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t.j.U nr V/98 z 26.05.2014 r.  
zm.U nr VI/113 z 24.06.2014 r. 
zm.U.nr VIII/129 z 14.07.2015 r. 
 
 

Uchwała nr V/98 z dnia 26 maja 2014 roku 
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zasad dotyczących obowiązków sędziów, obserwatorów sędziów  
oraz delegatów meczowych w rozgrywkach szczebla centralnego 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się następujące zasady dotyczące obowiązków sędziów, obserwatorów sędziów oraz 
delegatów meczowych w rozgrywkach szczebla centralnego (Ekstraklasa, I Liga, II Liga, 
rozgrywki Pucharu Polski szczebla centralnego, mecz o Superpuchar) od sezonu 2014/2015. 
 

Zasady ogólne 
 

1. Obowiązkiem sędziów, obserwatorów sędziów oraz delegatów meczowych, zwanych 
dalej „oficjalnymi przedstawicielami PZPN”, jest zachowanie całkowitej obiektywności 
i neutralności we wszelkich działaniach, jakie mają być podejmowane.  

 
2. Obowiązkiem oficjalnych przedstawicieli PZPN jest informowane właściwych organów 

PZPN i/lub organizatora rozgrywek o wszelkich próbach wpływania na ich decyzje lub 
mających na celu naruszenie ich obiektywności i neutralności.  

 
3. Niezachowanie niniejszych zasad przez oficjalnych przedstawicieli PZPN stanowić będzie 

podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, określonego odrębnymi 
przepisami PZPN.  

 
4. Sędziom, obserwatorom sędziów oraz delegatom meczowym nie wolno uczestniczyć 

w jakichkolwiek zakładach bukmacherskich oraz innych grach dotyczących rozgrywek, w 
których prowadzą / obserwują zawody.   

 
Sędzia 

 
1. Sędzia zawodów jest zobowiązany do powstrzymywania się od utrzymywania 

jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami klubów klasy rozgrywkowej, w której 
prowadzi zawody, z zastrzeżeniem ust. 3 i 13 niniejszego rozdziału. 

 
2. Sędzia zawodów zobowiązany jest poinformować właściwy organ PZPN i/lub 

organizatora rozgrywek o wszelkich próbach skontaktowania się z nim przez 
przedstawiciela klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi zawody.   

 
3. Jakiekolwiek kontakty sędziego zawodów z przedstawicielami klubów mogą nastąpić 

wyłącznie w celach szkoleniowych w sposób ustalony przez właściwy organ PZPN i/lub 
organizatora rozgrywek i nie mogą być związane z prowadzeniem przez sędziego 
konkretnych zawodów.  

 
4. Sędzia zawodów zobowiązany jest do nie przyjmowania jakichkolwiek prezentów 

od przedstawicieli klubów za wyjątkiem pamiątek klubowych wręczanych po 
zakończonych zawodach, których wartość nie może przekroczyć 250 złotych. 

 
5. Sędzia zawodów zobowiązany jest do nie wypowiadania się w imieniu PZPN i/lub 

organizatora rozgrywek i powinien powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą 
naruszyć interes PZPN i/lub organizatora rozgrywek. 
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6. Sędzia zawodów zobowiązany jest do poinformowania PZPN i/lub organizatora 

rozgrywek o wszelkich istniejących związkach sędziego z klubem klasy rozgrywkowej, w 
której prowadzi zawody, w szczególności dotyczących spraw rodzinnych, finansowych itp.  

 
7. Sędzia zawodów jest wyznaczany przez właściwy organ PZPN. Obsada jest jawna i jest 

dokonywana najpóźniej w tygodniu poprzedzającym dane spotkanie. Właściwy organ 
PZPN powiadamia arbitrów w ustandaryzowany sposób.  

 
8. PZPN, w ramach systemu ekstranet, zapewnia komunikację pomiędzy sędzią zawodów 

a właściwym organem PZPN.  
 

9. Sędziom nie wolno odbywać podróży na zawody wspólnie z osobą pełniącą podczas tych 
zawodów funkcję obserwatora sędziów.  

 
10. W sytuacji, gdy sędzia zawodów zamierza korzystać z noclegu, może być zobowiązany 

do korzystania z hotelu wskazanego przez PZPN.  
 

11. Sędzia zawodów przyjeżdżając na zawody do klubu zobowiązany jest do przedstawienia 
legitymacji sędziowskiej, której wzór jest przekazany klubom do wiadomości przez PZPN 
oraz wydruku z informacją z systemu PZPN, poświadczającą wyznaczenie na dane 
zawody.  

