
 

 

 
 
 

REGULAMIN 

ORGANIZACYJNO – DYSCYPLINARNY 

KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU OLKUSZ 

 

Zarząd Kolegium Sędziów w Olkuszu opracował wewnętrzny Regulamin Organizacyjno – 

Dyscyplinarny Kolegium Sędziów w Podokręgu Olkusz, obejmujący sprawy sędziowskie w 

zakresie obowiązków Sędziów i Obserwatorów, oraz przestrzegania wytycznych, Uchwał i 

Regulaminu Rozgrywek Małopolskiego Związku Piłki Nożnej, jak również obejmujący kary 

dyscyplinarne i porządkowe dla Sędziów i Obserwatorów, którzy popełnili przewinienia 

związane z prowadzeniem zawodów, oraz działalnością organizacyjno – szkoleniową.  

 

Opracowano na podstawie: 

 

1. Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IV Ligi i Niższych Klas 

Małopolskiego Związku Piłki Nożnej na Sezon 2017/2018, zatwierdzony dnia 11 

lipca 2017 r. Uchwałą Zarządu MZPN w Krakowie. 

 

6. SĘDZIOWIE 

 

§ 12 

12. Sędziowie zobowiązani są sporządzić kompletny formularz Sprawozdania Sędziego z 

zawodów w systemie Extranet w terminie 24 godzin od zakończenia spotkania. W sytuacji 

rozgrywania kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa – sobota/niedziela, sędzia 

jest zobowiązany wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie Extranet 

niezwłocznie po zakończeniu spotkania.  

Sędziowie, zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN nr III/50 z 19.03.2014 r. , mają obowiązek 

wprowadzenia do systemu Extranet wyniku meczu w ciągu 15 minut po jego zakończeniu. 

(Wiadomość SMS); 

 

Zgodnie z wspólnymi ustaleniami Zarządu, Komisji Gier i Komisji Dyscypliny Podokręgu Piłki 

Nożnej w Olkuszu, oryginalne Sprawozdania muszą być dostarczone do organu prowadzącego 

rozgrywki w ciągu 48 godzin: osobiście, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

faksu. 

 

Numer telefonu/faksu do Podokręgu Piłki Nożnej w Olkuszu i adres poczty elektronicznej 

Referenta Komisji Gier PPN Olkusz: 

 

 (32) 645 42 39  

 joannasciepura@gmail.com 

 asiksciepura@wp.pl 

mailto:joannasciepura@gmail.com


 

 

 

§ 9 

 
1. Do protokołów sędziowskich wolno wpisać maksymalnie 18 zawodników. Zawodnicy 

rozpoczynający grę muszą mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim. 

Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez kapitana oraz kierownika drużyny i 

zwrócone do sędziego, jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie następujące 

instrukcje:  

a) Jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z 

jakiejkolwiek przyczyny, to może być zastąpiony przez jednego z zawodników rezerwowych. Takie 

zastąpienie nie pomniejszy liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo być na ławce 

rezerwowych i wejść na boisko w późniejszej fazie gry. Podczas zawodów nadal można dokonać 

regulaminową liczbę zmian.  

b) Jeżeli jakikolwiek z zawodników rezerwowych nie może wyjść na boisko z jakiejkolwiek przyczyny, 

to nie może być zastąpiony, co oznacza, że ilość zawodników rezerwowych zostanie pomniejszona (z 

zastrzeżeniem punktu c). 

c) Jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach z jakiekolwiek 

przyczyny, to następny bramkarz nie wpisany uprzednio do sprawozdania może go zastąpić.  

 

2. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może 

przebywać 7 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik drużyny, 

lekarz i masażysta. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane czytelnie na dodatkowym 

załączniku do sprawozdania z zawodów. Obowiązek kontroli osób przebywających na ławce 

rezerwowych spoczywa na sędziach prowadzących zawody.  

Zawodnik wykluczony z gry nie może przebywać na ławce rezerwowych.  

