
Uchwała nr VII/93 z dnia 13 czerwca 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej – 

Konwencja Sędziowska PZPN 

 

Na podstawie art. 36 § 1 pkt 11) w zw. z art. 67 § 3 Statutu PZPN oraz art. 36 § 1 pkt 25) Statutu 

PZPN postanawia co następuje: 

 

I. Przyjmuje się  Konwencję Sędziowską PZPN w następującym brzmieniu: 

 

KONWENCJA SĘDZIOWSKA PZPN 

Spis treści: 

Wstęp 

ROZDZIAŁ I – Definicje i skróty 

ROZDZIAŁ II – Zasady naboru kandydatów na Sędziów Piłki Nożnej  

ROZDZIAŁ III – Status Sędziego Piłki Nożnej 

ROZDZIAŁ IV – Licencje dla sędziów 

ROZDZIAŁ V – Regulamin Kolegium Sędziów 

ROZDZIAŁ VI – Zasady awansów i spadków sędziów szczebla centralnego oraz 

powoływania kandydatów na sędziów szczebla centralnego 

 Tytuł 1 – Postanowienia Wspólne 

Tytuł 2 - Zasady dotyczące sędzi 

Tytuł 3 – Zasady dotyczące sędziów 

Tytuł 4 – Zasady dotyczące sędzi i sędziów futsalu  

ROZDZIAŁ VII – Obowiązki sędziów i obserwatorów sędziów w rozgrywkach szczebla 

centralnego 

ROZDZIAŁ VIII – Obserwatorzy szczebla centralnego   

ROZDZIAŁ IX – Sędziowie Honorowi, Zasłużeni i Diamentowi 

ROZDZIAŁ X – Ryczałty dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego 

ROZDZIAŁ XI– Postanowienia końcowe 

 

Załączniki  

Wstęp. 

Przepisy wprowadzane niniejszą uchwałą są dostosowane do zasad i warunków Konwencji 

Sędziowskiej UEFA, a także do postanowień FIFA w sprawie funkcjonowania systemu VAR 

zawartych w dokumencie  „VAR Handbook”. 



 

ROZDZIAŁ I – Definicje i skróty  

 

§ 1 - Definicje: 

W rozumieniu niniejszej uchwały: 

1. sędzia – sędzia piłki nożnej, w tym również sędzia zajmujący się wyłącznie futsalem lub 

piłką plażową, legitymujący się licencją sędziowską lub będący członkiem Fundacji 

Kolegium Sędziów Piłkarskich; 

2. sędzia czynny – sędzia legitymujący się licencją sędziowską; sędziów czynnych dzieli się 

na sędziów próbnych i sędziów rzeczywistych; 

3. obserwator – obserwator szczebla centralnego tzn. zawodów Ekstraklasy, I, lI oraz III ligi;  

oraz obserwator szczebla centralnego futsalu”, tzn. zawodów Ekstraklasy, I ligi, II ligi oraz 

Halowego Pucharu Polski na szczeblu centralnym, a także innych rozgrywek mistrzowskich 

prowadzonych przez PZPN lub za jego zgodą przez inne podmiot; 

4. oficjalny przedstawiciel PZPN – sędzia, obserwator sędziów; 

5. sędzia szczebla centralnego lub sędzia grupy TopAmator: 

a.  sędzia lub sędzia asystent uprawniony do sędziowania zawodów Ekstraklasy, I, II 

lub III ligi  

b. sędzia lub sędzia asystentka uprawniona do sędziowania zawodów Ekstraligi, I ligi 

lub II ligi kobiet; 

c. sędzia uprawniony do sędziowania zawodów Ekstraklasy, I ligi oraz Halowego 

Pucharu Polski na szczeblu centralnym zawodów Ekstraklasy, I ligi oraz Halowego 

Pucharu Polski na szczeblu centralnym,  

a także innych rozgrywkach mistrzowskich prowadzonych przez PZPN lub za jego zgodą 

przez inne podmioty. 

6. sędzia w stanie spoczynku – sędzia nie posiadający licencji sędziowskiej, który jest 

członkiem  Fundacji Kolegium Sędziów Piłkarskich; 

7. VAR/AVAR – obecny lub były sędzia bądź sędzia asystent, który uzyskał uprawnienia do 

pełnienia funkcji „sędziego asystenta video / asystenta sędziego asystenta video” w 

zawodach Ekstraklasy, I ligi oraz innych rozgrywkach prowadzonych przez PZPN lub 

upoważnione przez niego podmioty; 

8. Regulamin KS – Regulamin Kolegium Sędziów Piłki Nożnej wprowadzany niniejszą 

uchwałą lub Regulamin Kolegium Sędziów WZPN przyjęty przez Zarząd WZPN; 

9. Zasady awansu i spadku – zasady awansu i spadku sędziów szczebla centralnego 

wprowadzane niniejszą uchwałą oraz zasady awansu i spadku sędziów szczebla 

wojewódzkiego przyjęte w drodze uchwały przez Zarząd WZPN; 

10. Zasady dot. obowiązków sędziów – zasady dotyczące obowiązków sędziów i 

obserwatorów szczebla centralnego wprowadzane niniejszą uchwałą oraz zasady 

dotyczące obowiązków sędziów i obserwatorów szczebla wojewódzkiego przyjęte w 

drodze uchwały przez Zarząd WZPN; 

11. Licencja sędziowska –udzielane zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały zezwolenie 

sędziemu na prowadzenie zawodów piłkarskich na odpowiednim poziomie rozgrywkowym; 



12. Konwencja Sędziowska UEFA – Konwencja Sędziowska UEFA, która określa prawa oraz 

obowiązki UEFA oraz federacji narodowych zrzeszonych w UEFA w zakresie kształcenia 

oraz struktur dotyczących sędziów oraz specjalistów do spraw sędziowskich; 

13. Kolegium Sędziów PZPN – organ doradczy Związku, 

14. sezon rozgrywkowy - cykl rozgrywkowy jesień – wiosna; 

15. szczebel centralny – to rozgrywki na poziomie Ekstraklasy, I, lI oraz III ligi; 

16. szczebel centralny futsalu – rozgrywki na poziomie Ekstraklasy, I, lI oraz Halowego 

Pucharu Polski na szczeblu centralnym, a także innych rozgrywek mistrzowskich 

prowadzonych przez PZPN lub za jego zgodą przez inne podmiot; 

17. Zasady Etyki Sędziowskiej– rozumie się przez to zasady etyki sędziowskiej przyjęte               

w drodze uchwały przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 2 – Skróty: 

1. PZPN – Polski Związek Piłki Nożnej; 

2. WZPN – Wojewódzki Związek Piłki Nożnej; 

3. KS PZPN – Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej; 

4. ZF KS PZPN – Zespół Futsalu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej; 

5. KS WZPN – Kolegium Sędziów Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej; 

6. FKSP – Fundacja Kolegium Sędziów Piłkarskich zarejestrowana pod nr KRS 0000546038; 

7. RODO – Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych 

Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz wiążącym się z nim 

uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (RODO); 

 

ROZDZIAŁ II – Nabór kandydatów na Sędziów Piłki Nożnej 

 

§ 3 – Zasady naboru. 

1. Kandydat na sędziego, który ukończył kurs i zaliczył egzamin teoretyczny oraz egzamin 

sprawnościowy podlega wpisowi na listę sędziów w drodze decyzji właściwego KS WZPN, z 

zastrzeżeniem § 10.  

2. Kandydat na sędziego będzie uprawniony do przystąpienia do kursu sędziowskiego                 w 

przypadku ukończenia 18 lat. Kandydat na sędziego, który ukończył 16 lat, ale nie ukończył 18 

lat, będzie zobowiązany do przedłożenia przed przystąpieniem do kursu sędziowskiego zgody 

opiekuna prawnego na udział w tym kursie wyrażonej pisemnie, pod rygorem nie dopuszczenia 

takiego kandydata do kursu.  

 

§ 4 – Wymagania stawiane kandydatom. 

1. Osoba wpisana na listę sędziów będzie posiadała status sędziego próbnego do czasu 

przeprowadzenia w okresie jednego roku od daty otrzymania licencji sędziowskiej co najmniej 

25 spotkań w charakterze sędziego lub asystenta w rozgrywkach organizowanych przez WZPN 

lub PZPN. Wraz ze zrealizowaniem powyższych wymogów, sędzia próbny uzyska status 

sędziego rzeczywistego w drodze decyzji właściwego KS WZPN.  

2. Górną granicę wieku w przypadku sędziów szczebla centralnego określa Zarząd PZPN, 

natomiast górną granicę wieku pozostałych kategorii sędziów określają Zarządy 

poszczególnych WZPN. 



3. Sędzią nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności 

za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo 

skarbowe oraz osoba, która w sposób rażący lub uporczywy narusza  zasady etyki sędziego. 

Kandydat na sędziego przed przystąpieniem do kursu sędziowskiego jest zobowiązany do 

przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z  Krajowego Rejestru Karnego.  

 

§ 5 – Postanowienia szczegółowe. 

1. Kursy sędziowskie mogą być odpłatne. Stawki określa Zarząd WZPN w drodze uchwały. 

2. Program kursu sędziowskiego obejmuje zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne,  

w tym warsztatowe, a ponadto może obejmować zajęcia z psychologii. 

3. Zasady przydziału i noszenia odznak dla sędziów szczebla wojewódzkiego określa KS WZPN, 

a dla sędziów szczebla centralnego oraz sędziów międzynarodowych określa KS PZPN. 

Sędzia otrzymuje odznakę (emblemat)  właściwego Kolegium Sędziów, którą jest zobowiązany 

przypinać do koszulki sędziowskiej podczas prowadzonych zawodów piłki nożnej. 

4. Uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów na danym szczeblu na wniosek KS PZPN 

nadaje PZPN oraz na wniosek KS WZPN nadaje WZPN. 

5. Sędziami mogą być czynni zawodnicy i trenerzy. Sędzia, będący czynnym zawodnikiem lub 

trenerem, nie może prowadzić zawodów piłkarskich w grupach rozgrywkowych, w których 

uczestniczą drużyny jego klubu.  

6. Szczegółowe zasady naboru, ramowy program kursów dla kandydatów na sędziów piłki nożnej 

oraz ich harmonogramy i szczegółową tematykę, a także formularze niezbędnych 

dokumentów, do złożenia których zobowiązany będzie kandydat określi KS PZPN w oparciu o 

wniosek Komisji Szkoleniowej KS. 

