
REGULAMIN 

WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO 

PŁOCKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

Na podstawie § 31 Statutu POZPN oraz § 32 pkt. 8 i 9 i §  48 pkt. l Statutu Mazowieckiego 

Związku Piłki Nożnej oraz §  3 Regulaminu Kolegium Sędziów MZPN postanawia się co 

następuje: 

§1  

Wydział Sędziowski w Płocku /zwany dalej W. S. w Płocku/jest organem wykonawczym POZPN 

w ramach Kolegium Sędziów MZPN a również wykonującym zadania zgodne ze Statutem 

POZPN Płock. Zrzesza sędziów piłki nożnej województwa mazowieckiego nie będących 

członkami Wydziałów Sędziowskich w Ciechanowie, Radomiu, Siedlcach i Warszawie. 

§2  

Zasady przynależności do KS Mazowieckiego ZPN oraz prawa i obowiązki sędziów 

piłkarskich zawarte są w Regulaminie Kolegium Sędziów PZPN. 

§3  

Wydział Sędziowski w Płocku realizuje swoje zadania przez: 

1. Sprawowanie wszechstronnego nadzoru nad przestrzeganiem przez sędziów 

statutu PZPN, MZPN i POZPN, regulaminów, postanowień oraz przepisów gry w 

piłkę nożną. 

2. Kształtowanie i czuwanie nad zachowaniem przez sędziów należytego poziomu 

etyczno - moralnego. 

3. Zapewnienie obsady sędziowskiej na zawody piłki nożnej w ramach rozgrywek 

MZPN, POZPN oraz obserwatorów dla prowadzenia egzaminów praktycznych 

/obserwacje/. 

4. Organizowanie kursów dla kandydatów na sędziów Piłki Nożnej. 

5. Prowadzenie systematycznego szkolenia teoretycznego i praktycznego dla sędziów 

i obserwatorów. 

6. Stałą współpracę z Zarządem POZPN, KS MZPN z Wydziałami Sędziowskimi 

wchodzącymi w skład KS MZPN oraz wydziałami i komisjami MZPN i POZPN. 

7. Utrzymywanie ścisłych kontaktów z organizacjami sędziowskimi Związków Piłki 

Nożnej. 

8. Podejmowanie inicjatyw dla rozwoju organizacji sędziowskiej i podnoszenia 

poziomu sędziowania. 

9. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej, ewidencji personalnej, ewidencji 

zawodów i finansowej. 

§4  

 

1. Działalnością Wydziału Sędziowskiego POZPN kieruje Zarząd powołany przez  

Zarząd POZPN. 

2. Zarząd WS Płock składa się z 7 - 9 członków, w tym z przewodniczącego,  

wiceprzewodniczącego oraz z sekretarza. 

 

 

 



3. Przewodniczący WS Płock oraz członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są 

przez Zarząd POZPN. 

4. Na miejsce odwołanego Przewodniczącego lub członka, Zarząd POZPN powołuje 

następców rekomendowanych przez środowisko sędziowskie WS w Płocku. 

5. Zmiany osobowe w Zarządzie WS w Płocku wymagają zatwierdzenia przez Zarząd 

POZPN. 

6. Zarząd WS w Płocku każdego roku składa Zarządowi POZPN sprawozdanie ze swojej 
działalności. 

§ 5 

 

1. Całokształtem prac Zarządu WS w Płocku kieruje jego przewodniczący który 

równocześnie reprezentuje WS Płock na zewnątrz. 

2. Do kompetycji Przewodniczącego należy w szczególności: 
 

• bieżąca współpraca z Zarządem POZPN, KS MZPN i Zarządem MZPN. 

• zwoływanie zebrań Zarządu i przewodniczenie ich obradom. 

• składanie informacji z działalności WS Płock Zarządowi POZPN oraz MZPN za 

pośrednictwem KS MZPN. 

• reprezentowanie organizacji sędziowskiej wg kompetencji. 

 

3. Podczas nieobecności przewodniczącego jego uprawnienia wykonuje 

wiceprzewodniczący lub inny upoważniony przez niego członek Zarządu. 

§ 6 

Do kompetencji i zakresu działania WS Płock należy realizacja zadań określonych w § 3 oraz  

w szczególności: 

1. Wytyczenie głównych kierunków działalności sędziowskiej w zakresie szkolenia, 

egzaminów praktycznych / obserwacji/, opracowanie programu szkolenia sędziów  

i obserwatorów oraz kształtowanie jednolitej interpretacji przepisów gry. 

2. Organizowanie kursów unifikacyjno - szkoleniowych i seminariów dla czynnych 

sędziów i obserwatorów. 

3. Zwracanie szczególnej uwagi szkoleniowej nad postępami utalentowanych młodych 

sędziów rokujących nadzieję do prowadzenia zawodów w wyższych klasach 

rozgrywkowych. 

4. Nadawanie uprawnień sędziom i obserwatorom do poszczególnych klas 

rozgrywkowych w ramach swoich kompetencji. 

5. Wnioskowanie kandydatów na obserwatorów szczebla centralnego oraz klas 

rozgrywkowych prowadzonych przez KS MZPN. 

6. Prowadzenie obsady sędziów i obserwatorów klas rozgrywkowych prowadzonych 

przez WS Płock. 

7. Nadawanie uprawnień sędziego próbnego i rzeczywistego. 

8. Wnioskowanie o nadanie tytułu Sędziego Zasłużonego i Honorowego. 

9. Wnioskowanie o nadanie członkom WS odznaczeń, nagród i wyróżnień. 

10. Współdziałanie ze środkami masowego przekazu i organizacjami kultury fizycznej  

w sprawach problematyki sędziowskiej oraz popularyzacja przepisów gry w piłkę nożną. 

11. Wnioskować do Zarządu POZPN o dokooptowanie nowych członków WS Płock  

w miejsce vacatów. 

 

 



§7  

Członkowie WS Płock pracuj ą na podstawie zakresu czynności przedstawionych przez 

Przewodniczącego. 

 

§8  

Zarząd WS Płock powołuje Komisję szkoleniową, referaty oraz inne zespoły jakie uzna za 
niezbędne. 

§9  

Posiedzenie zarządu WS Płock odbywa się wg ustalonego harmonogramu nie rzadziej jednak jak 

raz w miesiącu. Posiedzenia są protokołowane. 

§10  

1. Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał. 

2. Do ważności uchwały konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu 

w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. 

4. Do reasumpcji uchwały wymaga się 2/3 członków Zarządu. 

§11  

W ramach Wydziału funkcjonuje Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny w oparciu o regulamin 

przyjęty przez KS MZPN. 

§12  

1. Na każdy sezon rozgrywkowy WS Płock opracowuje Zasady awansu i spadku 

sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych korespondujących z zasadami 

określonymi przez KS PZPN i KS MZPN. 

2. Na każdy sezon rozgrywkowy WS Płock opracowuje kryteria nadawania uprawnień 

obserwatorom w ramach kompetycji WS Płock. 

3. Zarząd WS Płock ma prawo w trakcie sezonu cofnąć nominację sędziemu lub 

obserwatorowi w ramach swoich kompetencji spowodowane niewłaściwym 

wypełnianiem swoich obowiązków. 

§13  

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi WS Płock oraz Zarządowi 

POZPN. 

&14 
 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd POZPN uchwałą nr 3/2009 z dnia 23.11.2009 

roku i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.  

 