 

3. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery o wysokości między 25 a 35 cm, wykonane w kolorze 

kontrastującym z kolorem koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej odległości.  

 

4. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach klubowych. 

W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów powinien 

poinformować przeciwnika o strojach, w jakich zamierza wystąpić.  

a. Jeżeli przed rozpoczęciem spotkania okaże się, że drużyny mają kostiumy sportowe podobnego 

koloru, wówczas na zarządzenie sędziego drużyna gospodarzy jest obowiązana założyć kostiumy o 

odmiennych barwach.  

b. Bramkarze muszą mieć koszulki różniące się barwą od koszulek obu drużyn. Przepis ten dotyczy 

również sędziego.  

Nieprzestrzeganie przepisów ust. 4 może być powodem do nałożenia kar dyscyplinarnych, o ile 

zastrzeżenia zgłoszono sędziemu przed rozpoczęciem zawodów.  

 

5. W rozgrywkach obowiązkowe jest używanie przez zawodników ochraniaczy na golenie.  

 

6. Zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie, 

potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub zaświadczeniu. Badanie lekarskie jest ważne przez 

okres sześciu miesięcy, licząc od daty badania. Kapitan i kierownik drużyny odpowiadają za wpisanie 

do protokołu zawodów zawodników zdolnych do gry, uprawnionych przez lekarza.  

(Przyjmuje się, że ważność badania upływa w dniu poprzedzającym półroczny okres, czyli np. badanie 

wykonane 15 marca jest ważne do 14 września włącznie. W przypadku określenia terminu wykonania 

następnego badania, termin ważności badania upływa we wskazanym dniu, tzn. jeśli jako termin 

następnego badania wskazana została data np. 15 września, to w dniu 15 września badanie jest jeszcze 

ważne). 

 

7. Kluby będące gospodarzami zawodów, obowiązane są zapewnić: egzemplarz sprawozdania z 

zawodów i 3 egzemplarze załącznika do sprawozdania. Do załącznika sędzia zawodów wpisze nazwiska 

zawodników ukaranych żółtymi i czerwonymi kartkami, zmiany zawodników i skrótowy opis innych 



 

 

uwag dyscyplinarnych (np. zakłócenia porządku, osoby usunięte z ławki rezerwowych), jakie później 

zamieści w sprawozdaniu. Kierownicy drużyn muszą potwierdzić odbiór wypełnionych załączników 

własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów. Mają jednocześnie prawo wnieść tam swoje 

zastrzeżenia, dotyczące ukarania przez sędziego niewłaściwego zawodnika lub zasadności nałożonych 

przez niego kar.  

 

8. Co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, kierownicy drużyn obowiązani są do wręczenia 

sędziemu wypełnionych wydruków sprawozdania sędziego zawierającego skład zawodników, 

wypełnionego w systemie Extranet, z wyszczególnieniem numerów na koszulce, imion i nazwisk oraz 

dat urodzenia wszystkich zawodników, a także imion i nazwisk osób uprawnionych do przebywania na 

ławce rezerwowych wraz z ich funkcjami (w przypadku trenera, dodatkowo numer licencji trenerskiej). 

Protokół podpisują: kierownik drużyny oraz kapitan, którzy są odpowiedzialni za prawdziwość danych. 

Za przestrzeganie tych zapisów czyni się odpowiedzialnymi sędziów i kierowników drużyn.  

W przypadku braku możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie Extranet, kierownicy drużyn 

zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie wypełnionego sprawozdania zgodnie z wyżej 

określonymi zasadami. Zaleca się wypełnianie tego dokumentu drukowanymi literami. 

Za posiadanie druków protokołów (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, niezależnie 

od tego czy są gospodarzami czy gośćmi. 

 

9. Do składu drużyny w protokole można wpisać mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej niż 7. 

Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11 (jednak nie mniejszą niż 7), to 

skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do 

składu w protokole z zawodów.  