 

ROZDZIAŁ III – Status Sędziego Piłki Nożnej 

 

§ 6 – Struktura organizacyjna 

1. Kolegium Sędziów PZPN jest organem doradczym Związku, kierującym działalnością sędziów 

piłkarskich zorganizowanych w Kolegiach Sędziów Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. 

2. KS WZPN ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za kwestie związane  

z sędziowaniem, w tym zarządza sprawami sędziowskimi w Polsce na poziomie wojewódzkim. 

3. Zakres kompetencji i obowiązków KS PZPN i odpowiednio KS WZPN określają właściwe 

Regulaminy KS. Regulamin KS uregulowany jest w Rozdziale IV, a Regulamin KS WZPN  

przyjmowane są w drodze uchwały przez Zarząd WZPN.  

4. Zarząd PZPN w porozumieniu z KS PZPN określa strukturę organizacyjną Kolegium Sędziów 

PZPN. 

5. Zarząd WZPN w porozumieniu z KS WZPN określa strukturę organizacyjną Kolegium Sędziów 

właściwą dla danego WZPN. 

6. KS PZPN zarządza sprawami obserwatorów szczebla centralnego, w tym również 

obserwatorów zajmujących się wyłącznie futsalem lub piłką plażową. W sprawach dotyczących 

futsalu w ramach KS PZPN funkcjonuje  Zespół Futsalu Kolegium Sędziów Polskiego Związku 

Piłki Nożnej. 

7. KS WZPN zarządza sprawami obserwatorów szczebla wojewódzkiego.  

8. Zasady selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego uregulowane są 

w Rozdziale VII, natomiast zasady selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom szczebla 

wojewódzkiego przyjmowane są w drodze uchwały przez Zarządy poszczególnych WZPN. 

  

§ 7 - Prawa sędziów 

Sędzia ma prawo do: 



1. ochrony prawnej zgodnie z § 12 niniejszej Uchwały; 

2. otrzymania niezbędnej pomocy i ochrony osobistej przed zawodami, w czasie ich trwania, 

po zawodach ze strony organizatorów; 

3. otrzymywania wynagrodzenia oraz zwrotu poniesionych kosztów wynikających  

z prowadzenia zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4. korzystania z urlopu sędziowskiego, tj. nieprzerwanej niedyspozycyjności przez dany 

okres, przy czym szczegółowe zasady urlopu sędziowskiego określa KS PZPN dla sędziów 

szczebla centralnego oraz KS WZPN dla pozostałych sędziów, jednakże jeden urlop 

sędziowski nie może trwać dłużej niż jeden rok, a w przypadku urlopu związanego z 

urodzeniem dziecka nie dłużej niż dwa lata;  

 

§ 8 – Obowiązki sędziów i obserwatorów 

Sędzia i obserwator jest zobowiązany do: 

1. godnego reprezentowania PZPN i WZPN; 

2. stosowania się do ustaleń KS PZPN lub KS WZPN, w tym w zakresie: 

a) delegowania na zawody, 

b) prawidłowego wypełniania sprawozdania, 

c) szkolenia, 

d) dyscypliny; 

3. udziału w szkoleniach, warsztatach i kursach sędziowskich; 

4. znajomości i przestrzegania przepisów regulujących prawa i obowiązki sędziów, zasad 

etyki sędziowskiej, przepisów gry w piłkę nożną, przepisów regulujących rozgrywki, a także 

zasad awansów i spadków oraz Konwencji Sędziowskiej UEFA; 

5. powstrzymywania się od utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami 

klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi zawody, z zastrzeżeniem postanowień 

Rozdziału VI; 

6. informowania właściwego organu PZPN i/lub organizatora rozgrywek o wszelkich próbach 

skontaktowania się z nim przez przedstawiciela klubów klasy rozgrywkowej, w której 

prowadzi zawody; 

7. nie przyjmowania jakichkolwiek prezentów od przedstawicieli klubów za wyjątkiem 

pamiątek klubowych wręczanych po zakończonych zawodach, których wartość nie może 

przekroczyć 250 złotych; a obserwator sędziów nie może przyjmować jakichkolwiek 

prezentów od sędziów zawodów ani od delegata meczowego; 

8. 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; 

9. 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.  

2.Sędziowie powinni uczestniczyć w FKSP, przy czym powyższy obowiązek nie obejmuje sędziów 

próbnych. 

 

§ 9 - Przynależność 

1. Każdy sędzia musi należeć do jednego z KS WZPN.  

2. Sędzia ma obowiązek zameldowania lub zamieszkania na terenie działania KS WZPN, do 

którego należy. Jednak miejsce zamieszkania nie może ograniczać jego należytej aktywności 

szkoleniowej  i obsadowej. 

3. Sędzia może zostać przeniesiony do innego KS WZPN na podstawie pisemnego wniosku 

zainteresowanego sędziego o przeniesienie. Przeniesienie może mieć miejsce pod warunkiem 

wyrażenia zgody w formie pisemnej przez dotychczasowy KS WZPN i docelowy KS WZPN. 



Decyzja w przedmiocie nie uwzględnienia wniosku sędziego o przeniesienie wymaga 

pisemnego uzasadnienia.  

4. Sprawy sporne w kwestii przynależności sędziego do danego KS WZPN rozstrzyga ostatecznie 

KS PZPN. 

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do obserwatorów. 

 

§ 10 – Rejestr 

1. KS WZPN prowadzą na bieżąco rejestry sędziów czynnych i sędziów w stanie spoczynku, 

według przynależności oraz prowadzą rejestr obserwatorów szczebla wojewódzkiego. KS 

WZPN jest zobowiązany do przekazywania KS PZPN w terminie dwóch miesięcy od 

rozpoczęcia sezonu listy sędziów należących do danego KS WZPN.  

2. KS PZPN prowadzi rejestr Sędziów Zasłużonych, Sędziów Honorowych i Sędziów 

Diamentowych, a także rejestr obserwatorów szczebla centralnego.  

3. Wpis na listę sędziów osoby, która ukończyła kurs na sędziego i zaliczyła egzamin teoretyczny 

oraz egzamin sprawnościowy oraz  spełnia kryterium wieku, następuje na podstawie decyzji 

KS WZPN właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia kursu i egzaminu. 

4. KS WZPN odmawia wpisu na listę sędziów kandydata na sędziego w przypadku którego 

zaistniały okoliczności opisane w § 4 ust. 3. Decyzja w przedmiocie odmowy wpisu na listę 

sędziów wymaga pisemnego uzasadnienia. 

5. KS WZPN podejmuje decyzję w przedmiocie wpisu na listę sędziów w terminie 21 dni  

od daty zaliczenia egzaminu teoretycznego oraz egzaminu sprawnościowego. 

6. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, służy odwołanie do KS PZPN w terminie 14 dni od daty 

doręczenia decyzji. 

7. KS PZPN prowadzi na bieżąco rejestr obserwatorów zajmujących się wyłącznie piłką plażową. 

ZF KS PZPN  prowadzi rejestr obserwatorów szczebla centralnego futsalu. 

 

§ 11 – Skreślenie z listy sędziów 

1. Skreślenie z listy sędziów następuje w przypadku:  

a) skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo         

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

b) wymierzenia przez organ dyscyplinarny kary zasadniczej skreślenia z listy sędziów;  

c) rezygnacji;  

d) utraty zdolności do czynności prawnych; 

e) śmierci. 

2. Sędzia skreślony z listy sędziów ma prawo ponownie przystąpić do KS WZPN.                           

 

§ 12 - Ochrona i pomoc prawna 

1. Delegowani na zawody sędziowie i obserwatorzy są przedstawicielami WZPN lub PZPN. 

Sędziowie i obserwatorzy w trakcie lub w związku z realizacją powierzonych obowiązków 

podlegają ochronie prawnej  na zasadach określonych  w Regulaminie Dyscyplinarnym, w 

szczególności ochronie z tytułu naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia lub 

zniesławienia sędziego. Naruszenie nietykalności cielesnej, znieważenie i zniesławienie 

sędziego/obserwatora stanowi delikt dyscyplinarny, za którego popełnienie wymierzane są 

kary przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

2. Organy dyscyplinarne PZPN prowadzące postępowania, o których mowa w ust. 1 zapewniają 

współpracę z organami ścigania, sądami, urzędami oraz innymi organami PZPN i/lub WZPN w 

zakresie ochrony sędziów i obserwatorów, których prawa zostały  zagrożone lub naruszone w 

trakcie lub w związku z realizacją powierzonych im obowiązków. 

3. Sędziowie i obserwatorzy  nie mogą  być w żaden sposób dyskryminowani za przypadki  

dochodzenia obrony swoich praw poza jurysdykcją związkową, o której mowa w ust. 2 powyżej. 



4. PZPN/ WZPN umożliwi skorzystanie przez sędziów, których prawa zostały zagrożone lub 

naruszone w trakcie lub w związku z realizacją powierzonych im obowiązków z pomocy  

prawników PZPN, prawników Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, Rzecznika Ochrony 

Prawa Związkowego PZPN, względnie Rzeczników WZPN  przy konstruowaniu stanowisk 

kierowanych do przedstawicieli organów ścigania, sądów, urzędów, osób trzecich oraz 

organów PZPN i WZPN. 

 

§ 13 – Fundacja Kolegium Sędziów Piłkarskich 

1. FKSP, Nr KRS  0000546038, realizuje cel pomocy rodzinom zmarłych sędziów i działa pod 

nadzorem przedstawicieli organizacji sędziowskiej oraz na jej rzecz. 

2. Sędziowie powinni dokonywać  corocznych wpłat składki członkowskiej na rzecz FKSP w 

kwocie określonej w drodze uchwały Rady FKSP. Sędziego uchylającego się  od dokonywania 

corocznych wpłat właściwy organ może nie uwzględniać w obsadach sędziowskich na zawody 

piłkarskie. 

3.  Kandydat na sędziego, wpisany na listę sędziów, powinien uiszczać coroczną wpłatę składki 

członkowskiej na rzecz FKSP począwszy od dnia 01 stycznia następnego roku 

kalendarzowego. 