 
12. Sędzia zawodów zobowiązany jest do przybycia na stadion w czasie wskazanym 

w Postanowieniach PZPN do Przepisów Gry w Piłkę Nożną.   
 

13. Po przybyciu na zawody sędzia zawodów nie kontaktuje się z przedstawicielami klubów 
poza sytuacją określoną w procedurze spotkania organizacyjnego w dniu meczu (SPO, 
sprawdzenie strojów, boiska itp.) 

 
14. W drugiej części spotkania organizacyjnego w dniu meczu (SPO – sprawy 

sędziowskie) uczestniczy przynajmniej jeden z członków składu sędziowskiego 
delegowanego na dany mecz, wskazany przez sędziego.  

 
15. We wszelkich sprawach wymagających skontaktowania się z klubem (np. niewłaściwe 

przygotowanie boiska, brak wody w szatni itp.) sędzia zawodów zobowiązany jest do 
przekazania swoich uwag delegatowi meczowemu pełniącemu funkcję na danych 
zawodach jako jedynej osobie uprawnionej do nadzoru nad prawidłową organizacją i 
przebiegiem zawodów.  

 
16. Sędzia zawodów, po ich zakończeniu, odbywa spotkanie z delegatem meczowym celem 

wypełnienia dokumentów regulaminowych (np. formularz fair play, uwagi dot. 
bezpieczeństwa itp.). Sędzia zawodów nie uczestniczy w oficjalnych spotkaniach 
pomeczowych w klubie, a po zakończeniu omówienia zawodów z obserwatorem sędziów 
opuszcza obiekt klubu.  

 
17. Sędzia zawodów odbywa spotkanie z obserwatorem sędziów przed ich rozpoczęciem 

oraz po zakończeniu meczu w celu omówienia prowadzonych zawodów.  
 

18. Sędzia zawodów zobowiązany jest do przesłania raportu / sprawozdania sędziowskiego 
do właściwego organu PZPN i/lub organizatora rozgrywek we wskazanym odrębnie 
terminie, co do zasady w ciągu 24 godzin po zakończonych zawodach.  

 
19. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej uchwale każdy pobyt osoby innej niż 

sędziowie w szatni sędziów przed, w trakcie i po meczu podlega odpowiedzialności 
dyscyplinarnej. W przypadku, gdy w szatni sędziów przebywa osoba związana z klubem 
odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi poza tą osobą także klub. W przypadku gdy w 
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szatni sędziów przebywa niezidentyfikowana osoba odpowiedzialność dyscyplinarną 
ponosi klub będący gospodarzem meczu.         

 
 

Obserwator sędziów 
 

1. Obserwator sędziów jest zobowiązany do powstrzymywania się od utrzymywania 
jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami klubów klasy rozgrywkowej, w której 
prowadzi obserwację zawodów, z zastrzeżeniem ust. 3, 13 i 17 niniejszego rozdziału. 

 
2. Obserwator zawodów zobowiązany jest do poinformowania właściwego organu PZPN 

i/lub organizatora rozgrywek o wszelkich próbach skontaktowania się z nim przez 
przedstawiciela klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi obserwację zawodów.   

 
3. Jakiekolwiek kontakty obserwatora sędziów z przedstawicielami klubów mogą nastąpić 

wyłącznie w celach szkoleniowych w sposób ustalony przez właściwy organ PZPN i/lub 
organizatora rozgrywek i nie mogą być związane z prowadzeniem przez niego obserwacji 
konkretnych zawodów.  

 
4. Obserwator sędziów zobowiązany jest do nie przyjmowania jakichkolwiek prezentów 

od przedstawicieli klubów za wyjątkiem pamiątek klubowych wręczanych po 
zakończonych zawodach, których wartość nie może przekroczyć 250 złotych. Obserwator 
sędziów nie może przyjmować jakichkolwiek prezentów od sędziów zawodów ani od 
delegata meczowego. 

 
5. Obserwator sędziów zobowiązany jest do nie wypowiadania się w imieniu PZPN i/lub 

organizatora rozgrywek i powinien powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą 
naruszyć interes PZPN i/lub organizatora rozgrywek. 

 
6. Obserwator sędziów zobowiązany jest do poinformowania PZPN i/lub organizatora 

rozgrywek o wszelkich istniejących związkach obserwatora z klubem klasy rozgrywkowej, 
w której prowadzi zawody, w szczególności dotyczących spraw rodzinnych, finansowych 
itp.  

 
7. Obserwator sędziów jest wyznaczany przez właściwy organ PZPN. Obsada jest tajna 

i jest dokonywana najpóźniej w tygodniu poprzedzającym dane zawody. Właściwy organ 
PZPN powiadamia obserwatora sędziów w ustandaryzowany sposób. Obserwator 
sędziów zobowiązany jest do nie ujawniania innym osobom faktu wyznaczenia do 
obserwacji danych zawodów.  