 

10. Zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub pucharowych musi przedstawić na 

żądanie sędziego ważny dokument tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy a w 

przypadku zawodników niepełnoletnich legitymację szkolną.  

 

11. Brak okazania dokumentu, o którym mowa w ust. 10 przed rozpoczęciem meczu czyni zawodnika 

nieuprawnionym do gry i powoduje niedopuszczenie go do zawodów.  

 

12. Okazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 10 w przerwie, bądź po meczu zobowiązuje sędziego 

do opisania spornej sytuacji w protokole, a decyzje, co do ewentualnej weryfikacji spotkania, wiążące 

się również z brakiem jednoznacznej możliwości stwierdzenia tożsamości podejmuje właściwy organ 

prowadzący rozgrywki.  

 

13. Żądanie sprawdzenia tożsamości zawodników biorących udział w zawodach, przysługuje wyłącznie 

kapitanowi drużyny. Fakt sprawdzania tożsamości zawodników drużyny przeciwnej musi być 

bezwzględnie zgłoszony sędziemu głównemu zawodów przez kapitana drużyny przed zawodami, w 

czasie pierwszej lub drugiej połowy gry, najpóźniej przed ostatnim gwizdkiem kończącym zawody. 

Sprawdzanie tożsamości zawodników może dotyczyć wyłącznie tych zawodników, którzy w chwili 

zgłaszania żądania przebywają na płycie boiska.  

 

W przypadku zgłaszania żądania w przerwie między pierwszą a drugą połową meczu sprawdzanie może 

dotyczyć zawodników, którzy będą występować na boisku w drugiej połowie i zawodników 

rezerwowych, którzy wpisani do protokołu przebywają na ławce rezerwowych. Po zakończeniu 

zawodów sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników. Fakt żądania 

sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w sprawozdaniu z zawodów od 

razu w szatni i dać do podpisu kapitanom obu zespołów. Sędzia musi zająć jednoznaczne stanowisko 

co do tożsamości sprawdzanych zawodników.  

 

14. Sprawdzanie tożsamości może się odbyć przed zawodami, w przerwie zawodów lub po zakończeniu 

meczu, jeżeli protest w tej sprawie zgłoszony został sędziemu w trakcie drugiej połowy spotkania lub 

dogrywki, ale przed końcowym gwizdkiem. Sędzia zawodów zobowiązany jest przyjąć zgłoszony przez 

kapitana protest i poinformować niezwłocznie (w najbliższej przerwie w grze, ale przed zakończeniem 



 

 

zawodów) kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy (również ci, którzy po 

powiadomieniu kapitana zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika rezerwowego) stawili 

się do sprawdzenia tożsamości do szatni sędziowskiej. Sędzia sprawdza dokumenty tożsamości 

oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kapitanów obu drużyn) i tylko i wyłącznie 

w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kapitana) co do tożsamości zawodnika, żąda dodatkowego 

dokumentu ze zdjęciem. Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań musi zająć jednoznaczne 

stanowisko, czy jest to ten zawodnik czy nie. Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania 

z zawodów.  

 

15. W przypadku, gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego 

faktu kapitanowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. 

Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu i drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne 

takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem. 

 

2. Uchwała nr 23/Z/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku Zarządu MZPN w Krakowie w 

sprawie ustalenia wysokości opłat, kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, 

kaucji i opłat licencyjnych. 

 

10. Kary  pieniężne  regulaminowe  za  przewinienia  dyscyplinarne  popełnione w  rozgrywkach 

piłkarskich  prowadzonych przez Małopolski Związek Piłki Nożnej wobec  klubów, zawodników , 

trenerów, sędziów, obserwatorów, delegatów, menadżerów do spraw piłkarzy, działaczy 

sportowych. 

  

10.5) Kara pieniężna dla sędziego lub obserwatora za ponowne w tym samym sezonie nieterminowe przesłanie 

sprawozdania z zawodów lub obserwacji albo niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie sprawozdania z 

zawodów lub obserwacji  w wysokości 100 -  500 zł. 

