
Tabela 1. Kwoty i warunki wnoszenia opłat na rzecz Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego przez 

sędziów zorganizowanych w Komisji Sędziowskiej Nowy Sącz. 

 

Tytuł Kwota Termin płatności Uwagi 

Opłata roczna KFD: 
- sędziowie próbni, kandydaci, 

rzeczywiści i obserwatorzy od IV ligi 
włącznie wzwyż. 

50 zł 
do dnia 

30 kwietnia  
każdego roku 

Nie wniesienie opłaty w 
oznaczonym terminie skutkuje 
nieuwzględnianiem sędziego  
w obsadzie zawodów do czasu 
przedstawienia Referentowi 
Obsady dowodu wniesienia opłaty. 

Opłata roczna KFD: 
- obserwatorzy do klasy okręgowej i 

niżej. 
40 zł 

Opłata proporcjonalna KFD: 
Za każdy mecz przeprowadzony jako sędzia 
główny, asystent  lub obserwator 
- grupy młodzieżowe asystent 
- grupy młodzieżowe główny 
- grupy seniorskie oraz MLJ 

 
 
 

1 zł 
2 zł 
2 zł 

do dnia egzaminów 
letnich klasy B 

(za rundę wiosenną) 
 

do dnia 20 października 
każdego roku 

 (za rundę jesienną) 

Nie wniesienie opłaty  
w oznaczonym terminie skutkuje 
nieuwzględnianiem sędziego w 
obsadzie zawodów do czasu 
przedstawienia Referentowi 
Obsady dowodu wniesienia opłaty. 

Opłata egzaminacyjna KFD –  
Za udział w egzaminie teoretycznym i/lub 
kondycyjnym zorganizowanym: 

 w dodatkowym terminie; 

 dla kandydatów na sędziów; 

 dla kandydata skreślonego z listy sędziów 
(reaktywacja). 

 po powrocie ze stanu nieczynności. 

100 zł 

Przed przystąpieniem  
do egzaminu. 

Nie wniesienie opłaty  
w oznaczonym terminie skutkuje 
niedopuszczeniem sędziego do 
egzaminu. 

Opłata egzaminacyjna KFD –  
Za udział w egzaminie teoretycznym i/lub 
kondycyjnym zorganizowanym: 

 w terminie poprawkowym. 

50 zł 

Opłata egzaminacyjna KFD –  
Za udział w kursie sędziowskim. 

100 zł 
Przed przystąpieniem  

do kursu stacjonarnego 
lub eksternistycznego. 

Opłata dodatkowa KFD – 
Za nieusprawiedliwioną nieobecność na 
zebraniu plenarnym lub obowiązkowym 
szkoleniu. 

50 zł 

Opłatę należy wnieść po 
upublicznieniu wykazu 
należności na stronie 
internetowej organizacji 
sędziowskiej! 

 

Nie wniesienie opłaty  
w oznaczonym terminie skutkuje 
nieuwzględnianiem sędziego w 
obsadzie zawodów do czasu 
przedstawienia Referentowi 
Obsady dowodu wniesienia opłaty. 

Opłata porządkowa KFD –  
Za zgłoszenie urlopowania lub prośby o 
nieuwzględnianie w obsadzie w terminie 
krótszym aniżeli 3 dni przed datą ogłoszenia 
obsady. 

20 zł 
Opłata porządkowa KFD –  
Za nieterminowe wysłanie SMS-a do systemu 
Extranet  

Opłata porządkowa KFD –  
Za nieterminowe wypełnienie sprawozdania 
w Extranecie lub za nieterminowe 
dostarczenie oryginału sprawozdania 



Kaucja za rozpatrzenie odwołania od 
wyniku egzaminu podanego przez 
Komisję Egzaminacyjną. 

50 zł 

Kaucję należy wnieść 
wraz z pisemnym 
odwołaniem od wyniku 
egzaminu podanego 
przez Komisję 
Egzaminacyjną. 

Nieopłacenie kaucji lub nie złożenie 
odwołania w terminie podanym w 
regulaminie powoduje 
pozostawienie odwołania bez 
rozpatrzenia. 

Opłata porządkowa KFD –  
Za brak należytego szacunku do 
prowadzonych zawodów, działaczy 
sportowych i/lub sędziów. Za psucie 
wizerunku KmS w Nowym Sączu. 

do 
500 zł 

Kwotę oraz termin zapłaty opłaty porządkowej ustala Komisja 
Dyscyplinarna. Nie wniesienie opłaty w oznaczonym terminie 
skutkuje nieuwzględnianiem sędziego w obsadzie zawodów do 
czasu przedstawienia Referentowi Obsady dowodu wniesienia 
opłaty. O obowiązku wniesienia opłaty zainteresowanego 
sędziego powiadamia sekretarz lub inny członek Zarządu – na 
podstawie decyzji Komisji Dyscyplinarnej. 

 
UWAGA! Opłaty należy wnosić w określonym terminie bez wezwania! 


