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§1 

1. Zarząd Lubuskiego Kolegium Sędziów /zwany dalej Zarządem LKS/ jest organem 

wykonawczym Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej kierującym i organizującym 

działalność sędziów piłki nożnej na obszarze LZPN w Zielonej Górze.  

2. Lubuskie Kolegium Sędziów na działalność otrzymuje środki w ramach dotacji Lubuskiego 

Związku Piłki Nożnej, środki z wpłat licencyjnych sędziów oraz środki koleżeńskiego 

funduszu dyspozycyjnego. 

3. Zarząd LKS prowadzi na terenie Województwa Lubuskiego obsługę sędziowską rozgrywek 

III Ligi ( w przypadku prowadzenia rozgrywek), IV ligi, Lubuskiej Ligi Juniorów, Klas 

Okręgowych, Klas „A", II ligi futsalu oraz innych rozgrywek młodzieżowych. Sprawuje 

nadzór nad obsługą sędziowską w rozgrywkach Klasy „B" oraz drużyn młodzieżowych w 

Podkolegiach. 

4. Zarząd LKS przekazuje część swoich uprawnień do Podkolegiów Sędziowskich tj.  obsadę 

sędziów w rozgrywkach Klasy „B”oraz drużyn młodzieżowych na terenie działania 

Podkolegium. 

5. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania Kolegium Sędziów Lubuskiego 

Związku Piłki Nożnej określają odrębne Regulaminy, uchwalone przez Zarząd Lubuskiego 

Związku Piłki Nożnej. 

§2 

 

1. Członkiem Lubuskiego Kolegium Sędziów jest sędzia przebywający na pobyt stały na 

obszarze działalności LZPN (o miejscu pobytu stałego decyduje zaświadczenie wydane przez 

organ administracji Samorządowej). W uzasadnionych przypadkach Zarząd Lubuskiego 

Związku Piłki Nożnej na wniosek Przewodniczącego LKS może wyrazić zgodę na 

odstępstwo w tym zakresie. 

 

2. Sędzia corocznie zobowiązany jest do wystąpienie o nadanie licencji na kolejny sezon 

rozgrywkowy poprzez złożenie stosownego wniosku  oraz wniesienie opłaty zgodnie z taryfą 

dostosowaną dla danej klasy rozgrywkowej. Licencję na dany sezon nadaje Lubuski Związek 

Piłki Nożnej. 

 

§3 

 

1. Przewodniczącego LKS powołuje i odwołuje Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na 

wniosek Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Członków Zarządu LKS powołuje i odwołuje Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na 

wniosek Przewodniczącego LKS. 

3.Członkowie Zarządu muszą być sędziami rzeczywistymi. 

4. W przypadku nie otrzymania licencji sędzia zostaje skreślony z listy arbitrów Lubuskiego 

Kolegium Sędziów. 

5. Sędzia rzeczywisty zobowiązany jest do wnoszenia opłaty KFD i KFP raz w roku w 

podanym przez Zarząd LKS terminie. 

6. Sędzia próbny zobowiązany jest do wnoszenia opłaty KFD raz w roku w podanym przez 

Zarząd LKS terminie. 

7. Nie opłacenie składek i licencji w terminie wskazanym przez Zarząd LKS skutkuje 

skreśleniem z listy sędziów Lubuskiego KS z zastrzeżeniem, iż składka KFD nie obowiązuje 

sędziów urlopowanych. Składka KFP natomiast jest obowiązkowa i do opłacenia jej 

zobowiązany jest każdy sędzia rzeczywisty bez wyjątku. 

 

 

 



Lubuski Związek Piłki Nożnej – Regulamin Lubuskiego Kolegium Sędziów  Strona 3 

 

§4 

 

1. Zarząd LKS składa się z 8-12 osób, w tym Przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących, 

sekretarza oraz członków Zarządu. 

2. Posiedzenia Zarządu oraz Prezydium LKS są protokołowane. Zebranie Zarządu LKS 

zwołuje Przewodniczący LKS lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący.  

Posiedzeniu przewodniczy Przewodniczący LKS, a w przypadku jego nieobecności 

upoważniony przez niego wiceprzewodniczący. 

3. Członek Zarządu LKS, który bez usprawiedliwienia nie był obecny na trzech kolejnych 

posiedzeniach lub pięciu w ciągu roku, zostaje automatycznie skreślony z listy Zarządu LKS. 

 

§5 

 

Zarząd Lubuskiego Kolegium Sędziów realizuje swoje zadania przez: 

1. Prowadzenie obsady sędziów w rozgrywkach prowadzonych przez Lubuski Związek Piłki 

Nożnej  oraz Podokręgi. 