 

10.6)  Kara pieniężna dla sędziego za uniemożliwienie zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów 

złożonych przez kierownika lub kapitana drużyny bezpośrednio po meczu zastrzeżeń , w tym odnośnie udzielonych 

napomnień lub wykluczeń w wysokości 100 – 500 zł. 

10.7)  Kara pieniężna dla sędziego lub obserwatora za publiczne wypowiadanie się przez sędziego lub obserwatora w 

sprawach dotyczących przebiegu zawodów prowadzonych lub ocenianych przez innych sędziów lub obserwatorów 

w wysokości  100- 500 zł. 

10.8)  Kara pieniężna dla sędziego za prowadzenie zawodów bez asystentów lub zawinione przez sędziego nie 

doprowadzenie zawodów do końca w wysokości  100 - 500 zł. 

 

10.9)  Kara pieniężna dla sędziego za nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się w wyznaczonym terminie badaniom 

lekarskim, egzaminowi sprawności fizycznej lub egzaminowi teoretycznemu w wysokości  100 - 500 zł. 

 

10.10)  Kara pieniężna dla sędziego lub obserwatora za nieusprawiedliwione nie stawienie się do prowadzenia 

zawodów, obserwacji lub za powtarzające się  spóźnienia na zawody  w wysokości  100- 500 zł. 

 

10.11) Kara pieniężna dla sędziego za samowolne  prowadzenie zawodów bez wyznaczenia przez Kolegium Sędziów 

MZPN lub wydziału sędziowskiego właściwego KS  PPN  w wysokości  100- 500 zł. 

 

10.12) Kara pieniężna dla sędziego lub obserwatora za umyślne dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń 

zaistniałych przed, w czasie lub po prowadzeniu zawodów lub obserwacji , a także zatajenie udzielonych 

upomnień w stosunku do zawodników, trenerów jak również innych działaczy w wysokości  100- 500 zł. 

 



 

 

10.13) Kara pieniężna dla sędziego lub obserwatora za świadome pobranie od klubów nienależnych świadczeń w 

wysokości 100- 500 zł. 

 

10.26)  Kara pieniężna  za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków 

określonych w statucie PZPN, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów PZPN lub innych 

podmiotów, pozostających w strukturach PZPN, naruszenie norm moralno-etycznych obowiązujących 

w piłce nożnej a także niewykonanie , niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów 

administracji publicznej, dotyczących sportu piłki nożnej: 

-  klubom  w wysokości  300 - 2000 zł,  

-  zawodnikom, trenerom, instruktorom, menedżerom piłkarskim, licencjonowanym organizatorom 

imprez piłkarskich i działaczom piłkarskim, a także sędziom piłkarskim, delegatom i obserwatorom w 

wysokości 100  -  1 000  zł,    

 

Art. 3 
 

1. Wszystkie opłaty należy dokonywać na podstawie kwitów kasa przyjmie ( KP ) lub przelewem na 

konto bankowe Okręgu, Podokręgu, MZPN. 

 

Kary pieniężne  są nakładane przez Wydziały Dyscypliny, Komisje Dyscypliny organów 

prowadzących rozgrywki. 

 

O karze finansowej decyduje Komisja Dyscypliny Podokręgu Olkusz. 

 

Numer konta bankowego Podokręgu Piłki Nożnej w Olkuszu: 

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, Oddział Olkusz, Nr konta: 

 

87 8450 0005 0000 0000 6608 0001 

 

 

3. Inne przewinienia podlegające karze – Decyzją Komisji Dyscypliny Podokręgu Piłki 

Nożnej w Olkuszu 

 

1. Za nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji lub niewłaściwe i 

nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów i obserwacji (dotyczy sprawozdań 

elektronicznych w systemie Extranet i sprawozdań oryginalnych ), kara upomnienia oraz 

dodatkowa: 

 

 W pierwszym przypadku w sezonie – 2 tygodnie wstrzymania w obsadzie;  

  W ponownym przypadku w sezonie – kara finansowa zgodna z Uchwałą Nr 23/Z/2017 z dnia 

11 lipca 2017 roku Zarządu MZPN w Krakowie w sprawie ustalenia wysokości: opłat, 

kar pieniężnych, ryczałtów transferowych, kaucji i opłat licencyjnych. Dotyczy także 

drugiego sprawozdania z tych samych zawodów. 

