologów w prasie w związku ze śmiercią członków
organizacji sędziowskich i władz,
4. zakup wiązanek i prezentów z okazji ważnych zdarzeń w życiu osobistym lub zawodowym
sędziego
5. koszty organizacji turniejów dla sędziów w tym dofinansowanie udziału w Halowych
Mistrzostwach Polski Sędziów
6. udzielanie zapomóg dla sędziów w trudnych sytuacjach losowych i materialnych (udzielenie
zapomogi w kwocie netto po rozliczeniu podatku zgodnie z ordynacją podatkową)
7. koszty szkolenia sędziów i obserwatorów,
8. koszty egzaminów i kursów sędziowskich w tym koszty wynajmu sal i obiektów do tego celu,
9. koszty zwrotu kosztów dojazdu sędziów, obserwatorów, członków Zarządu Kolegium Sędziów
Lubuskiego ZPN na uroczystości okolicznościowe, uroczystości jubileuszowe, imprezy sportowe,
szkolenia, egzaminy.

§ 4.
1. Funduszem dysponuje Zarząd Kolegium Sędziów Lubuskiego ZPN.
Środki przechowywane są na kontach bankowych prowadzonych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej
w Zielonej Górze
2. Każdorazowe wydatki z Funduszu muszą być udokumentowane fakturą lub rachunkiem
wystawionym na Lubuski Związek Piłki Nożnej
Lubuski Związek Piłki Nożnej
ul. Ptasia 2a
65-514 Zielona Góra
NIP 929-14-18-239
Niniejszy Regulamin został opracowany przez Zarząd Lubuskiego Kolegium Sędziów,
Regulamin KFD został zatwierdzony w dniu 18 września 2013 roku
i obowiązuje od początku sezonu 2013/ 2014

Załącznik nr 1 do regulaminu Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego LKS
Sędziom i obserwatorom Lubuskiego Kolegium Sędziów, którzy obchodzą przeprowadzenie
zawodów jubileuszowych lub zakończenie kariery należy się nagroda rzeczowa.
Sędzia może otrzymać zwrot kosztów za nabycie nagrody, jeżeli przedstawi fakturę
wystawioną na :
Lubuski Związek Piłki Nożnej
ul. Ptasia 2a
65-514 Zielona Góra
NIP 929-14-18-239

I Jubileusze
1.

l.p.

Tabela wysokości przyznawanych nagród wartość brutto
Za ilość przeprowadzonych zawodów

Ilość przeprowadzonych zawodów

1
2
3
4
5
6
7
8
9

300
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
Powyżej 2000 za każde następne 250 zawodów

Kwota nagrody brutto w złotych
100
150
150
200
200
250
250
300
300

II Zakończenie kariery sędziego
Z okazji zakończenia kariery sędziego czynnego po przesędziowaniu minimum 15 lat
przyznawana będzie nagroda rzeczowa w wysokości 200 złotych
III Zakończenie kariery obserwatora
Z okazji zakończenia kariery obserwatora przyznawana będzie nagroda rzeczowa
w wysokości 200 złotych i okolicznościowa patera.
IV Informacje dodatkowe
1.

Nagrodę rzeczową za zakończenie kariery sędziego można otrzymać tylko jeden raz w karierze.

2.

Nagrodę rzeczową za zakończenie kariery obserwatora można otrzymać tylko jeden raz w karierze.