2. Wytyczanie i określanie głównych kierunków szkolenia oraz systematycznego naboru kadr 

sędziowskich poprzez nadzór nad przebiegiem kursów dla kandydatów na sędziów. Egzaminy 

dla kandydatów na sędziów będzie przeprowadzać Komisja Szkoleniowa LKS. 

3. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad sędziami i 

obserwatorami oraz kontroli przestrzegania przez nich Statutów, postanowień i Regulaminów 

oraz Przepisów Gry w piłkę nożną. 

4. Czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego sędziów i obserwatorów. 

5.Organizowanie kursów unifikacyjno-szkoleniowych oraz konferencji dla sędziów i 

obserwatorów. Przeprowadzenie egzaminów teoretycznych, kondycyjnych i praktycznych dla 

sędziów,  dla obserwatorów  teoretycznych i w razie potrzeby praktycznych. 

6. Nadawanie sędziom uprawnień do prowadzenia zawodów III ligi i klas niższych oraz 

zgłaszanie kandydatów na sędziów II ligi. Wnioskowanie o nadanie obserwatorom uprawnień 

obserwatorom do obserwacji zawodów III ligi (w ramach posiadanego limitu) oraz uprawnień 

do prowadzenia obserwacji zawodów organizowanych na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki 

Nożnej. 

7. Ścisłą współpracę z poszczególnymi Wydziałami i Komisjami Lubuskiego Związku Piłki 

Nożnej  oraz innymi organizacjami społecznymi oraz środkami masowego przekazu. 

8. Wnioskowanie do Wydziału Dyscypliny o ukaranie sędziów, obserwatorów oraz sędziów 

nieczynnych naruszających Regulaminy Polskiego Związku Piłki Nożnej, Lubuskiego 

Związku Piłki Nożnej, Przepisów Gry w Piłkę Nożną oraz wewnętrznych Regulaminów 

Lubuskiego Kolegium Sędziów. 

9. Wnioskowanie do Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej o nagradzanie sędziów, 

obserwatorów i sędziów nieczynnych w formie stosowanej przez Polski Związek Piłki 

Nożnej, Lubuski Związek Piłki Nożnej. 

10. Inicjowanie i prowadzenie innej działalności zmierzającej do stałego podnoszenia 

poziomu prowadzenia zawodów i rozwoju organizacji sędziowskiej. 

11.Współdziałanie ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących problematyki 

sędziowskiej oraz popularyzacji znajomości przepisów gry w piłkę nożną wśród zawodników, 

a także sympatyków piłki nożnej. 

12. Wybór 2 delegatów na Walny Zjazd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

13.Opracowuje Regulaminy Lubuskiego Kolegium Sędziów, które zatwierdza Zarząd 

Lubuskiego Związku Piłki Nożnej : 

1) zasady spadku i awansu sędziów III ligi  , 

2) zasady spadku i awansu sędziów IV ligi , kl. O , kl. A ,  

3) zasady awansu sędziów kl. B 
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4) regulamin nadawania uprawnień obserwatorom 

5) regulamin Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego 

 

§6 

 

1. Zarząd LKS na czas swojej kadencji powołuje: 

1) Komisję Szkoleniową, 

2) Komisję Mentorską, 

3) Inne komisje lub zespoły robocze, jakie uzna za stosowne. 

4) Członkowie Zarządu LKS oraz powołane Komisje i zespoły robocze pracują na podstawie 

zakresu obowiązków, planów pracy i Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

§7 

 

1. Posiedzenia Zarządu LKS są protokołowane i odbywają się w zależności od potrzeb, nie 

rzadziej jak raz na trzy miesiące. 

2. Decyzje Zarządu LKS podejmowane są w formie uchwał. 

3. Do prawomocności uchwały konieczna jest obecność co najmniej 1/2 członków Zarządu 

LKS, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. 

4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu dopuszcza się możliwość głosowania  

i podjęcia Uchwał za pomocą Internetu.  Do prawomocności uchwały konieczny jest udział w 

głosowaniu co najmniej 1/2 członków Zarządu LKS, w tym przewodniczącego lub 

wiceprzewodniczącego. Dokumentację z przebiegu głosowania internetowego prowadzi 

osoba wyznaczona przez Zarząd LKS i przekazuje Sekretarzowi LKS. 

 

 

§8 

 

1. Zarząd LKS w okresie swojej kadencji organizuje spotkania podsumowujące działalność 

LKS w danym sezonie. Spotkania podsumowujące odbywają się przy okazji egzaminów 

sędziowskich. 

2. Lubuskie Kolegium Sędziów prowadzi oficjalną stronę internetową . 

 

§9 

 

1. Zasady awansu i spadku sędziów i obserwatorów LKS w poszczególnych klasach 

rozgrywkowych są aktualizowane w razie potrzeb i zmian,  obejmują: 

 zasady powoływania i odwoływania sędziów piłki nożnej oraz obserwatorów  

 prawa i obowiązki sędziów i obserwatorów,  

 zasady wyróżniania sędziów i obserwatorów. 