 W przypadku poważnego naruszenia tego przepisu przez Sędziego, mającego 

konsekwencje dla właściwej interpretacji opisanych zdarzeń na zawodach a w rezultacie 

podjęcia właściwej decyzji przez Komisję Dyscypliny – 1 miesiąc wstrzymania w 

obsadzie; 

2. Za nie wprowadzenie do systemu Extranet wyniku meczu w ciągu 15 minut po 

zakończonych zawodach – Wiadomość SMS: 

 W pierwszym przypadku w sezonie – kara upomnienia 

 W drugim przypadku w sezonie – 1 tydzień wstrzymania w obsadzie 



 

 

 W trzecim i kolejnym przypadku w sezonie – 2 tygodnie wstrzymania w 

obsadzie 

W przedstawionym punkcie nałożenie kary lub odstąpienie od nałożenia kary następuje po 

wysłuchaniu relacji, wytłumaczenia i usprawiedliwienia Sędziego.  

 

4. Inne przewinienia podlegające karze – Decyzją Zarządu Kolegium Sędziów 

Podokręgu Piłki Nożnej w Olkuszu 

 

 

3. Za nieterminowe (poniżej 8 dni) poinformowanie Referenta Obsady o urlopie lub 

nieusprawiedliwioną odmowę prowadzenia zawodów podczas gdy sędzia został już 

uwzględniony w obsadzie, kara upomnienia oraz dodatkowa: 

 W pierwszym przypadku w sezonie – 1 tydzień wstrzymania w obsadzie 

 W drugim przypadku w sezonie – 2 tygodnie wstrzymania w obsadzie 

 W trzecim przypadku w sezonie – 1 miesiąc wstrzymania w obsadzie 

 

4. Za odmowę prowadzenia zawodów w czasie poniżej 48 godzin przed zawodami ( uwzględniane 

będą tylko przypadki losowe), kara upomnienia oraz dodatkowa: 

 W pierwszym przypadku w sezonie – 2 tygodnie wstrzymania w obsadzie 

 W drugim przypadku w sezonie – 1 miesiąc wstrzymania w obsadzie 

 W trzecim przypadku w sezonie – 3 miesiące wstrzymania w obsadzie 

 

5. Za nieterminowe dostarczenie sprawozdania z zawodów, przez sędziego zastępującego sędziego 

w przypadku losowym (obowiązuje 48 godzin na dostarczenie oryginalnego sprawozdania  i w 

systemie Extranet, jeżeli będzie uwzględniony w systemie ), kara upomnienia oraz dodatkowa: 

 W pierwszym przypadku w sezonie – 2 tygodnie wstrzymania w obsadzie 

 W drugim przypadku w sezonie – 1 miesiąc wstrzymania w obsadzie 

 W trzecim przypadku w sezonie – 3 miesiące wstrzymania w obsadzie 

 

6. Za samowolne zmiany w obsadzie zawodów, wymienianie zawodów między Sędziami, kara 

upomnienia oraz dodatkowa: 

 W pierwszym przypadku w sezonie – 2 tygodnie wstrzymania w obsadzie 

 W drugim przypadku w sezonie – 1 miesiąc wstrzymania w obsadzie 

 W trzecim przypadku w sezonie – 3 miesiące wstrzymania w obsadzie 

 

7. Za nieusprawiedliwioną nieobecność na Zebraniu Plenarno – Szkoleniowym / Kadrze, kara 

upomnienia oraz dodatkowa: 