 
8. PZPN w ramach systemu ekstranet zapewnia komunikację pomiędzy obserwatorem 

sędziów a właściwym organem PZPN.  
 

9. Obserwator  sędziów jest zobowiązany do poinformowania właściwego organu PZPN 
o sposobie podróży na dane zawody (szacowany czas podróży, środek transportu itp.). 
Obserwator sędziów może odbywać podróż na zawody wspólnie z delegatem 
meczowym. 

 
10. W sytuacji, gdy obserwator sędziów zamierza korzystać z noclegu, może być 

zobowiązany do korzystania z hotelu wskazanego przez PZPN.  
 

11. Obserwator sędziów przyjeżdżając na zawody do klubu zobowiązany jest 
do przedstawienia legitymacji obserwatora sędziów PZPN, której wzór jest przekazany 
klubom do wiadomości przez PZPN oraz wydruku z informacją z systemu PZPN, 
poświadczającą wyznaczenie na dane zawody.  
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12. Obserwator sędziów, co do zasady, zobowiązany jest do przybycia na stadion nie później 
niż na 75 minut przed rozpoczęciem zawodów. 

 
13. Po przybyciu na zawody obserwator sędziów, co do zasady, nie kontaktuje się 

z przedstawicielami klubu poza sytuacjami wymagającymi technicznego kontaktu 
z przedstawicielami klubu (wskazanie miejsca, wyznaczenie pokoju obserwatora itp.).  

 
14. We wszelkich sprawach wymagających skontaktowania się z klubem (np. niewłaściwe 

przygotowanie boiska, brak wody w szatni itp.) obserwator sędziów, co do zasady, 
zobowiązany jest do przekazania swoich uwag delegatowi meczowemu na zawodach 
jako jedynej osobie uprawnionej do nadzoru nad prawidłową organizacją i przebiegiem 
zawodów.  

 
15. Obserwator sędziów nie uczestniczy w oficjalnych spotkaniach pomeczowych w klubie, 

a po zakończeniu czynności regulaminowych opuszcza obiekt klubu.  
 

16. Obserwator sędziów zobowiązany jest do przesłania raportu / sprawozdania 
sędziowskiego do właściwego organu PZPN we wskazanym odrębnie terminie (do 36 
godzin po zawodach). Obserwator sędziów zobowiązany jest nie ujawniać treści raportu 
innym osobom niż sędziowie i właściwy organ PZPN. Organizator rozgrywek może 
zażądać przekazania raportu obserwatora sędziów w sytuacjach wymagających 
rozstrzygnięć dyscyplinarnych.  

 
17. Jeżeli na  dane zawody nie wyznaczono delegata meczowego lub osoba mająca pełnić tę 

funkcję jest nieobecna (np. z przyczyn losowych), wówczas funkcję delegata meczowego 
pełni obserwator sędziów. W takich przypadkach w stosunku do osoby obserwatora 
sędziów przepisy rozdziału II. – ustępy 15.-16. oraz przepisy rozdziału IV. niniejszej 
uchwały stosuje się odpowiednio.  

 
Delegat meczowy 

 
1. Delegat meczowy jest najwyższym rangą przedstawicielem PZPN na zawodach. 

 
2. Delegat meczowy jest osobą nadzorującą prawidłowy sposób organizacji i przebiegu 

zawodów, przeprowadzającą spotkanie organizacyjne w dniu meczu (SPO), wspierającą 
organizatora zawodów w sprawach organizacyjnych i bezpieczeństwa oraz 
przygotowującą dokumentację meczową. 

 
3. Delegat meczowy jest zobowiązany do powstrzymywania się od utrzymywania 

jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami klubów klasy rozgrywkowej, w której 
prowadzi obserwację zawodów poza przypadkami wynikającymi z przepisów niniejszej 
uchwały oraz Wytycznych dla Delegatów Meczowych PZPN.  

 
4. Delegat meczowy zobowiązany jest poinformować właściwy organ PZPN i/lub 

organizatora rozgrywek o wszelkich próbach skontaktowania się z nim przez 
przedstawiciela klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi obserwację zawodów poza 
przypadkami określonymi w odrębnych przepisach.   

