
Regulamin Środków Finansowych 

Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie  

z dnia ………….... 2018 r. 

 

Na podstawie § 51 ust. 1 lit. c i § 53 ust. 2 Statutu Zachodniopomorskiego Związku Piłki 

Nożnej oraz § 2 Regulaminu Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego Kolegium Sędziów 

Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie, uchwala się Regulamin Środków 

Finansowych Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej  

w Szczecinie. 

 

Rozdział 1 

[postanowienia ogólne] 

 

§ 1. Regulamin określa: 

1) zasady gromadzenia, zarządzania i rozdysponowywania środków finansowych 

Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie; 

2) zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem, zarządzaniem  

i rozdysponowywaniem środków finansowych Kolegium Sędziów 

Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie; 

3) organizację i zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej. 

 

§ 2. Regulamin nie obejmuje sędziów i obserwatorów Kolegium Sędziów Koszalińskiego 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) środkach finansowych – rozumie się przez to: 

a) środki Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego (K.F.D.), 

b) środki z tytułu opłat licencji sędziowskich,  

c) inne środki stanowiące przychód Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego 

Związku  Piłki Nożnej w Szczecinie pochodzące z innych źródeł; 

2) licencji sędziowskiej – rozumie się przez to zezwolenie, o którym mowa w uchwale  

nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 r. Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich; 



  

3) K.F.D. – rozumie się przez to Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny, o którym mowa  

w Rozdziale 2 Regulaminu; 

4) Walne Zebranie – rozumie się przez to zgromadzenie sędziów KS ZZPN 

posiadających aktualną licencję sędziowską i obserwatorów KS ZZPN, zdolne do 

podejmowania czynności, określonych w Regulaminie; 

5) KS ZZPN – rozumie się przez to Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Związku 

Piłki Nożnej w Szczecinie; 

6) Statucie – rozumie się przez to Statut Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej; 

7) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin Środków Finansowych Kolegium 

Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej w Szczecinie. 

 

§ 4. 1. Dysponowanie środkami finansowymi obejmuje procesy związane  

z gromadzeniem, zarządzaniem i rozdysponowywaniem środków finansowych,  

w szczególności: 

1) gromadzenie przychodów KS ZZPN; 

2) wydatkowanie środków, o których mowa w § 2 pkt 1; 

3) finansowanie potrzeb i celów KS ZZPN; 

4) zaciąganie zobowiązań angażujących środki, o których mowa w § 2 pkt 1; 

5) zarządzanie długiem KS ZZPN. 

2. Wydatkowanie środków finansowych następuje na podstawie uchwały Zarządu  

KS ZZPN. 

 

§ 5. 1. Środki finansowe stanowią własność KS ZZPN i pozostają w dyspozycji Zarządu 

KS ZZPN, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 oraz § 14 ust. 1. 

2. Zarząd KS ZZPN składa sędziom KS ZZPN i obserwatorom KS ZZPN coroczne 

sprawozdanie z dysponowania środkami finansowymi za każdy rok. 

 

Rozdział 2 

[Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny] 

 

§ 6. Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny został utworzony przez członków Okręgowego 

Kolegium Sędziów w Szczecinie w 1959 roku. 

 

§ 7. Członkiem K.F.D. jest każdy sędzia KS ZZPN i obserwator KS ZZPN. 



  

§ 8. 1. K.F.D. pokrywany jest ze składek członkowskich sędziów KS ZZPN. 

2. Wysokość składek członkowskich, ustalana jest przez Walne Zebranie zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy sędziów i obserwatorów KS ZZPN,  

w głosowaniu jawnym. 

 

§ 9. 1. Składki członkowskie uiszczane są przez członków K.F.D. w terminie do dnia  

30 marca każdego roku.  

2. Obowiązek, o którym mowa ust. 1 nie obejmuje: 

1) sędziów KS ZZPN; 

2) obserwatorów KS ZZPN; 

- którzy w danym sezonie nie zostali delegowani na zawody sportowe; 

3) sędziów KS ZZPN, którzy ukończyli kurs sędziowski za rok w którym ukończenie to 

nastąpiło. 

3. Brak uiszczenia składki członkowskiej w całości lub w części rodzi odpowiedzialność 

dyscyplinarną oraz konsekwencje organizacyjne. 

 

Rozdział 3 

[opłaty licencyjne] 

 

§ 10. 1. Opłaty licencyjne pobierane są od sędziów KS ZZPN tytułem przyznania licencji 

sędziowskiej, na każdy sezon rozgrywkowy, w terminie ustalonym przez Zarząd  

KS ZZPN, związanym z organizacją rozgrywek w danym sezonie. 

2. Wysokość i zasady pobierania opłat licencyjnych określone są w odrębnych 

przepisach. 

