
REGULAMIN KOLEŻEŃSKIEGO FUNDUSZU DYSPOZYCYJNEGO
 Kolegium Sędziów Jelenia Góra

§1 
Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny Kolegium Sędziów Jelenia Góra, zwany dalej ,,KFD” jest

funduszem tworzonym przez sędziów, obserwatorów i nestorów (dalej „sędziowie”) zrzeszonych w
Kolegium Sędziów Jelenia Góra określonym dalej „KS Jelenia Góra”. 

§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 Jelenia Góra

oraz innych, także w ramach współpracy z Kolegiami Sędziów lub innymi organizacjami.
3. Dofinansowanie działalności kulturalno-rozrywkowej sędziów KS Jelenia Góra.

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 Jelenia Góra i nie
podlegających finansowaniu przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

§3
Środków KFD nie można przekazywać na finansowanie wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję

obsadowców oraz finansowanie wynagrodzenia członkom zarządu KS Jelenia Góra
§4 

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. 
§5 

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

Jelenia Góra.
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.

§6 
Sędziowie wstępujący po raz pierwszy do KS Jelenia Góra wpłacają ,,wpisowe” w wysokości 80 zł.

§7 
1. Opłacanie składki na KFD jest obowiązkiem każdego sędziego zrzeszonego w KS Jelenia Góra

bez względu na posiadane uprawnienia do prowadzenia danej klasy rozgrywkowej lub tytuł.
2. Sędziowie KS Jelenia Góra zobowiązani są do opłacenia składki w wysokości określonej przez

niniejszy regulamin do 7 dni od opublikowania wysokości raty składki KFD na stronie
internetowej,   portalu Facebook oraz po otrzymaniu drogą mailową informacji o wysokości
składki, a wstępujący po raz pierwszy wpłacają „wpisowe” przed datą podjęcia decyzji przez

Zarząd o przyjęciu do KS Jelenia Góra.
3. W uzasadnionych przypadkach, termin opłacenia składki może zostać indywidualnie określony

po konsultacji z Członkiem Zarządu ds. finansów, za zgodą Zarządu KS Jelenia Góra.
4. Opłacenie składki członkowskiej sędziowie dokonują na subkonto KS Jelenia Góra:

Nr subkonta: 52 1090 2529 0000 0001 4989 0929 
Dolnośląski Związek Piłki Nożnej - KS Jelenia Góra 
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ul. Oporowska 62, 53-434 Wrocław 
§8 

1. Wszystkie wydatki KFD na cele określone w §2 niniejszego regulaminu wymagają Uchwały
Zarządu KS Jelenia Góra.

2. Zarząd KS Jelenia Góra może podejmować Uchwały także w drodze elektronicznej.
Przewodniczący lub sekretarz wysyła e-mailem projekt Uchwały do Członków Zarządu, którzy tą

samą drogą przesyłają swój głos. Do podjęcia Uchwały w tym trybie potrzebny jest udział w
głosowaniu 2/3 głosów Członków Zarządu. 

3. Po zakończeniu rundy, Referent ds finansowych sporządza sprawozdanie finansowe z
działalności i przedstawia go zarządowi KS Jelenia Góra do zatwierdzenia, a następnie udostępnia

poprzez pocztę mailową sędziom. 
4. Wgląd do dokumentów dotyczących wydatkowania funduszy z KFD  będą udostępniane sędziom

na podstawie pisemnego wniosek do Zarządu KS Jelenia Góra w terminie do 7 dniu od
udostępnienia sprawozdania finansowego.

§9 
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

Jelenia Góra 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 Jelenia Góra zobowiązany jest wystąpić z wnioskiem do Wydziału Dyscypliny DZPN

o skreślenie sędziego z listy członków KS Jelenia Góra, 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.
§10 

Skreślenie sędziego z listy członków KS Jelenia Góra na podstawie §8 niniejszego regulaminu nie
zwalnia sędziego z obowiązku uiszczenia zaległych składek. 

§11 
Zmiany i uzupełnienia niniejszego regulaminu wymagają Uchwały Zarządu Kolegium Sędziów

Jelenia Góra. 
§12 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi KS Jelenia Góra i Komisji ds.
składek KFD. 

§13 
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd KS Jelenia Góra na posiedzeniu Zarządu w

dniu 08.07.2022 r. 
§14 

Z dniem 08.07.2022 roku traci moc dotychczasowy Regulamin KFD 
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Załącznik nr 1

Seniorzy Młodzież
III LIGA gł. 13 zł CLJ gł. 7 zł

as. 9 zł as. 5 zł
IV LIGA gł. 7 zł Woj. Junior gł. 4 zł

as. 5 zł as. 3 zł
KL.

OKRĘGOWA
gł. 5 zł Woj. junior

mł.
gł. 3 zł

as. 4 zł as. 3 zł
KLASA A gł. 4 zł Woj.

młodzików i
trampkarzy

gł. 2 zł

as. 3 zł as. 2 zł
KLASA B gł. 3 zł junior gł. 3 zł

as. 2 zł as. 2 zł
PUCHAR
POLSKI

gł. 3 zł Junior
młodszy

gł. 3 zł

as. 2 zł as. 2 zł
Obserwatorzy Opłata roczna trampkarz gł. 2 zł

Szczebel cen. 200 as. 2 zł
III Liga 140 Okręgówka 80 zł IV Liga

kobiet
gł. 3 zł

IV Liga 100 A klasa 60 zł as. 2 zł
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