 
5. Jakiekolwiek kontakty delegata meczowego z przedstawicielami klubów mogą nastąpić 

wyłącznie w celach szkoleniowych, organizacyjnych lub bezpieczeństwa, w sposób 
ustalony przez właściwy organ PZPN i/lub organizatora rozgrywek. W przypadku, gdy w 
związku z obserwacją konkretnych zawodów istnieje konieczność skontaktowania się 
delegata meczowego z przedstawicielami klubów, delegat meczowy może się 
skontaktować z przedstawicielami klubów i jest  zobowiązany poinformować o tym fakcie 
właściwy organ PZPN i/lub organizatora rozgrywek.  
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6. Delegat meczowy zobowiązany jest do nie przyjmowania jakichkolwiek prezentów 
od przedstawicieli klubów za wyjątkiem pamiątek klubowych wręczanych po 
zakończonych zawodach, których wartość nie może przekroczyć 250 złotych. Delegat 
meczowy nie może przyjmować jakichkolwiek prezentów od sędziów ani od obserwatora 
sędziów. 

 
7. Z zastrzeżeniem ust. 8, delegat meczowy zobowiązany jest do nie wypowiadania się 

w imieniu PZPN i/lub organizatora rozgrywek i powinien powstrzymać się od wszelkich 
działań, które mogą naruszyć interes PZPN i/lub organizatora rozgrywek. 

 
8. W przypadku przerwania zawodów i/lub zakończenia zawodów przed upłynięciem 

regulaminowego czasu gry delegat meczowy wydaje stosowne oświadczenie 
po przerwanych / zakończonych zawodach. Oświadczenie delegata meczowego powinno 
zawierać wyłącznie przyczynę przerwania / zakończenia zawodów przed upłynięciem 
regulaminowego czasu gry oraz informację o procedurze dotyczącej weryfikacji wyniku 
zawodów lub konieczności ich dokończenia. W szczególności delegat meczowy powinien 
powstrzymać się od wyrażania własnej opinii i komentowania decyzji o przerwaniu / 
zakończeniu zawodów przed upłynięciem regulaminowego czasu gry oraz informowania 
o ewentualnych konsekwencjach dyscyplinarnych.  

 
9. Delegat meczowy zobowiązany jest do poinformowania PZPN i/lub organizatora 

rozgrywek o wszelkich istniejących związkach delegata meczowego z klubem klasy 
rozgrywkowej, w której jest obsadzany na zawody, w szczególności dotyczących spraw 
rodzinnych, finansowych itp.  

 
10. Delegat meczowy jest wyznaczany na konkretne zawody przez właściwy organ PZPN. 

Obsada jest dokonywana najpóźniej w tygodniu poprzedzającym dane zawody. Właściwy 
organ PZPN powiadamia delegatów meczowych w ustandaryzowany sposób.  

 
11. PZPN w ramach systemu ekstranet zapewnia komunikację pomiędzy delegatem 

meczowym a właściwym organem PZPN i/lub organizatora zawodów.  
 

12. W sytuacji, gdy delegat meczowy zamierza korzystać z noclegu, może być zobowiązany 
do korzystania z hotelu wskazanego przez PZPN.  

 
13. Delegat meczowy przyjeżdżając na zawody do klubu zobowiązany jest do przedstawienia 

identyfikatora / legitymacji delegata meczowego, której wzór jest przekazany klubom 
do wiadomości przez PZPN. 

 
14. Delegat meczowy zobowiązany jest do przybycia na stadion w czasie wskazanym 

w Wytycznych dla Delegatów Meczowych PZPN.    
 

15. Delegat meczowy zobowiązany jest do przesłania raportu oraz innej dokumentacji 
do właściwego organu PZPN i/lub organizatora rozgrywek w terminie wskazanym w 
Wytycznych dla Delegatów Meczowych PZPN. Delegat meczowy jest zobowiązany do 
odnotowania wszystkich uwag zgłaszanych przez sędziów, obserwatora sędziów 
lub przedstawicieli klubów. Delegat meczowy zobowiązany jest nie ujawniać treści raportu 
innym osobom niż właściwy organ  PZPN i/lub organizatora rozgrywek. 

 
16. Właściwy organ PZPN i/lub organizatora rozgrywek jest upoważniony do kontaktu 

z delegatem meczowym w dowolnym momencie w celu prawidłowego wykonania 
obowiązków oraz postanowień regulaminów, w tym w szczególności w celu 
poinformowania o ustaleniach dotyczących wszelkich dodatkowych imprez i uroczystości, 
planowanych przed meczem, w jego przerwie lub po meczu.  
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17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają Wytyczne dla 
Delegatów Meczowych PZPN, których obowiązująca wersja znajduje się na stronie 
internetowej PZPN.  

 
II. Traci moc uchwała nr IX/133 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie zasad dotyczących obowiązków sędziów, obserwatorów oraz delegatów ds. 
bezpieczeństwa w rozgrywkach Ekstraklasy 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
                  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 