 

§ 14 – Finansowanie  

1. Działalność KS PZPN jest finansowana ze środków  PZPN. 

2. Działalność KS WZPN jest finansowana ze środków WZPN oraz ze środków PZPN. 

3. KS PZPN mogą powoływać dodatkowe fundusze dyspozycyjne na rzecz środowiska 

sędziowskiego.  

 

ROZDZIAŁ IV – Licencje dla sędziów 

 

§ 15 – Zasady ogólne. 

1. Prowadzenie zawodów piłki nożnej i/lub futsalu i/lub piłki plażowej przez osobę bez ważnej 

licencji jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej. 

2. PZPN przyznaje, odmawia przyznania, zawiesza lub pozbawia licencji sędziego w rozgrywkach 

piłki nożnej prowadzonych w Polsce. 

3. PZPN przekazuje uprawnienia zawarte w ust. 2 WZPN (za wyjątkiem pozbawienia licencji oraz 

co do sędziów nie posiadających obywatelstwa polskiego) w stosunku do sędziów 

uprawnionych do prowadzenia zawodów w ligach i klasach rozgrywkowych, których organem 

prowadzącym jest WZPN. Uprawnienia WZPN w zakresie licencji sędziowskich są realizowane 

na zasadach określonych przez Zarządy WZPN. 

4. Złożenie Wniosku Licencyjnego przez sędziego jest jego dobrowolną deklaracją pełnej 

dyspozycyjności wobec PZPN w obsadzaniu do prowadzenia zawodów w piłce nożnej i/lub 

futsalu i piłki plażowej. 

 

 

§ 16 – Warunki. 

1. Sędzią prowadzącym zawody piłki nożnej i/lub futsalu i/lub piłki plażowej może być osoba, która 

łącznie spełnia następujące warunki: 

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust.2 , 

b) odbyła kurs sędziowski zakończony stosownym egzaminem, 

c) posiada ważną licencję sędziego odpowiedniej lub wyższej kategorii uprawniającą do 

prowadzenia zawodów na danym poziomie rozgrywkowym. 



2. Sędzia prowadzącym zawody piłki nożnej i/lub futsalu i/lub piłki plażowej może być osoba, która 

ukończyła 16 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy osoba o ograniczonej zdolności 

prawnych podejmuje czynności, które dla swej ważności wymagają pełnej zdolności do 

czynności prawnych, czynność taka będzie wymagała zatwierdzenia przez przedstawiciela 

ustawowego takiego sędziego. 

 

§ 17 – Licencja. 

1. Licencję sędziego na dany poziom rozgrywek przyznaje się na okres jednego sezonu 

rozgrywkowego. 

2. W przypadku awansu sędziego do wyższej klasy w trakcie sezonu, nowa licencja jest mu 

wydawana na okres do końca danego sezonu. Warunkiem wydania licencji jest dokonanie 

dopłaty w wysokości różnicy między stawkami jego dotychczasowej i nowej klasy. Sędzia nie 

składa nowego wniosku licencyjnego. 

3. W przypadku degradacji lub pozbawienia uprawnień do prowadzenia meczów danej klasy                        

w trakcie rozgrywek, sędzia nie składa nowego wniosku licencyjnego i nie otrzymuje nowej 

licencji. Nie przysługuje mu zwrot części lub całości opłaty licencyjnej. 

 

§ 18 – Procedura licencyjna. 

1. O przyznaniu lub odmowie przyznania licencji decyduje Kolegium Sędziów danego WZPN. 

2. WZPN nadaje członkom KS WZPN upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Może 

realizować to zgodnie ze wzorami w przyjętych u siebie politykach bezpieczeństwa ochrony 

danych osobowych lub zgodnie ze wzorem upoważnienia, który stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały. 

3. W przypadku sędziów nie posiadających obywatelstwa polskiego, na podstawie złożonych 

dokumentów tj. dokumentu potwierdzającego kwalifikacje sędziowskie, o przyznaniu lub 

odmowie przyznania licencji decyduje KS PZPN. Przepisy ust. 5 - 13 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, ewentualnie w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń, a 

w szczególności gdy wymaga tego dobro jednostki Zarząd PZPN może wprowadzić 

uproszczenia w procedurze licencyjnej wprowadzonych niniejszą uchwałą. 

5. Odmowa przyznania, zawieszenie lub pozbawienie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 

6. Od decyzji KS WZPN lub KS PZPN w sprawie odmowy przyznania licencji wnioskodawcy 

przysługuje odwołanie do Zarządu właściwego WZPN lub Zarządu PZPN (tylko w przypadku 

sędziów zawodowych oraz sędziów nie posiadających obywatelstwa polskiego). 

7. Sędzia ubiegający się o przyznanie licencji składa Wniosek do KS macierzystego ZPN,                   

a w przypadku sędziów nie posiadających obywatelstwa polskiego do KS PZPN.  

Wzór pisemnego wniosku stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały  i zawiera w 

szczególności: 

a) imię i nazwisko, datę urodzenia, nr pesel oraz adres zamieszkania wnioskodawcy; 

b) określenie klasy rozgrywkowej, o jaką wnioskuje; 

c) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z 

pełni praw publicznych; 

d) stosowne zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO; 

e) akceptację obowiązku informacyjnego zgodnego z Art. 13 RODO. 

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7 powinny być dołączone: 

a) 2 zdjęcia, 

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie funkcji sędziego piłki 

nożnej, 

c) kopia polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z funkcją 

sędziego, 



d) potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej. 

9. Odpłatność za licencję sędziego w wysokości ustalonej przez Zarząd PZPN dla 

poszczególnych lig i klas rozgrywkowych określa Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 

10. Sędzia będący na więcej niż jednej liście klasyfikacyjnej (np. asystent szczebla centralnego                       

i jednocześnie sędzia IV ligi lub sędzia I ligi kobiet i jednocześnie Ligi Okręgowej) wnosi opłatę 

licencyjną tylko za jedną z tych klas – tę, która przewiduje wyższą kwotę. 

11. WZPN może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od jednego lub kilku wymogów, np. 

dołączania zdjęć (gdy sędzia ma legitymację licencyjną, w której można dokonać kolejny wpis) 

albo kopii polisy (gdy objęci są nią wszyscy sędziowie danego Związku). WZPN może 

wprowadzić ustępstwo co do formy składania wniosków w ten sposób, aby umożliwić ich 

składanie w drodze elektronicznej zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami. 

12. Utrzymuje się w mocy ważność licencji sędziów piłki nożnej wydanych na czas nieokreślony 

na podstawie Uchwały nr IV/31 z 4 lipca 2000 roku Zarządu PZPN. Sędziowie ci nie składają 

dokumentów licencyjnych przed kolejnymi sezonami, jednak zobowiązani są do wnoszenia 

odpłatności licencyjnej w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały oraz 

przedstawienia kopii polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 

związanych z funkcją sędziego. 

13. Proces licencyjny rozpoczyna się od dnia 1 czerwca każdego roku, nie dotyczy sędziów 

ubiegających się o licencję po raz pierwszy. 

 

§ 19 – Ewidencja licencji. 

1. KS WZPN prowadzi ewidencję przyznanych licencji i publikuje je na stronie internetowej. 

Umieszczenie sędziego na liście oznacza, że sędzia posiada ważną licencję w danym sezonie. 

Publikacja powinna zawierać wyłącznie: imię i nazwisko sędziego oraz miasto. W wyjątkowych 

sytuacjach dopuszczalna jest publikacja szerszego zakresu danych, jednakże ich 

przetwarzanie powinno się odbywać na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na 

innej uzasadnionej podstawie przewidzianej prawem w rozporządzeniu ogólnym o ochronie 

danych, albo w innym akcie prawnym Unii lub w prawie państwa członkowskiego, o których 

mowa w rozporządzeniu.  Zgodnie z postanowieniem Art. 5 ust. 1 RODO, zakres 

przetwarzanych danych powinien być adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co 

niezbędne dla celów, w których są przetwarzane. 

2. KS PZPN prowadzi ewidencję przyznanych licencji dla sędziów nie posiadających 

obywatelstwa polskiego. 

 

§ 20 – Treść licencji. 

1. Dokument licencyjny zawiera: 

a) imię i nazwisko, 

b) zdjęcie sędziego, 

c) numer licencji, 

d) uprawnienia do danej klasy rozgrywkowej w określonym sezonie. 

2. Dokument licencyjny opatrzony jest podpisem Prezesa WZPN oraz Przewodniczącego KS 

WZPN, a w przypadku sędziego nie posiadających obywatelstwa polskiego Prezesa PZPN 

oraz Przewodniczącego KS PZPN. 

 

 

§ 21 – Obowiązek informacyjny. 

1. KS WZPN informuje Wydział Dyscypliny/Komisję Dyscyplinarną o każdym stwierdzonym 

przypadku: 



a) istnienia podejrzenia naruszenia przez sędziego postanowień Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN, 

b) naruszenia norm etyczno-moralnych, związanych z wykonywaniem funkcji sędziego piłki 

nożnej, 

c) naruszenia Regulaminu Kolegium Sędziów, 

d) nieobecności na kursach szkoleniowych Kolegium Sędziów, 

e) niewykonywania lub nierzetelnego wykonywania obowiązków nałożonych przez dane 

Kolegium Sędziów na czas przed i po zawodach, 

f) powtarzających się przypadków nieterminowego składania sprawozdań z zawodów, 

g) nieobecności na wyznaczonych do prowadzenia zawodach w piłce nożnej męskiej, 

kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłce plażowej. 

h) prowadzenia meczów organizowanych poza strukturami PZPN, WZPN, OZPN bez zgody 

tych organów. 

2. Zawieszenie lub pozbawienie licencji sędziego następuje w trybie określonym w Regulaminie 

Dyscyplinarnym PZPN. 

 

§ 22 – Sprawy finansowe 

1. Sędziemu, któremu zawieszono licencję lub jej pozbawiono, nie przysługuje zwrot opłat 

uiszczonych za licencję. 

2. Środki finansowe pozyskane z wpłat za opłaty licencyjne przeznacza się na działalność KS 

WZPN. 

 

ROZDZIAŁ V – Regulamin Kolegium Sędziów PZPN 

 

§ 23 – Władze Kolegium Sędziów PZPN 

1. Pracami KS PZPN kieruje Prezydium. 

2. Prezydium składa się z Przewodniczącego, 1-2 Wiceprzewodniczących, Sekretarza oraz 1-2 

Członków. 