2. Zasady awansu i spadku sędziów i obserwatorów LKS w poszczególnych klasach 

rozgrywkowych zatwierdza Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

 

 

 

 

 

§10 
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1.Zarząd LKS sprawuje nadzór nad Podkolegiami wchodzącymi w struktury Lubuskiego 

Kolegium Sędziów. 

2. Dla potrzeb organizacyjnych tworzy się Podkolegia : 

a) Podkolegium Sędziów żarsko- żagańskie 

b) Podkolegium Sędziów zielonogórsko - nowosolskie 

c) Podkolegium Sędziów świebodzińsko - krośnieńskie 

d) Podkolegium Sędziów gorzowskie 

3. Pracami Podkolegium kieruje Zarząd reprezentowany przez Przewodniczącego. Na 

wniosek Przewodniczącego LKS Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej dokonuje wyboru 

Przewodniczącego Podkolegium spośród zgłoszonych kandydatów. Odwołania 

Przewodniczącego Podkolegium dokonuje Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.  

4. Podkolegium sędziów realizuje swoje zadania poprzez : 

a) ustalanie obsady sędziów na zawodach piłki nożnej organizowanych na terenie działania 

Podkolegium. 

b) występowanie do Lubuskiego Kolegium Sędziów o delegowanie na zawody kl. B 

obserwatorów celem przeprowadzenia egzaminu praktycznego sędziom ubiegającym się  

o awans do kl. A , w ilości określonej stosowną Uchwałą Zarządu LKS. 

c) wytyczenie głównych kierunków szkolenia sędziów w Podkolegium poprzez opracowanie 

rocznych programów szkolenia sędziów , w tym organizacja kursów dla kandydatów na 

sędziów piłki nożnej z zastrzeżeniem , że końcowy egzamin przeprowadza Komisja 

Szkoleniowa Lubuskiego Kolegium Sędziów. 

d) sprawowanie wszechstronnego nadzoru nad sędziami w przestrzeganiu statutu  

i regulaminów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej oraz przepisów gry w piłkę nożną.  

e) organizowanie zebrań plenarno – szkoleniowych dla wszystkich sędziów Podkolegium co 

najmniej jednego obowiązkowego w każdej rundzie. 

f) organizowanie letnich i zimowych egzaminów dla sędziów klasy B. 

g) podejmowanie działalności wychowawczej i kształtowanie postaw etyczno – moralnych  

w środowisku sędziowskim. 

h) współdziałanie ze środkami masowego przekazu i klubami sportowymi w sprawach 

problematyki sędziowskiej oraz popularyzacji przepisów gry w piłkę nożną.  

i) powołanie Komisji Szkoleniowej Podkolegium. 

j) inicjowanie innych form działalności i szkolenia mających na celu podnoszenie poziomu 

sędziowania , a także rozwoju i integracji organizacji sędziowskiej. 

k) nadzór merytoryczny nad prowadzonym w Podkolegium szkoleniu sędziów sprawuje 

Komisja Szkoleniowa LKS. 

l) posiedzenia Podkolegium Sędziów odbywają się co najmniej 1 raz w miesiącu i są 

protokółowane. 

m) decyzje Podkolegium Sędziów podejmowane są w formie uchwał. Dla ważności uchwał 

konieczna jest obecność co najmniej połowy członków, w tym Przewodniczącego. Uchwały 

zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ich ilości decyduje głos 

Przewodniczącego posiedzenia. 

5. W skład Zarządu Podkolegium Sędziów wchodzi od 3 do 5 członków, w tym 

Przewodniczący i Sekretarz. 

6. W razie ustąpienia lub odwołania Przewodniczącego Podkolegium Sędziów, jego funkcję 

pełni Sekretarz do czasu powołania nowego Przewodniczącego. 
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§11 

 

Organami Dyscyplinarnymi rozpatrującymi sprawy sędziów są: Wydział Dyscypliny 

Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i Wydział Zamiejscowy w Gorzowie Wlkp., Lubuska 

Komisja Odwoławcza. 

 

§13 

 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Lubuskiego Związku 

Piłki Nożnej. 

 

§14 

Niniejszym traci moc Regulamin Lubuskiego Kolegium Sędziów z dnia 11.05.2015 r. 

 

§15 

Niniejszy Regulamin Lubuskiego Kolegium Sędziów został zatwierdzony przez Zarząd  

Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na Posiedzeniu w dniu 05 .09.2020 r. i wchodzi w życie z 

dniem podjęcia. 

 

                                                                         Prezes  

                                                                        Lubuskiego Związku  Piłki Nożnej  

                                                                           w Zielonej Górze 

 

                                                                              Robert Skowron 

 




