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REGULAMIN 

KOLEŻEŃSKIEGO FUNDUSZU DYSPOZYCYJNEGO 

Kolegium Sędziów Legnica 
 

 

§1 

Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny Kolegium Sędziów Legnica, zwany dalej ,,KFD” jest 

funduszem tworzonym przez sędziów, obserwatorów i nestorów (dalej „sędziowie”) 

zrzeszonych w Kolegium Sędziów Legnica określonym dalej „KS Legnica”. 

 

§2 

Celem KFD jest m.in.: 

1. Pokrywanie kosztów nagród rzeczowych i upominków dla sędziów za szczególne 

osiągnięcia. 

2. Pokrywanie kosztów organizacji imprez jubileuszowych i okolicznościowych KS Legnica 

oraz innych, także w ramach współpracy z Kolegiami Sędziów lub innymi organizacjami. 

3. Dofinansowanie działalności kulturalno-rozrywkowej sędziów KS Legnica. 

4. Pokrywanie kosztów zakupu wieńców, wiązanek oraz innych wydatków w związku  

ze śmiercią członków organizacji sędziowskiej,  

5. Pokrywanie innych niezbędnych wydatków związanych z działalnością KS Legnica i nie 

podlegających finansowaniu przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej. 

 

§3 

Wysokość składki na KFD uzależniona jest od klasy rozgrywkowej, którą sędzia posiada  

w danym sezonie rozgrywkowym oraz określa ją załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu 

stanowiący jego integralną część. 

 

&4 

1. Sędziowie mogą być zwolnieni (częściowo lub w całości) z opłacenia składki na KFD. 

2. Zwolnienie z opłacenia składki wymaga pisemnego wniosku oraz podjęcia Uchwały 

Zarządu KS Legnica. 

3. O zwolnienie (częściowo lub w całości) sędziowie mogą się ubiegać w związku z: 

a) okresowym urlopowaniem, 

b) trudną sytuacją życiową.  

4. Sędziowie nie prowadzący zawodów z innych powodów / nie składający pisemnego 

wniosku, opłacają składkę roczną w wysokości 40 złotych.  
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§5 

Sędziowie wstępujący po raz pierwszy do KS Legnica wpłacają ,,wpisowe” w wysokości 80 zł, 

a składka na KFD naliczana jest od następnego sezonu. 

 

§6 

1. Opłacanie składki na KFD jest obowiązkiem każdego sędziego zrzeszonego w KS Legnica 

bez względu na posiadane uprawnienia do prowadzenia danej klasy rozgrywkowej lub 

tytuł. 

2. Sędziowie KS Legnica zobowiązani są do opłacenia składki w wysokości określonej przez 

niniejszy regulamin do dnia 30 września każdego roku, a wstępujący po raz pierwszy 

wpłacają „wpisowe” przed datą podjęcia decyzji przez Zarząd o przyjęciu do KS Legnica.  

3. W uzasadnionych przypadkach, termin opłacenia składki może zostać indywidualnie 

określony po konsultacji z Członkiem Zarządu ds. finansów, za zgodą Zarządu KS Legnica.  

4. Opłacenie składki członkowskiej sędziowie dokonują na subkonto KS Legnica: 

Nr subkonta: 31 1090 2503 0000 0001 0386 5740 

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej - KS Legnica 

ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław 

 

§7 

1. Wszystkie wydatki KFD na cele określone w §2 niniejszego regulaminu wymagają 

Uchwały Zarządu KS Legnica. 

2. Nadzór nad działalnością Zarządu KS Legnica w zakresie zarządzania funduszami KFD 

sprawuje w imieniu sędziów Komisja ds. składek KFD (3-5 osób). 

3. Skład Komisji ds. składek KFD zostaje wybrany przez Zebranie Sędziów na 3-letnią 

kadencję. 

4. Komisja ds. składek KFD przeprowadza kontrolę zarządzania funduszami KFD w okresach 

nie dłuższych niż raz na 12 miesięcy i sporządza protokoły, których oryginały wraz  

z zaleceniami doręcza Zarządowi KS w terminie 14 dni od dokonanej kontroli. 

5. Wnioski z dokonanych kontroli oraz sprawozdania z finansowej działalności będą 

udostępniane sędziom na pisemny wniosek do Zarządu KS Legnica. 

 

§8 

1. Uchylanie się od płacenia składki lub jej nieterminowe regulowanie traktowane będzie 

jako naruszenie dyscypliny organizacyjnej i jest podstawą do wstrzymania w obsadzie 

w Podokręgu Legnica oraz skierowanie wniosku o pominięcie w obsadzie do KS DZPN 

oraz KS PZPN w przypadku sędziów prowadzących zawody, których obsada prowadzona 

jest przez powyższe Kolegia Sędziów.  

2. Zarząd KS Legnica zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Wydziału Dyscypliny DZPN 

o skreślenie sędziego z listy członków KS Legnica, jeżeli nie uregulował należnej składki  

w ciągu 3 miesięcy od upływu terminu płatności, o którym mowa w §6 niniejszego 

regulaminu.  

3. Sędzia skreślony z listy sędziów za nieopłacenie składki nie może partycypować  

w żadnych świadczeniach tego funduszu. 
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§9 

Skreślenie sędziego z listy członków KS Legnica na podstawie §8 niniejszego regulaminu nie 

zwalnia sędziego z obowiązku uiszczenia zaległych składek. 

 

§10 

Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu wymagają Uchwały Zarządu Kolegium 

Sędziów Legnica. 

 

§11 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi KS Legnica i Komisji  

ds. składek KFD. 

 

§12 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd KS Legnica na posiedzeniu Zarządu  

w dniu 06.08.2019 r. 

 

§13 

Z dniem 06.08.2019 roku traci moc dotychczasowy Regulamin KFD WS OZPN Legnica z dnia 

01.01.2016 roku. 

 

 

 