3. Przewodniczący powoływany i odwoływany jest przez Zarząd PZPN na wniosek Prezesa 

PZPN. 

4. Pozostali Członkowie Prezydium powoływani i odwoływani są przez Zarząd PZPN na wniosek 

Przewodniczącego KS. 

5. Kadencja KS PZPN równa jest kadencji Zarządu PZPN. 

 

§ 24 – Realizacja zadań. 

KS PZPN realizuje swoje zadania poprzez: 

a) dokonywanie obsady sędziów na zawodach piłki nożnej i obserwatorów do 

prowadzenia egzaminów praktycznych na meczach Ekstraklasy, I ligi, II ligi, III ligi, 

Pucharu Polski, Superpucharu Ekstraklasy i innych organizowanych przez PZPN; 

b) wytyczanie głównych kierunków szkolenia i doskonalenia arbitrów oraz 

systematycznego naboru kadr sędziowskich; 

c) sprawowanie wszechstronnego nadzoru nad sędziami i obserwatorami w 

przestrzeganiu Statutu PZPN, postanowień i regulaminów oraz Przepisów gry; 

d) dbanie o należyty poziom etyczno-moralny wśród sędziów i obserwatorów; 



e) organizowanie kursów szkoleniowych dla sędziów, obserwatorów i instruktorów 

szkolenia; 

f) systematyczną współpracę z Komisjami PZPN, Zarządami Kolegiów Sędziów 

Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i innymi organizacjami sportowymi oraz 

środkami masowego przekazu; 

g) utrzymywanie kontaktów z zagranicznymi organizacjami sędziowskimi; 

h) inicjowanie i prowadzenie innej działalności zmierzającej do stałego podnoszenia 

poziomu prowadzenia zawodów i rozwoju organizacji sędziowskiej; 

i) prowadzenie, we współpracy z innymi organami PZPN, archiwum wideo z meczów 

szczebla centralnego. 

 

§ 25 – Obowiązki. 

1. Prezydium KS PZPN zobowiązany jest do organizowania Konferencji Przewodniczących KS 

WZPN, w miarę potrzeb, co najmniej  dwa razy w roku. 

2. Konferencja stanowi organ doradczy Prezydium KS PZPN. 

3. Członkowie Prezydium KS PZPN na polecenie Przewodniczącego KS mogą być        delegowani 

na dodatkowe obserwacje. 

4. Prezydium KS PZPN składa Zarządowi PZPN informację dotyczącą swojej działalności. 

 

§ 26 – Kompetencje Prezydium KS PZPN. 

Do kompetencji Prezydium KS PZPN należy w szczególności: 

a) wytyczanie głównych kierunków działalności sędziowskiej w zakresie szkolenia, 

egzaminów praktycznych (obserwacji), opracowanie centralnego programu szkolenia 

sędziów i obserwatorów; 

b) wydawanie Przepisów Gry oraz wdrażanie jednolitej ich interpretacji w oparciu o 

postanowienia IFAB, FIFA, UEFA oraz PZPN; 

c) nadzór nad przestrzeganiem przez sędziów i obserwatorów Statutu PZPN, regulaminów 

i postanowień oraz uchwał Zarządu PZPN; 

d) organizowanie kursów unifikacyjno-szkoleniowych i seminariów dla sędziów, 

obserwatorów i instruktorów sędziowskich; 

e) zwracanie szczególnej uwagi na postępy utalentowanych młodych sędziów, 

stanowiących bezpośrednie zaplecze sędziów szczebla centralnego i rokujących na 

prowadzenie zawodów na najwyższym poziomie; 

f) podejmowanie działalności wychowawczej i kształtowanie postaw etyczno-moralnych w 

środowisku sędziowskim, ze szczególnym uwzględnieniem działań zapobiegających 

zjawiskom patologicznym; 

g) przedkładanie Zarządowi PZPN list kandydatów na sędziów oraz obserwatorów FIFA                  

i UEFA; 

h) występowanie z wnioskami o nadanie tytułów Sędziego Honorowego i Sędziego 

Zasłużonego; 

i) przedkładanie Zarządowi PZPN do zatwierdzenia list nominowanych sędziów, sędziów 

asystentów i obserwatorów szczebla centralnego, VAR/AVAR, a także sędzi Ekstraligi, I 

i II ligi oraz sędzi asystentek. 

 

§ 27 – Procedowanie. 

1. Decyzje Prezydium KS PZPN podejmowane są w formie Uchwał. 



2. Dla ważności Uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Prezydium 

KS PZPN, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego 

Wiceprzewodniczącego. 

3. Posiedzenia Prezydium KS odbywają się w trybie stacjonarnym lub zdalnym. 

4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

rozstrzyga  głos Przewodniczącego. Uchwały wraz z pisemnym uzasadnieniem są 

podpisywane przez dwie osoby spośród Przewodniczącego i Członka Prezydium 

Kolegium Sędziów. 

5. Do reasumpcji Uchwały potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych Członków 

Prezydium KS PZPN.  

6. Prezydium KS PZPN może podejmować Uchwały także w drodze elektronicznej. 

Przewodniczący wysyła e-mailem projekt Uchwały do Członków Prezydium, którzy tą 

samą drogą przesyłają swój głos. Do podjęcia Uchwały w tym trybie potrzebny jest udział  

w głosowaniu 2/3 głosów Członków Prezydium. 

7. Uchwały Prezydium KS PZPN dotyczące nadawania uprawnień do prowadzenia 

zawodów szczebla centralnego, publikowane są w Komunikatach Prezydium KS PZPN 

lub na stronie internetowej Związku, po każdym sezonie. 

 

§ 28 – Postanowienia szczególne. 

1. Działalność organizacji sędziowskiej w uzgodnieniu z władzami PZPN może być 

sponsorowana. 

2. Prezydium KS PZPN powołuje Zespół Futsalu Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki 

Nożnej, Centralną Komisję Szkoleniową KS PZPN oraz inne  komisje i zespoły robocze, 

jakie uzna za niezbędne dla swojej działalności. 

3. Posiedzenia Prezydium KS PZPN odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem i są 

protokołowane. 

4. Nadzór nad działalnością KS PZPN sprawuje Prezes PZPN lub upoważniony przez niego 

Członek Zarządu PZPN. 

 

ROZDZIAŁ VI – Zasady awansów i spadków sędziów szczebla centralnego oraz 

powoływania kandydatów na sędziów szczebla centralnego. 

 

 Tytuł 1 – Postanowienia wspólne 

§ 29 – Warunki. 

1. Sędzia szczebla centralnego musi spełniać następujące warunki: 

a) posiadać minimum średnie wykształcenie (co potwierdza Przewodniczący KS WZPN), 

b) posiadać odpowiednią sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę, 

c) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 

d) działać aktywnie w procesie szkolenia w zakresie wyznaczonym przez Prezydium KS 

PZPN, Centralną Komisję Szkoleniową KS PZPN, jak również przez macierzystą 

organizację sędziowską, 

e) wykazywać odpowiednią dyspozycyjność do prowadzenia zawodów. 

f) uczestniczyć systematycznie w szkoleniach on line realizowanych przez KS PZPN 

2. Sędzia szczebla centralnego nie może być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego 

piłkarskiego klubu sportowego. 



 

§ 30 – Cofnięcie uprawnień. 

1. Prezydium KS PZPN ma prawo cofnąć uprawnienia sędziego szczebla centralnego w trakcie 

trwania sezonu rozgrywkowego sędziemu, który: 

a) nie przestrzega lub uchyla się od spełniania warunków ujętych w niniejszych zasadach lub 

b) naruszył lub istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia norm etyczno-moralnych w 

związku z pełnieniem funkcji sędziego (w tym również, gdy postawione mu zostaną przez 

prokuraturę zarzuty związane z korupcją w sporcie bądź zostanie skazany prawomocnym 

wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwa popełnione umyślnie) lub 

c) nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN lub 

d) prowadzi zawody na poziomie niezadowalającym lub. 

e) nie zalicza egzaminów sprawnościowych lub teoretycznych. 

 

2.Decyzję w powyższym przedmiocie oraz w kwestii uregulowanej w § 31 odnośnie sędziów futsalu 

podejmuje ZF KS PZPN. 

 

§ 31 – Delegowanie. 

W uzasadnionych przypadkach Prezydium KS PZPN ma prawo delegować sędzie/sędziów na 

mecze wyższej klasy rozgrywkowej, niż nominalnie im przysługująca w danym sezonie. 

 

§ 32 – Pozostałe regulacje 

1. Awanse i spadki sędziów szczebla centralnego następują po zakończeniu całego sezonu 

rozgrywkowego, z wyjątkiem przypadków opisanych w § 30 ust. 1 i w § 31. 

2. Do interpretacji zasad awansów i spadków upoważniony jest Prezydium KS PZPN, a w 

przypadku sędziów futsalu ZF KS PZPN. 

3. Decyzje w sprawie awansów i spadków mają charakter nominacji i nie podlegają odwołaniu 

oraz zaskarżeniu. 

4. KS PZPN (ZF KS PZPN odnośnie sędziów futsalu) może nakładać na sędziów dodatkowe 

zadania szkoleniowe. Nie wykonywanie obowiązków w wyznaczonych terminach będzie 

skutkować wstrzymaniem sędziego w obsadzie zawodów. 

5. Sędziowie szczebla centralnego są zobowiązani do przestrzegania Statutu PZPN oraz uchwał 

Zarządu PZPN i KS PZPN. Wprowadza się bezwzględny zakaz nieuprawnionego kontaktu 

telefonicznego lub osobistego sędziego z przedstawicielami klubów. Naruszenie powyższego 

zakazu spowoduje automatyczne wstrzymanie sędziego w obsadzie od prowadzenia zawodów 

na okres ustalony przez Prezydium KS PZPN. 

6. Nieusprawiedliwione nieuprawnione kontakty sędziów i obserwatorów przed meczem lub po 

jego zakończeniu spowodują wstrzymanie w obsadzie przez Prezydium KS PZPN do 

odwołania. Za usprawiedliwione i uprawnione uznaje się jedynie kontakty związane z danym 

meczem, dotyczące spraw mieszczących się w ramach obowiązującego prawa, w tym 

przepisów związkowych. 

 

 



Tytuł 2 - Zasady dotyczące sędzi. 

§ 33 – Uprawnienia. 

1. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędzi szczebla centralnego nadawane są na 

jeden sezon rozgrywkowy.  

2. Uprawnienia sędzi do prowadzenia zawodów szczebla centralnego wygasają w dniu 

zakończenia rozgrywek w sezonie rozgrywkowym. 

3. Zasady naborów nowych sędzi i sędzi asystentek ustala przed każdym sezonem Prezydium 

KS PZPN. 

 

§ 34 – Postanowienia dotyczące wieku. 

Ustala się następujące granice wieku: 

a) sędzie międzynarodowe – wg ustaleń FIFA, 

b) nowo zgłoszone kandydatki ma sędzie i sędzie asystentki szczebla centralnego – do 35 lat 

(w uzasadnionych merytorycznie przypadkach Prezydium KS PZPN może odstąpić od tego 

wymogu). 

 

§ 35– Obserwacje. 

1. Na wszystkich zawodach mistrzowskich, pucharowych i barażowych, których obsady dokonuje 

Prezydium KS PZPN, sędzie mogą być poddawane obserwacjom. Głównym celem 

prowadzenia obserwacji są względy szkoleniowe. Aktualna forma sędzi i jej potencjał 

umiejętności sędziowskich zdiagnozowane przez obserwatora, są materiałem pomocniczym 

przy dokonywaniu obsad. Sędziom przysługuje prawo do zgłoszenia Prezydium KS PZPN 

zastrzeżeń do oceny obserwatora wystawionej w arkuszu obserwacji (także do opisu 

zawartego w tym arkuszu) bądź też do konkretnych zdarzeń boiskowych, które dotyczą 

poważnych błędów sędzi. Zastrzeżenia muszą zostać złożone do Przewodniczącego KS PZPN 

w terminie do 5 dni od daty otrzymania raportu obserwatora. Prezydium KS PZPN przekaże 

zainteresowanej sędzi ostateczną decyzję. 

2. Sędzie prezentujące wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej uwzględnianie w 

obsadzie. Decyzje o braku nominacji bądź o liczbie prowadzonych przez sędzie zawodów nie 

mogą być przedmiotem odwołania i nie podlegają uzasadnianiu ze strony Prezydium KS PZPN. 

 

§ 36 – Testy teoretyczne i sprawnościowe. 

1. W każdym sezonie rozgrywkowym KS PZPN organizuje następujące kursy i testy: 

a) letni kurs dla sędzi szczebla centralnego 

b) zimowy kurs dla sędzi szczebla centralnego 

c) warsztaty, konferencje szkoleniowo-unifikacyjne. 

2. Na każdym kursie przeprowadzany jest test teoretyczny i sprawnościowy. Prezydium KS PZPN 

ma także prawo zorganizować dodatkowe testy np. filmowe, sprawnościowe w trakcie sezonu. 

O ich zakresie sędziowie zostaną poinformowani z 30-dniowym wyprzedzeniem. 

3. W sytuacjach szczególnych Prezydium KS PZPN może ograniczyć zakres testów oraz 

zorganizować testy on-line.. 

4. Wszystkie egzaminy mają charakter zaliczeniowy. Minima zaliczeniowe wynoszą: 

a) dla  testu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi, 

b) dla testu filmowego – 70% prawidłowych odpowiedzi, 

c) dla testu sprawnościowego – wg zasad FIFA. 



5. Obowiązują testy sprawnościowe przyjęte dla FIFA dla sędzi oraz sędzi asystentek. Normy 

zaliczeniowe (limity czasowe) określa Prezydium KS PZPN, podając je do wiadomości 

zainteresowanym minimum 60 dni przed testem. W przypadku nieosiągnięcia wyznaczonych 

czasów lub dystansów test sprawnościowy jest niezaliczony. 

6. W uzasadnionych przypadkach (choroba, kontuzja) Prezydium KS PZPN ma prawo zwolnić 

sędzię z uczestnictwa w testach . Nie zwalnia to jednak sędzi od zaliczania testów przed 

Komisją w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Prezydium KS PZPN. 

7. Jeżeli sędzia w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed wyznaczonym terminem testu, 

uczestniczyła w oficjalnym kursie UEFA lub FIFA, wynik sprawdzianu kondycyjnego zostanie 

jej zaliczony, jeśli zakres i forma tego testu były zbieżne z zakresem egzaminu w Polsce. 

8. Sędzi delegowanej na zawody w terminie testu, wyznacza się nowy termin. Sędzia taka może 

być uwzględniana w obsadzie. 

9. Sędzia, która nie zaliczy jednego lub kilku testów, może być przesunięta do niższej klasy 

rozgrywkowej. Może również być poddana testowi poprawkowemu, który zalicza w 

wyznaczonym przez Prezydium KS PZPN terminie. Do czasu zaliczenia testu sędzia nie jest 

uwzględniana w obsadzie. Po niezaliczeniu któregokolwiek z testów w terminie poprawkowym, 

sędzia zostanie przesunięta do niższej grupy (w przypadku sędzi II ligi do macierzystego ZPN). 

Uprawnienia do prowadzenia zawodów w niższej grupie uzyska ona pod warunkiem zaliczenia 

testu w kolejnym terminie, który jest terminem ostatecznym. Brak zaliczenia tego testu skutkuje 

przekazaniem sędzi do dyspozycji macierzystego ZPN. 

10. Sędzia, która z przyczyn nieusprawiedliwionych nie weźmie udziału w wyznaczonych 

terminach testów, zostanie przekazana do dyspozycji macierzystego ZPN. 

11. Sędzia, która w trakcie egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji, potwierdzonej przez lekarza, 

zostanie dopuszczona do kolejnego egzaminu po zgłoszeniu gotowości w terminie określonym 

przez Prezydium KS PZPN. 

 

§ 37 – Listy klasyfikacyjne. 

Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywkowego Prezydium KS PZPN ustala listę klasyfikacyjną 

sędzi danej klasy rozgrywkowej, biorąc pod uwagę m.in.: 

a) merytoryczną treść obserwacji z poszczególnych meczów, 

b) rankingi sporządzane przez obserwatorów, 

c) opinię Zarządu Kolegium Sędziów po konsultacji z Zespołem ds. Arbitrażu kobiet. 

 

§ 38 – Sędzie międzynarodowe i kandydatki na sędzie międzynarodowe – zasady 

mianowania. 

1. Międzynarodowe Sędzie i sędzie asystentki muszą znać język angielski. Zasady sprawdzania 

znajomości języka angielskiego ustala Prezydium KS PZPN. 

2. Uprawnienia sędzi FIFA po raz pierwszy może uzyskać sędzia, która spełnia warunki określone 

przez FIFA. Prezydium KS PZPN przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi PZPN 

proponowaną listę rankingową kandydatów na międzynarodowe sędzie, sędzie asystentki i 

sędzie asystentki video. 

3. Sędzia FIFA zostaje ponownie kandydatką jeżeli: 

a) prowadzi zawody szczebla centralnego na poziomie spełniającym oczekiwania Prezydium 

KS PZPN, 

b) na zawodach międzynarodowych uzyskuje wysokie oceny, 

c) odpowiada warunkom stawianym przez FIFA, 

d) stwarza perspektywy awansu w hierarchii UEFA i FIFA. 



 

§ 39– Postanowienia końcowe. 

1. Sędzia szczebla centralnego za zgodą Prezydium KS PZPN może być czasowo urlopowana. 

2. Zgoda KS PZPN na czasowy urlop każdorazowo powinna zawierać długość urlopu oraz warunki 

powrotu do prowadzenia zawodów 

 

Tytuł 3 – Zasady dotyczące sędziów. 

 

§ 40 – Uprawnienia. 

1 Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów szczebla centralnego oraz VAR/AVAR 

nadawane są na jeden sezon rozgrywkowy przez Zarząd PZPN. 

2. W trakcie trwania sezonu rozgrywkowego Prezydium KS PZPN może wytypować nowych 

kandydatów do pełnienia funkcji VAR/AVAR. Po spełnieniu wymogów FIFA Prezydium KS PZPN 

upoważnione jest do nadania im uprawnień. 

 

§ 41 – Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów. 

1. Dla sędziów poszczególnych grup ustala się następujące granice wieku: 

a) sędziowie międzynarodowi – wg aktualnych kryteriów FIFA,  

b) sędziowie zawodowi – do 50 lat, 

c) sędziowie TopAmator A – do 50 lat, 

d) sędziowie TopAmator B i C – do 45 lat, 

e) sędziowie asystenci zawodowi – do 50 lat, 

f) sędziowie asystenci TopAmator A – do 48 lat, 

g) sędziowie asystenci TopAmator B – do 45 lat, 

h) asystenci KS WZPN w III lidze – do 45 lat, 

i) VAR/AVAR – do 52 lat. 

2. Uprawnienia sędziego szczebla centralnego oraz VAR/AVAR wygasają z upływem roku 

kalendarzowego, w którym osiągnął granicę wieku. 

3. Uprawnienia do prowadzenia meczów Ekstraklasy, I, II i III ligi, z zastrzeżeniem § 31 otrzymują 

sędziowie zawodowi oraz sędziowie tworzący grupę TopAmator. Prezydium KS PZPN przed 

każdym sezonem rozgrywkowym przydziela sędziów z grupy TopAmator A (uprawnieni do 

prowadzenia zawodów Ekstraklasy i I ligi), TopAmator B (uprawnieni do prowadzenia zawodów 

II ligi) oraz TopAmator C (uprawnieni do prowadzenia zawodów III ligi). 



4. Uprawnienia do prowadzenia meczów Ekstraklasy, I i II ligi, z zastrzeżeniem § 31, otrzymują 

sędziowie asystenci zawodowi oraz sędziowie asystenci tworzący grupę TopAmator. 

Prezydium KS PZPN przed każdym sezonem rozgrywkowym przydziela sędziów asystentów 

do grupy TopAmator A (uprawnieni do prowadzenia zawodów Ekstraklasy i I ligi), TopAmator 

B (uprawnieni do prowadzenia zawodów I i II ligi). Uprawnienia do prowadzenia zawodów III 

ligi mają wszyscy asystenci szczebla centralnego oraz sędziowie asystenci wyznaczeni przez 

KS WZPN. 