 W pierwszym przypadku  w sezonie – 2 tygodnie wstrzymania w obsadzie 

 W drugim przypadku w sezonie – 1 miesiąc wstrzymania w obsadzie 

 W trzecim przypadku w sezonie – 3 miesiące wstrzymania w obsadzie 

 

8. Za nie udzielenie odpowiedzi na szkolenie korespondencyjne lub nie udzielenie odpowiedzi na 

Zebraniu Plenarnym, kara upomnienia oraz dodatkowa: 

 W pierwszym przypadku w sezonie – 2 tygodnie wstrzymania w obsadzie 

 W drugim przypadku w sezonie – 1 miesiąc wstrzymania w obsadzie  

 W trzecim przypadku w sezonie – 3 miesiące wstrzymania w obsadzie 

 

9. Za niski poziom udzielonych odpowiedzi ( szkolenie korespondencyjne – poniżej 21 punktów; 

egzamin teoretyczny na Zebraniu Plenarnym – poniżej 8 punktów), kara upomnienia oraz 

dodatkowa: 



 

 

 W pierwszym przypadku w sezonie – 1 tydzień wstrzymania w obsadzie 

 W drugim przypadku w sezonie – 2 tygodnie wstrzymania w obsadzie 

 W trzecim przypadku w sezonie – 1 miesiąc wstrzymania w obsadzie 

 

10. Za nie poddanie się w wyznaczonym terminie badaniom lekarskim ( brak aktualnej karty zdrowia): 

 Odsuniecie od prowadzenia zawodów do czasu przedłożenia aktualnych badań lekarskich 

 

11. Za nie poddanie się w wyznaczonym terminie egzaminowi sprawnościowemu i teoretycznemu, 

kara upomnienia oraz dodatkowa: 

 Odsunięcie od prowadzenia zawodów do czasu zaliczenia egzaminu 

 

5. Inne przewinienia podlegające karze – Decyzją Komisji Dyscypliny Podokręgu Piłki 

Nożnej w Olkuszu na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu Olkusz 

 

12. Za sędziowanie zawodów bez posiadania aktualnej w danym Sezonie Licencji Sędziowskiej 

zgodnie z przydzieloną Klasą Rozgrywkową ( z pominięciem okresu wymagalności składania 

dokumentów licencyjnych), nie dotyczy przypadków losowych na zawodach piłkarskich, za 

zgodą Zarządu Kolegium Sędziów ( z zastrzeżeniem dla zastępującego Sędziego Asystenta o 

posiadaniu Licencji Sędziowskiej jako Sędzia Główny  w Klasie „B” i wyższej), kara nagany oraz 

dodatkowa: 

 W pierwszym przypadku – 3 miesiące wstrzymania w obsadzie 

 W drugim przypadku – wniosek o skreślenie z listy członków Kolegium Sędziów 

 

13. Za samowolne podejmowanie działań i rozmów z przedstawicielami władz Podokręgów, 

Okręgów i MZPN i ich Kolegiów Sędziowskich oraz macierzystego Podokręgu, w sprawach 

sędziowskich i organizacyjnych, w imieniu własnym lub macierzystego Podokręgu, bez 

zachowania drogi służbowej, oraz za nie subordynację wobec legalnie działających władz 

Podokręgu, Okręgu i MZPN i aktów prawnych wydanych przez te władze, kara nagany oraz 

dodatkowa: 

 W pierwszym przypadku – 3 miesiące wstrzymania w obsadzie 

 W drugim przypadku – wniosek o skreślenie z listy członków Kolegium Sędziów 

 

14. Za udowodnione rozmyślne naruszenie Przepisów Gry stwierdzone przez Obserwatora lub 

przedstawiciela wyznaczonego przez Kolegium Sędziów, kara nagany oraz dodatkowa: 

 W pierwszym przypadku – 3 miesiące wstrzymania w obsadzie 

 W drugim przypadku – wniosek o skreślenie z listy członków Kolegium Sędziów 

 