 

Rozdział 4 

[finansowanie potrzeb i celów KS ZZPN] 

 

§ 11. Środki finansowe przeznacza się w szczególności na finansowanie potrzeb i celów 

KS ZZPN, obejmujących: 

1) szkolenie, w szczególności na:  

a) pokrywanie kosztów kursów szkoleniowych dla kandydatów na sędziów  

KS ZZPN, 



  

b) pokrywanie kosztów szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych dla sędziów KS ZZPN  

i obserwatorów KS ZZPN, 

c) pokrywanie kosztów uczestnictwa w szkoleniach, o których mowa w lit. b, 

prelegentów i wykładowców spoza KS ZZPN, 

d) inne uzasadnione potrzeby i cele związane z podnoszeniem umiejętności  

i kwalifikacji sędziowskich; 

2) organizację, w szczególności na: 

a) pokrycie kosztów organizacji związanych z przeprowadzeniem egzaminów 

teoretycznych, kondycyjnych i filmowych dla sędziów KS ZZPN i obserwatorów 

KS ZZPN, 

b) pokrycie kosztów nabycia upominków i nagród z okazji jubileuszów lub innych 

okolicznościowych wydarzeń związanych z działalnością KS ZZPN, 

c) pokrycie kosztów organizacji okolicznościowych spotkań sędziów i obserwatorów 

z Koła Seniora KS ZZPN, 

d) pokrycie kosztów uczestnictwa drużyny piłkarskiej sędziów KS ZZPN  

w rozgrywkach cyklicznych jak i okolicznościowych meczach i turniejach 

piłkarskich, 

e) pokrycie kosztów obsługi informatycznej lub usług informatycznych związanych  

z funkcjonowaniem KS ZZPN,  

f) pokrycie wydatków związanych z wyrabianiem licencji sędziowskich i opłat z tym 

związanych, 

g) pokrycie kosztów zakupu grupowych polis ubezpieczeniowych NNW dla sędziów  

KS ZZPN, 

h) pokrycie wydatków związanych z celami promocyjnymi, reklamowymi, służącymi 

kształtowaniu pozytywnego wizerunku KS ZZPN na zewnątrz, 

i) pokrycie zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia Zarządu KS ZZPN członkom tego 

gremium mającym miejsce zamieszkania poza siedzibą KS ZZPN, 

j) tymczasowe wyłożenie środków przeznaczonych na wpłatę kaucji pieniężnej  

w postępowaniu dyscyplinarnym dotyczącym sędziów KS ZZPN i obserwatorów 

KS ZZPN, 

k) inne uzasadnione potrzeby i cele związane z działalnością KS ZZPN. 

 

 

 



  

Rozdział 5 

[Komisja Rewizyjna] 

 

§ 12. 1. Kontrolę nad  prawidłowością  dysponowania  środkami  finansowymi  sprawuje  

Komisja  Rewizyjna. 

2. Komisja Rewizyjna składa coroczne sprawozdanie na Walnym Zebraniu  

z przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 1. 

 

§ 13. 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych spośród sędziów 

KS ZZPN i obserwatorów KS ZZPN. 

2. Wybór członków Komisji Rewizyjnej odbywa się na Walnym Zebraniu zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy sędziów i obserwatorów KS ZZPN  

w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W przypadku zgłoszenia więcej niż trzech kandydatów na członków Komisji 

Rewizyjnej, Walne Zebranie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

sędziów i obserwatorów KS ZZPN w głosowaniu jawnym, może przyjąć formę tajności 

głosowania, o którym mowa w ust. 2. 

4. Komisja Rewizyjna wybierana jest na okres rocznej kadencji, która rozpoczyna się  

z dniem zebrania Komisji Rewizyjnej na pierwsze posiedzenie i trwa do dnia 

poprzedzającego dzień zebrania się Komisji Rewizyjnej następnej kadencji. 

5. Komisja Rewizyjna na swoim pierwszym posiedzeniu spośród swojego składu 

dokonuje wyboru: 

1) Przewodniczącego; 

2) Zastępcy Przewodniczącego; 

3) Sekretarza. 

6. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej bierze udział pełnomocnik Zarządu KS ZZPN 

do spraw finansowych. 

 

Rozdział 6 

[czynności nieuregulowane w Regulaminie] 

 

§ 14. 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzyga Walne Zebranie lub 

Zarząd KS ZZPN w przypadkach wymagających podjęcia czynności nagłej. 



  

2. W przypadku podjęcia przez Zarząd KS ZZPN czynności, o której mowa w ust. 1, 

Zarząd KS ZZPN informuje sędziów KS ZZPN i obserwatorów KS ZZPN w najbliższym 

komunikacie z posiedzenia Zarządu KS ZZPN i zdaje sprawozdanie na najbliższym Walnym 

Zebraniu, celem uzyskania zatwierdzenia takiej czynności, które następuje zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy sędziów i obserwatorów KS ZZPN  

w głosowaniu jawnym. 

 

Rozdział 7 

[postanowienia przejściowe i końcowe] 

 

§ 15. 1. Regulamin  uchwalono w dniu …………………………… 

2. Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia. 

3. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są na Walnym Zebraniu zwykłą 

większością głosów w obecności co najmniej połowy sędziów i obserwatorów KS ZZPN  

w głosowaniu jawnym. 

4. W sprawach wszczętych i niezakończonych do dnia uchwalenia Regulaminu, stosuje 

się postanowienia niniejszego Regulaminu. 

5. Traci moc Regulamin Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego z dnia 15 września 

2007 r. 