5. Uprawnienia do pełnienia funkcji VAR otrzymują byli lub obecni sędziowie klasy rozgrywkowej, 

w której mają pełnić tę funkcję, po spełnieniu warunków FIFA. Uprawnienia do pełnienia funkcji 

AVAR otrzymują byli lub obecni sędziowie albo sędziowie asystenci klasy rozgrywkowej, w 

której mają pełnić tę funkcję, po spełnieniu warunków FIFA. Sędziowie i sędziowie asystenci, 

którzy zakończą sędziowanie na boisku, muszą zgłosić gotowość do pełnienia funkcji 

VAR/AVAR nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym zakończyli sędziowanie. 

W merytorycznie uzasadnionych przypadkach, Prezydium KS PZPN ma prawo nadać 

uprawnienia VAR/AVAR sędziom z grupy TopAmator B. 

6. W trakcie sezonu Prezydium KS PZPN może przenosić sędziów do wyższych lub niższych 

grup. 

7. Uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów szczebla centralnego wygasają w dniu 

zakończenia rozgrywek w sezonie rozgrywkowym. 

8. VAR/AVAR nie może być członkiem Prezydium KS PZPN ani obserwatorem szczebla 

centralnego. 

 

§ 42 – Obserwacje. 

1. Na wszystkich zawodach mistrzowskich, pucharowych i barażowych, których obsady dokonuje 

Prezydium KS PZPN, sędziowie są poddawani obserwacjom. Głównym celem prowadzenia 

obserwacji są względy szkoleniowe. Aktualna forma sędziego i jego potencjał umiejętności 

sędziowskich zdiagnozowane przez obserwatora, są materiałem pomocniczym przy 

dokonywaniu obsad. Będą one także uwzględniane przez Prezydium KS PZPN przy ocenie 

jakości prowadzenia danego meczu w systemie TC („triple checking”). 

2. Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej uwzględniani w 

obsadzie. Decyzje o braku nominacji, bądź o liczbie prowadzonych przez sędziego zawodów, 

nie mogą być przedmiotem odwołania i nie podlegają uzasadnianiu ze strony Prezydium KS 

PZPN. 

 

§ 43 – Testy teoretyczne i sprawnościowe. 

1. W każdym sezonie rozgrywkowym KS PZPN organizuje następujące kursy i testy: 

a) centralne letnie kursy dla sędziów zawodowych i TopAmator, 

b) centralne zimowe kursy dla sędziów zawodowych i TopAmator, 

c) warsztaty i konferencje szkoleniowo-unifikacyjne. 

d) Na każdym kursie przeprowadzany jest test teoretyczny i sprawnościowy. Prezydium KS 

PZPN ma także prawo zorganizować dodatkowe testy np. filmowe, sprawnościowe w 



trakcie sezonu. O ich zakresie sędziowie zostaną poinformowani z 30-dniowym 

wyprzedzeniem. VAR/AVAR są zobowiązani co najmniej raz w roku zdać test teoretyczny 

z Protokołu VAR i FIFA „VAR Handbook”. 

2. W sytuacjach szczególnych Prezydium KS PZPN może ograniczyć zakres testów oraz 

zorganizować testy on-line. 

3. Wszystkie testy mają charakter zaliczeniowy. Minima zaliczeniowe wynoszą: 

a) dla testu teoretycznego – 80% prawidłowych odpowiedzi, 

b) dla testu filmowego – 70% prawidłowych odpowiedzi, 

c) dla testu sprawnościowego – wg zasad FIFA. 

4. Normy zaliczeniowe (limity czasowe) określa Prezydium KS PZPN, podając je do wiadomości 

zainteresowanych minimum 60 dni przed testem. 

5. W przypadku nieosiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów test sprawnościowy jest 

niezaliczony.  

6. W uzasadnionych przypadkach (np. choroba, kontuzja) Prezydium KS PZPN ma prawo zwolnić 

sędziego od uczestnictwa w testach. Nie zwalnia to jednak sędziego od złożenia testów przed 

Komisją w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Prezydium KS PZPN. 

7. Jeżeli sędzia w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed wyznaczonym terminem testu 

uczestniczył w oficjalnym kursie UEFA lub FIFA, wynik testu sprawnościowego zostanie mu 

zaliczony, jeśli jego zakres i forma były zbieżne z zakresem testu w Polsce. 

8. Sędziemu delegowanemu na zawody w terminie testu wyznacza się nowy termin. 

9. Sędzia, który nie zaliczy jednego lub kilku testów, może być przesunięty do niższej klasy 

rozgrywkowej. Może również być poddany testowi poprawkowemu, który zalicza w 

wyznaczonym przez Prezydium KS PZPN terminie. Do czasu zaliczenia testu sędzia nie jest 

uwzględniany w obsadzie. Po niezaliczeniu któregokolwiek z testów w terminie poprawkowym, 

sędzia zostanie przesunięty do niższej grupy (w przypadku sędziego TopAmator C do 

macierzystego ZPN). Uprawnienia do prowadzenia zawodów w niższej grupie uzyska on pod 

warunkiem zaliczenia testu w kolejnym terminie, który jest terminem ostatecznym. Brak 

zaliczenia tego testu skutkuje przekazaniem sędziego do dyspozycji macierzystego ZPN. 

10. Sędzia, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie weźmie udziału w wyznaczonych 

terminach testów, zostanie przekazany do dyspozycji macierzystego ZPN. 

11. Sędzia, który w trakcie testu sprawnościowego dozna kontuzji potwierdzonej przez lekarza, 

zostanie dopuszczony do kolejnego testu po zgłoszeniu gotowości, w terminie określonym 

przez Prezydium KS PZPN. 

 

 

§ 44 – Awanse i spadki 

1. Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywkowego Prezydium KS PZPN ustala listę 

klasyfikacyjną sędziów każdej grupy rozgrywkowej biorąc pod uwagę oceny Prezydium 



Kolegium Sędziów wystawiane w systemie obiektywizacji jakości sędziowania TC ( „triple 

checking”). 

2. Listy klasyfikacyjne, o których jest mowa wyżej, a także forma sędziego w dłuższej 

perspektywie czasowej, jego wiek oraz perspektywa dalszego rozwoju stanowią podstawę do 

ustalania przez Prezydium KS PZPN liczby sędziów awansujących i spadających na nowy 

sezon.  

3. Sędziowie grup TopAmator B i C ubiegający się o awans, oprócz spełnienia wszystkich 

warunków zawartych w niniejszych zasadach, muszą przeprowadzić minimum 10 zawodów 

szczebla centralnego w sezonie. 

4. Na początku sezonu rozgrywkowego w grupie sędziów zawodowych, TopAmator A i B każde 

KS WZPN będzie reprezentowane przez co najmniej jednego sędziego. W grupie TopAmator 

C każde KS WZPN będzie reprezentowane przez co najmniej dwóch sędziów. 

5. Na początku sezonu rozgrywkowego w grupie sędziów asystentów zawodowych, TopAmator 

A i B każde KS WZPN będzie reprezentowane przez co najmniej jednego sędziego asystenta. 

6. Grupę TopAmator C opuszcza minimum 16 sędziów, którzy zajęli odpowiednio niskie miejsca 

na listach klasyfikacyjnych. Mając na uwadze ust. 2 i 4, w uzasadnionych przypadkach 

Prezydium KS PZPN może podjąć decyzję o pozostawieniu sędziego w grupie TopAmator C. 

7. W przypadku przekroczenia granicy wieku przez sędziego zawodowego, sędziego grupy 

TopAmator A i B, przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego, KS WZPN może zaproponować 

kandydata do grupy TopAmator C, spełniającego warunki niniejszych Zasad. 

8. W uzasadnionych przypadkach, KS WZPN może zaproponować kandydata do grupy 

TopAmator C w zamian za sędziego, który zajął miejsce inne niż spadkowe. Taka wymiana 

wymaga zgody Prezydium KS PZPN. 

9. Awans do grupy TopAmator B może uzyskać sędzia asystent, który: 

a) w roku kalendarzowym nie przekroczy granicy wieku 38 lat, 

b) w sezonie poprzedzającym był uczestnikiem programu CORE 

Polska dla asystentów, 

c) w sezonie poprzedzającym uzyskiwał w meczach III ligi wysokie 

oceny i uzyska akceptację Prezydium KS PZPN. 

10. Każde KS WZPN przesyła do Prezydium KS PZPN po dwóch kandydatów do programu CORE 

Polska  dla asystentów w ustalonej kolejności tj. kandydat oraz kandydat rezerwowy. W 

przypadku, gdy kandydat do programu CORE Polska dla asystentów z danego województwa 

nie będzie mógł rozpocząć udziału w programie, zastępuje go zgłoszony kandydat rezerwowy. 

Jeżeli obydwaj kandydaci z KS WZPN nie przystąpią do programu, w danym roku żaden sędzia 

asystent z tego KS WZPN nie zostanie przyjęty na szczebel centralny. Każdy kandydat musi 

zostać zatwierdzony przez WZPN. 

11. Sędziowie asystenci kandydaci do grupy TopAmator B uzyskują uprawnienia prowadzenia 

zawodów II ligi po zaliczeniu wszystkich testów oraz po zatwierdzeniu listy sędziów asystentów 

przez Zarząd PZPN. 

 



§ 45 – Sędziowie międzynarodowi i kandydaci na sędziów międzynarodowych – zasady 

mianowania. 

1. Międzynarodowi sędziowie, sędziowie asystenci oraz sędziowie asystenci video muszą znać 

język angielski. Zasady sprawdzania znajomości języka angielskiego ustala Prezydium KS 

PZPN.  

2. Uprawnienia sędziego FIFA po raz pierwszy może uzyskać sędzia, który spełnia warunki 

określone przez FIFA. Prezydium KS PZPN przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi PZPN 

proponowaną listę rankingową kandydatów na międzynarodowych sędziów, sędziów 

asystentów i sędziów asystentów video. 

3. Sędzia FIFA zostaje ponownie kandydatem jeżeli: 

a) prowadzi zawody szczebla centralnego na poziomie spełniającym oczekiwania Prezydium 

KS PZPN, 

b) na zawodach międzynarodowych uzyskuje wysokie oceny, 

c) odpowiada warunkom stawianym przez FIFA, 

d) stwarza perspektywy awansu w hierarchii UEFA i FIFA. 

 

§ 46 – Kandydaci na sędziów grupy TopAmator C.  