15. Za naruszenie norm etyczno – moralnych, wysoce niesportowy tryb życia, rażące naruszenie 

porządku publicznego, wypowiedzi obraźliwe, szkalujące, pomówienie, rozpowszechnianie 

nieprawdziwych informacji ( dotyczy również stron internetowych i wszelkiego rodzaju forum i 

blogów ), prowadzenie zawodów pod wpływem alkoholu, kara dyskwalifikacji: 

 W pierwszym przypadku – 3 miesiące, 6 miesięcy, 1 rok, 2 lata ( w zależności od ciężaru 

przewinienia ) 

 W drugim przypadku – wniosek o skreślenie z listy członków Kolegium Sędziów 

 

 

 

6. Sprawy organizacyjne 

 

 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o karze określanej czasowo ( np. 1 tydzień, 2 tygodnie, 1 miesiąc, 

itp.) należy rozumieć jako karę zawieszenia Sędziego lub Obserwatora w działalności bez prawa 



 

 

do prowadzenia zawodów piłkarskich, nie uwzględniając go w obsadzie przez odpowiedni 

wymiar czasu.  

 

 Zarząd Kolegium Sędziów lub Komisja Dyscypliny podejmuje decyzję o karze dla Sędziego i 

Obserwatora i podejmuje decyzję o realnym czasie przebiegu kary, uwzględniając ewentualne 

braki kadrowe w obsadzie zawodów, zastrzegając sobie prawo do ewentualnego odroczenia kary 

w przypadkach uzasadnionych. 

 

 Sędziemu, Obserwatorowi przysługuje prawo odwołania od decyzji o nałożeniu kary 

dyscyplinarnej, w terminie 48 godzin od momentu otrzymania informacji o nałożonej karze, do 

Zarządu Kolegium Sędziów lub Komisji Dyscypliny. Odwołanie składa się w formie pisemnej, 

procedura jak w przypadku oryginalnych sprawozdań ( faksem, mailem, pocztą, osobiście) 

 

 W Uchwale Nr 23/Z/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku Zarządu MZPN, punkt 10.13) – należy 

rozumieć jako wszelkie nienależne świadczenia w postaci zawyżonych ryczałtów za dojazdy, 

przyjmowanie od Klubów innych świadczeń finansowych i rzeczowych. 

 

 W Uchwale Nr 23/Z/2017 z dnia 11 lipca 2017 roku Zarządu MZPN, punkt 10.8) – nie dotyczy 

zawodów  drużyn młodzieżowych Podokręgu Olkusz. 

 

 Obowiązuje Uchwała Nr 31/2012 z dnia 20.08.2012 r. W sprawie naliczania kosztów podróży na 

delegacjach sędziowskich do Klubów Powiatu Miechowskiego, na kwotę nie wyższą niż koszt 

według Tabeli Kosztów Podróży do 50 km – 33 zł. 

 

 Opłaty za przyznanie Licencji Sędziowskiej: 
 

Sędzio

wie 

zawodo

wi 

Asystenci 

zawodowi 

/ 

Top 

Amator 

Asystenc

i s.c. 

niezawo

dowi 

Ekstra

liga 

Kobie

t 

I Liga 

Kobiet 

II 

Liga 

Kobie

t 

III 

Liga 

IV 

Liga 

KO Klasa 

A 

Klasa 

B, C 

Ekstra

klasa 

Futsal 

I Liga 

Futsal 

Asystenci 

Okręgowi

/ Pozostali 

Początk

ujący * 

1000 600 300 150 100 80 250 160 120 90 75 250 150 40 1 

 

*początkujący sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, 

w jakiej klasie sędziują; 

Opłaty  za licencję sędziowie Ekstraklasy, I, II i III ligi  wpłacają   do  MZPN  Kraków  natomiast  sędziowie  IV ligi   i  niższych  klas  

rozgrywkowych  wpłacają  do  Okręgu  ,Podokręgu  macierzystego  Kolegium Sędziów.  Sędziowie Kolegium   Podokręgu   Kraków  dokonują  opłat  

w  MZPN  Kraków .  

