ZASADY
KOLEŻEŃSKIEGO FUNDUSZU DYSPOZYCYJNEGO (KFD)
KOLEGIUM SĘDZIÓW OPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
§1.
Niniejsze Zasady Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego dotyczą wszystkich
sędziów zorganizowanych na terenie działania Kolegium Sędziów OZPN.
Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny nie posiada osobowości prawnej.
§2.
1.

Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny tworzy się z obowiązkowych opłat
wpłacanych przez sędziów w wysokości ustalonej w niniejszych Zasadach,
dobrowolnych wpłat sponsorów oraz innych źródeł finansowania.

2.

Z obowiązku uiszczania opłat rundowych na rzecz Koleżeńskiego Funduszu
Dyspozycyjnego zwolnieni są pracujący członkowie Zarządu Kolegium Sędziów
OZPN, obserwatorzy, sędziowie zasłużeni i honorowi oraz pełnomocnicy
Zarządu wyznaczeni ds. związanych z bieżącą działalnością Kolegium Sędziów
OZPN.

3.

Z obowiązku uiszczania opłat rundowych na rzecz Koleżeńskiego Funduszu
Dyspozycyjnego zwolnieni są sędziowie nieprowadzący zawodów oraz
okresowo urlopowani (co najmniej na jedną całą rundę rozgrywkową).
§3.

Środki finansowe zgromadzone na Koleżeńskim Funduszu Dyspozycyjnym
przeznaczone będą na cele związane z realizacją zadań organizacyjnych,
szkoleniowych, reprezentacyjnych, socjalno-kulturalnych oraz integrację środowiska
sędziowskiego, a ponadto przeznaczone będą na inne niezbędne wydatki związane z
bieżącą działalnością Kolegium Sędziów OZPN, które nie podlegają finansowaniu z
budżetu Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
§4.
Dysponentem środków zgromadzonych na Koleżeńskim Funduszu Dyspozycyjnym
jest Zarząd Kolegium Sędziów OZPN.
§5.
1. Każdy sędzia rzeczywisty i próbny zobowiązany jest do bieżącego uiszczania
opłat na rzecz Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego w kwotach i terminach
określonych w Tabeli. Opłaty należy wnosić w określonym terminie bez
dodatkowego wezwania.
2. Uiszczenie opłaty jest obowiązkiem każdego sędziego zrzeszonego w ramach
Kolegium Sędziów OZPN bez względu na posiadaną klasę rozgrywkową lub
tytuł.
3. Wszelkie opłaty należy każdorazowo uiszczać u referenta ds. finansowych
wyznaczonego przez Zarząd Kolegium Sędziów OZPN.
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4. Zasady i sposób prowadzenia ewidencji oraz innych dokumentów Koleżeńskiego
Funduszu Dyspozycyjnego ustala Zarząd Kolegium Sędziów OZPN.
5. Ustala się opłaty KFD i terminy według Tabeli:

Tytuł

A1

Opłata rundowa KFD:
- sędziowie Klasy Okręgowej

A7

100 zł
Runda wiosenna do
dnia
30 kwietnia
każdego roku
*****

75 zł

Runda jesienna do dnia

Opłata rundowa KFD:
- sędziowie IV Ligi
- sędzie asystentki szczebla
centralnego

A6

125 zł

Opłata rundowa KFD:
- sędziowie III Ligi,
- sędziowie FUTSAL szczebla
centralnego,
- sędzie szczebla centralnego

A5

250 zł

Opłata rundowa KFD:
- sędziowie asystenci szczebla
centralnego

A4

Uwagi

Opłata rundowa KFD:
- pozostali sędziowie szczebla
centralnego

A3

Termin płatności

Opłata rundowa KFD:
- sędziowie zawodowi i TOP
AMATOR

A2

Kwota

30 września
każdego roku

45 zł

Niewniesienie opłaty w
określonym terminie
skutkuje
nieuwzględnianiem
sędziego
w obsadzie zawodów do
czasu przedstawienia
Referentowi ds. Obsady
dowodu wniesienia opłaty.

35 zł

Opłata rundowa KFD:
- sędziowie pozostali (B Klasa,
rozgrywki młodzieżowe)

20 zł

§6.
Prawo interpretacji niniejszych Zasad przysługuje Zarządowi Kolegium Sędziów
OZPN.
Niniejsze Zasady zostały opracowane przez Zarząd Kolegium Sędziów OZPN w
dniu 12 lipca 2016 roku i obowiązują od dnia ich uchwalenia.
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