1. Awans do grupy TopAmator C może uzyskać sędzia, który w roku kalendarzowym nie 

przekroczył granicy wieku 38 lat. 

2. Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego każde KS WZPN przesyła do Prezydium KS PZPN po 

dwóch kandydatów do grupy TopAmator C w ustalonej kolejności tj. kandydat oraz kandydat 

rezerwowy. Wszyscy kandydaci poddani zostaną testom na szczeblu centralnym. W 

przypadku, gdy kandydat z danego województwa nie zda testu zastępuje go zgłoszony 

kandydat rezerwowy, pod warunkiem zaliczenia testów. Jeżeli obydwaj kandydaci z KS WZPN 

nie zaliczą testów, w danym roku nie awansuje żaden sędzia z tego KS WZPN na szczebel 

centralny. Każdy kandydat musi spełniać łącznie następujące warunki: 

a) jest perspektywiczny, 

b) spełnia pozostałe kryteria zawarte w niniejszych Zasadach, 

c) został zatwierdzony przez Zarząd ZPN. 

3.Sędziowie kandydaci do grupy TopAmator C uzyskują uprawnienia prowadzenia zawodów III ligi 

po zaliczeniu wszystkich testów oraz po zatwierdzeniu listy sędziów przez Zarząd PZPN. 

4. Sędzia grupy TopAmator C zostanie przekazany do macierzystego KS WZPN, w przypadku 

braku awansu w ciągu 5 sezonów. 

 

§ 47 - Postanowienia końcowe 

1. Sędzia szczebla centralnego oraz VAR/AVAR za zgodą Prezydium KS PZPN może być 

czasowo urlopowany. 



2. Zgoda KS PZPN na czasowy urlop każdorazowo powinna zawierać długość urlopu orazwarunki 

powrotu do prowadzenia zawodów. 

3. Nieprowadzenie zawodów na szczeblu centralnym w okresie przekraczającym 12 miesięcy 

może spowodować przesunięcie sędziego o jedną grupę rozgrywkową niżej bądź przekazanie 

go do macierzystego KS WZPN. 

4. Sędziom przysługuje prawo do zgłoszenia Prezydium KS PZPN zastrzeżeń do oceny 

obserwatora wystawionej w arkuszu obserwacji (także do opisu zawartego w tym arkuszu) 

bądź też do konkretnych zdarzeń boiskowych, które dotyczą poważnych błędów sędziego. 

Zastrzeżenia muszą zostać złożone do Przewodniczącego KS PZPN w terminie do 5 dni od 

daty otrzymania raportu obserwatora. Prezydium KS PZPN przekaże zainteresowanemu 

sędziemu ostateczną decyzję. 

 

Tytuł 4 – Zasady dotyczące sędziów futsalu  

 

§ 48 – Uprawnienia. 

Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów szczebla centralnego nadawane są na jeden 

sezon rozgrywkowy przez Zarząd PZPN, na podstawie wniosku Zespołu Futsalu KS PZPN 

zaakceptowanego przez Prezydium KS PZPN. Uprawnienia nadawane są z podziałem na szczebel 

Ekstraklasy i TopAmator. ZF KS PZPN dokonuje wewnętrznego podziału grupy TopAmator na 

podgrupy A, B oraz C. 

 

§ 49 – Cofnięcie uprawnień. 

Niezależnie od postanowień § 30, ZF KS PZPN ma prawo cofnąć uprawnienia sędziego danej 

klasy rozgrywkowej w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego sędziemu, który: 

a) ma nieusprawiedliwione nieobecności na kursach szkoleniowych lub niezaliczone 

egzaminy, lub 

b) nie realizuje zadań szkoleniowych nałożonych przez ZF KS PZPN, a w szczególności nie 

uczestniczy w szkoleniach i nie przygotowuje samoocen na zasadach wskazanych przez 

ZF KS PZPN.  

 

§ 50 – Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów. 

1. Ustala się granicę wieku dla sędziów szczebla centralnego, która wynosi 48 lat. 

2. ZF KS PZPN przed każdym sezonem rozgrywkowym decyduje, ilu sędziów ma być 

uprawnionych do sędziowania poszczególnych klas. 

3. Uprawnienia do sędziowania meczów Ekstraklasy – poza sędziami Ekstraklasy – otrzymują 

sędziowie TopAmator (podgrupa A), których liczbę ustala ZF KS PZPN. 

4. Uprawnienia do sędziowania meczów I ligi, Halowego Pucharu Polski, Ekstraligi kobiet oraz 

innych rozgrywek o charakterze centralnym, z zastrzeżeniem § 48, otrzymują tylko sędziowie 

tworzący grupę Ekstraklasy i TopAmator. ZF KS PZPN przed każdym sezonem rozgrywkowym 

przydziela sędziów z grupy TopAmator do podgrupy A nominalnie uprawnieni do prowadzenia 

zawodów I ligi oraz pomocniczo Ekstraklasy), podgrupy B (nominalnie uprawnieni do 



prowadzenia zawodów I ligi) oraz podgrupy C (nominalnie uprawnieni do prowadzenia 

zawodów Ekstraligi kobiet, Halowego Pucharu Polski, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, 

Akademickich Mistrzostw Polski, innych zawodów szczebla centralnego oraz pomocniczo I 

ligi). W trakcie sezonu ZF KS PZPN może przenosić sędziów do wyższych lub niższych 

podgrup. 

5. Uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów szczebla centralnego wygasają w dniu 

zakończenia rozgrywek w sezonie rozgrywkowym. 

 

§ 51 – Obserwacje  

1. Na wszystkich zawodach mistrzowskich, pucharowych i barażowych oraz innych,  

w których obsady dokonuje ZF KS PZPN, sędziowie są poddawani obserwacjom. Głównym 

celem prowadzenia obserwacji są względy szkoleniowe. Będą one także uwzględniane przy 

rozpatrywaniu awansów i spadków oraz obsady sędziów przez ZF KS PZPN.  

2. Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej uwzględniani                 

w obsadzie. Decyzje o braku nominacji, bądź o liczbie prowadzonych przez sędziego zawodów, 

nie mogą być przedmiotem odwołania i nie podlegają uzasadnianiu ze strony ZF KS PZPN. 

3. Na wszystkich zawodach mistrzowskich, pucharowych i barażowych oraz innych, w których 

obsady dokonuje ZF KS PZPN możliwe jest przeprowadzanie obserwacji telewizyjnych. W 

przypadku rozbieżnych ocen ostateczną decyzję podejmie ZF KS PZPN. 

 

§ 52 – Egzaminy teoretyczne i sprawnościowe 

1. W każdym sezonie rozgrywkowym ZF KS PZPN organizuje następujące kursy i testy: 

a) centralne letnie kursy dla sędziów Ekstraklasy, TopAmator (podgrupy A, B,C), 

b) centralne zimowe kursy dla sędziów Ekstraklasy,  TopAmator (podgrupy A, B,C), 

c) centralne kursy dla kandydatów do grupy TopAmator, 

d) warsztaty i konferencje szkoleniowo-unifikacyjne. 

2. Na każdym kursie przeprowadzany jest test teoretyczny i sprawnościowy. 

3. Wszystkie egzaminy mają charakter zaliczeniowy. Minima zaliczeniowe wynoszą: 

a) dla testu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi, 

b) dla testu filmowego – 70% prawidłowych odpowiedzi, 

c) dla egzaminu sprawnościowego – wg zasad określonych przez FIFA. 

 

Na egzamin sprawnościowy składają się testy FIFA zdefiniowane dla sędziów futsalu. Normy 

czasowe dla poszczególnych grup sędziów szczebla centralnego określa przed każdym sezonem 

rozgrywkowym ZF KS PZPN, podając je do wiadomości sędziów minimum 45 dni przed terminem 

najbliższego testu. 

4. W uzasadnionych przypadkach (choroba, kontuzja) ZF KS PZPN ma prawo zwolnić sędziego 

od uczestnictwa w testach. Nie zwalnia to jednak sędziego od złożenia testów przed Komisją 

w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez ZF KS PZPN. 

5. Jeżeli sędzia w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu, 

uczestniczył w oficjalnym kursie UEFA lub FIFA, wynik testu sprawnościowego zostanie mu 

zaliczony, jeśli jego zakres i forma były zbieżne z zakresem testu w Polsce. 

6. Sędziemu delegowanemu na zawody w terminie egzaminu, wyznacza się nowy termin. Sędzia 

taki może być uwzględniany w obsadzie. 

7. Sędzia, który nie zaliczy testu nie jest uwzględniany w obsadzie zawodów. Jest poddany 

egzaminowi poprawkowemu, który zalicza w wyznaczonym przez ZF KS PZPN terminie. Po 



niezaliczeniu testu w poprawkowym terminie sędzia zostanie przesunięty do niższej klasy 

rozgrywkowej. 

8. Sędzia, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie weźmie udziału w wyznaczonym terminie 

testu, zostanie niezwłocznie przekazany do dyspozycji macierzystego ZPN. 

9. Sędzia, który w trakcie testu sprawnościowego dozna kontuzji, potwierdzonej przez lekarza, 

zostanie dopuszczony do kolejnego testu po zgłoszeniu gotowości w terminie określonym 

przez ZF KS PZPN. 

10. W sytuacjach szczególnych ZF KS PZPN może ograniczyć zakres testów oraz zorganizować 

testy on-line.  

 

§ 53 – Listy klasyfikacyjne 

1. Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywkowego ZF KS PZPN ustala listę klasyfikacyjną 

sędziów danej klasy rozgrywkowej, biorąc pod uwagę m.in.: 

a) oceny ZF KS PZPN, 

b) merytoryczną treść obserwacji z poszczególnych meczów – w klasach, gdzie ZF KS PZPN 

nie wystawia ocen, 

c) rankingi sporządzane przez obserwatorów, 

d) rankingi sporządzane na podstawie „obserwacji TV” – tam, gdzie ma to zastosowanie. 

2. W uzasadnionych przypadkach (np. zagrożenia epidemią, stanem klęski żywiołowej etc.) 

uniemożliwiających sklasyfikowania sędziego (np. brak wyników egzaminów, brak obserwacji, 

brak rankingu)  ZF KS PZPN może przyjąć inną formę oceny sędziego lub zakwalifikować 

sędziego do podgrupy, w której został sklasyfikowany bez szczegółowej oceny. 