Opłaty ryczałtowe za przejazdy dla Sędziów we wszystkich klasach rozgrywkowych: 

 Opłaty ryczałtowe za przejazdy  dla  sędziów, obserwatorów  i  delegatów  na  mecze  we 

wszystkich klasach rozgrywkowych  na terenie MZPN ( IV liga i klasy niższe) 

Odległość 

(km) 

Stawka ryczałtowa  - 

sędziowie(zł) 

Stawka ryczałtowa – 

obserwatorzy  i delegaci (zł) 

do 10 12 14 

11-20 19 21 

21-30 25 28 

31-40 29 32 

41-50 33 37 



 

 

51-60 48 53 

61-70 52 57 

71-80 56 62 

81-90 60 66 

 91-100 65 72 

101-120 84 92 

121-140 90 100 

141-160 94 104 

161-180 96 106 

181-200 100 110 

221-240 108 118 

241-260 112 124 

Przejazdy należy rozliczać po najkrótszej drodze  łączącej miejsce zamieszkania i miejsce rozgrywania zawodów. 

 Ekwiwalent dla Sędziów, Obserwatorów, Delegatów: 

L.p. 

 

 Nazwa zawodów Sędzia główny Sędzia 

asystent 

Obserwator  

Delegat 

1. III liga  335  235 - 

2. II liga kobiet 250  200 - 

3. IV liga seniorów, Makroregionalna Liga 

Juniorów Młodszych 
180  135 

 

110 

4. Liga okręgowa seniorów 135 100 90 

5. Małopolska Liga Juniorów Starszych 110 90 - 

6. Małopolska Liga Juniorów Młodszych 90  75 - 

7. Klasa A seniorów 100  80 65 

8. Klasa B i C seniorów 85  60 45 

9. 1 liga juniorów starszych 85  60 - 

10. 1 liga juniorów młodszych, 65 60 - 

11. 2 i 3 liga juniorów starszych, 3 i 4 liga kobiet 60  50 - 

12. 2 i 3 liga juniorów młodszych, małopolska liga 

trampkarzy i młodzików 
60  45 

- 

13. 1, 2, 3 liga trampkarzy, młodzików 45 35  - 

14. Ligi orlików, żaków, skrzatów 30/mecz,25/godz - - 

15. Rozgrywki kadr wojewódzkich o Puchar             

K Deyny, K. Górskiego 
75 55 

 

55 

16. Rozgrywki kadr woj. o Puchar  Wł. Smolarka 65 50 50 

17. Zawody sparingowe i kontrolne seniorów  

- III liga 

- IV liga 

- pozostałe seniorskie klasy rozgrywkowe 

- młodzieżowe 

 

85 

55 

45 

45 

 

55 

45 

35 

35 

 

 

 Z wnioskiem o przyznanie kary dyscyplinarnej może wystąpić: 

o Członek Zarządu Kolegium Sędziów 

o Członek Zarządu Podokręgu Olkusz 

o Komisja Dyscypliny Podokręgu Olkusz 

o Komisja Gier Podokręgu Olkusz 

o Wydział Dyscypliny MZPN Kraków 

o Komisja Licencyjna MZPN Kraków 

 



 

 

Regulamin opracował  Zarząd Kolegium Sędziów: Joanna Ściepura, Sławomir Tomczyk, Paweł Gałka, Piotr 

Franczyk. 

 

Przewodnicząca 

Kolegium Sędziów 

Joanna Ściepura 

 

Wiceprzewodniczący ds. organizacyjno-szkoleniowych 

Kolegium Sędziów 

Sławomir Tomczyk 

 

Referent Obsady 

Kolegium Sędziów Olkusz 

Paweł Gałka 

 

Referent Finansowy/Sekretarz 

Kolegium Sędziów Olkusz 

Piotr Franczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