 

§ 54 – Awanse i spadki 

1. Po zakończeniu sezonu ZF KS PZPN ustala listę klasyfikacyjną w każdej klasie rozgrywkowej, 

która jest podstawą do spadków i awansów na nowy sezon. 

2. O liczbie sędziów awansujących i spadających z danej klasy rozgrywkowej decyduje ZF KS 

PZPN po zakończeniu danego sezonu rozgrywkowego. 

3. Sędziowie grupy TopAmator ubiegający się o awans, oprócz spełnienia wszystkich wymogów 

zawartych w niniejszych zasadach, muszą przeprowadzić minimum 6 zawodów szczebla 

centralnego w sezonie. 

4. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających sklasyfikowanie sędziego (np. brak 

wyników egzaminów, brak odpowiedniej ilości obserwacji, brak rankingu)  ZF KS PZPN może 

ustalić listę klasyfikacyjną w oparciu o niekompletne wyniki egzaminów i obserwacji.  

 

§ 55 – Sędziowie międzynarodowi i kandydaci na sędziów międzynarodowych – zasady 

mianowania 

1. Sędziowie międzynarodowi muszą znać język angielski.  

2. Uprawnienia sędziego FIFA po raz pierwszy może uzyskać sędzia Ekstraklasy, który                             

w momencie nominacji: 

a) jest sędzią Ekstraklasy i przeprowadził w niej minimum 15 zawodów, 

b) spełnia warunki określone przez FIFA. 

3. ZF KS PZPN przedstawia Prezydium KS PZPN proponowaną listę kandydatów na sędziów 

międzynarodowych, który po zaakceptowaniu kieruje ją do zatwierdzenia do Zarządu PZPN. 

4. Sędzia FIFA zostaje ponownie kandydatem jeżeli: 



a) wg oceny ZF KS PZPN prowadzi zawody w Ekstraklasie na poziomie spełniającym 

oczekiwania, 

b) na zawodach międzynarodowych uzyskuje wysokie oceny, 

c) odpowiada warunkom stawianym przez FIFA, 

d) stwarza perspektywy awansu w hierarchii UEFA i FIFA. 

5. Weryfikacji kandydatów na sędziów międzynarodowych dokonuje KS PZPN.  

 

§ 56 – Kandydaci na sędziów grupy TopAmator 

1. ZF KS PZPN wyznacza termin, do którego KS WZPN wytypują spośród sędziów futsalu 

będących w ich dyspozycji kandydatów na szczebel centralny.  

2. W zależności od potrzeb ZF KS PZPN może zwrócić się do wybranych KS WZPN o 

wytypowanie dodatkowych kandydatów. 

3. Ostateczna lista kandydatów jest ogłaszana przez ZF KS PZPN. Kandydaci, we wskazanym 

przez ZF KS PZPN miejscu i terminie, zostają poddani egzaminowi konkursowemu. Kandydaci, 

którzy nie zdadzą jednego lub więcej egzaminów, zostaną przekazani do dyspozycji 

macierzystych KS WZPN, bez możliwości zastąpienia ich innymi kandydatami. Kandydaci 

zostaną poddani obserwacjom na zawodach Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Ekstraligi 

kobiet, Akademickich Mistrzostw Polski, I ligi lub II ligi. Oceny uzyskane na tych zawodach, 

rankingi obserwatorów, wyniki uzyskane podczas egzaminów oraz stopień wytrenowania będą 

głównymi czynnikami branymi pod uwagę przy tworzeniu końcowego rankingu kandydatów. 

4. Awans do grupy TopAmator (podgrupa C) uzyskają najlepsi sędziowie. 

5. W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających sklasyfikowanie sędziego (np. brak 

wyników egzaminów, brak obserwacji, brak rankingu), ZF KS PZPN może przyjąć inną formę 

oceny sędziego lub zakwalifikować go do podgrupy, w której został sklasyfikowany bez 

szczegółowej oceny. 

 

§ 57 – Postanowienia końcowe 

1. Sędzia szczebla centralnego za zgodą ZF KS PZPN może być czasowo urlopowany. 

2. Zgoda ZF KS PZPN na czasowy urlop każdorazowo powinna zawierać długość urlopu i warunki 

powrotu do prowadzenia zawodów. 

3. Nieprowadzenie zawodów na szczeblu centralnym w okresie przekraczającym 12 miesięcy 

może spowodować przesunięcie sędziego o jedną klasę rozgrywkową niżej bądź przekazanie 

go do macierzystego KS WZPN. 

4. W meczach nie objętych systemem obiektywizacji oceny pracy sędziów, sędziom przysługuje 

prawo do zgłoszenia ZF KS PZPN zastrzeżeń do oceny obserwatora wystawionej w arkuszu 

obserwacji, a także do opisu zawartego w tym arkuszu. Zgłoszenie (zawierające także ciągły 

zapis wideo meczu, od chwili rozpoczęcia do momentu zakończenia) musi zostać złożone do 

ZF KS PZPN w terminie do 30 dni od daty zawodów. Wyniki analizy zgłoszonych zastrzeżeń, 

będą brane pod uwagę przy dokonywaniu obsady, a także przy rozpatrywaniu awansów i 

spadków sędziów. 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ VII – Obowiązki sędziów i obserwatorów sędziów w rozgrywkach szczebla 

centralnego 

 

§ 58 – Zasady ogólne 

1. Obowiązkiem sędziów oraz obserwatorów sędziów 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 i obserwatorom sędziów nie wolno uczestniczyć w jakichkolwiek zakładach 

bukmacherskich oraz innych grach dotyczących rozgrywek, w których prowadzą / obserwują 

zawody.   

 

§ 59 – Obowiązki sędziów 

1. Sędziom nie wolno odbywać podróży na zawody wspólnie z osobą pełniącą podczas tych 

zawodów funkcję obserwatora sędziów.  

2. Sędzia zawodów przyjeżdżając na zawody do klubu zobowiązany jest do przedstawienia 

legitymacji sędziowskiej, której wzór jest przekazany klubom do wiadomości przez PZPN.  

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

w Postanowieniach PZPN do Przepisów Gry lub innych dokumentach PZPN. 

4. 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.  

5. 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.  

6. 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.  

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

a właściwym organem PZPN.  

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

korzystania z hotelu wskazanego przez PZPN.  

9. 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.) 

10. 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.  

11. 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.  



12. 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.  

13. Sędzia zawodów odbywa spotkanie z obserwatorem sędziów przed ich rozpoczęciem oraz 

po zakończeniu meczu w celu omówienia prowadzonych zawodów, zgodnie z wytycznymi 

KS PZPN.  

14. 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 

szatni sędziów przebywa niezidentyfikowana osoba odpowiedzialność dyscyplinarną 

ponosi klub będący gospodarzem meczu.        

 

 

§ 60– Obowiązki obserwatora sędziów 

 

1. 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.  

2. 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.  

3. PZPN w ramach systemu ekstranet zapewnia komunikację pomiędzy obserwatorem sędziów 

a właściwym organem PZPN.  

4. Obserwator sędziów może odbywać podróż na zawody wspólnie z delegatem meczowym. 

5. W sytuacji, gdy obserwator sędziów zamierza korzystać z noclegu, może być zobowiązany do 

korzystania z hotelu wskazanego przez PZPN.  

6. Obserwator sędziów przyjeżdżając na zawody do klubu zobowiązany jest do przedstawienia 

legitymacji obserwatora sędziów PZPN, której wzór jest  przekazany klubom do wiadomości 

przez PZPN.  

7. Obserwator sędziów, zobowiązany jest do przybycia na stadion w czasie wynikającym z 

wymogów organizacyjnych obowiązujących w danej klasie rozgrywkowej, nie później jednak 

niż na 45 minut przed rozpoczęciem zawodów. 

8. 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.).  

9. 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.  

10. Obserwator sędziów nie uczestniczy w oficjalnych spotkaniach pomeczowych w klubie, a po 

zakończeniu czynności regulaminowych opuszcza obiekt klubu.  

11. Obserwator sędziów zobowiązany jest do przesłania raportu / sprawozdania sędziowskiego do 

właściwego organu PZPN we wskazanym odrębnie terminie (do 48 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.  

12. 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 ust. 10 i 11 oraz przepisy o Delegatach meczowych stosuje się odpowiednio. 

 

ROZDZIAŁ VIII – Obserwatorzy szczebla centralnego  

 

§ 61 – Postanowienia ogólne. 

1. Uprawnienia obserwatora szczebla centralnego na wniosek KS PZPN nadaje Zarząd PZPN. 

2. Uprawnienia obserwatora szczebla centralnego futsalu na wniosek KS PZPN nadaje Zarząd 

PZPN, w tym wypadku KS PZPN działa na wniosek ZF KS PZPN. 

3. W przypadku obserwatorów szczebla centralnego futsalu kompetencje opisane w niniejszym 

Rozdziale przysługujące Prezydium KS PZPN, a nie uregulowane odrębnie, bądź nie będące 

w wyłącznej gestii KS PZPN, przysługują ZF KS PZPN. 

4. Wnioski w sprawie kandydatów na obserwatorów powinny być składane przez związki piłki 

nożnej na podstawie propozycji przedkładanych przez właściwe KS WZPN. W uzasadnionych 

przypadkach Prezydium KS PZPN może także przedstawiać Zarządowi PZPN kandydatów nie 

ujętych we wnioskach Związków Piłki Nożnej. 

5. KS PZPN ma prawo weryfikacji przedkładanych list kandydatów zgłoszonych przez KS WZPN. 

6. Obserwatorem szczebla centralnego lub szczebla centralnego futsalu nie może być prezes, 

pracownik oraz działacz społeczny klubu piłkarskiego uczestniczącego w rozgrywkach 

szczebla centralnego, a także osoba pełniąca funkcję delegata szczebla centralnego lub 

delegata szczebla centralnego futsalu. 

7. Uprawnienia obserwatora nadaje się na każdy sezon rozgrywkowy przed jego rozpoczęciem. 

W uzasadnionych przypadkach Prezydium KS PZPN może wnioskować o dokooptowanie 

kolejnych obserwatorów w przerwie między rundą jesienną a wiosenną danego sezonu. 

8. Obserwator szczebla centralnego lub szczebla centralnego futsalu otrzymuje uprawnienia po 

zatwierdzeniu przez Zarząd PZPN. 

9. Obserwator musi: 

a) posiadać minimum średnie wykształcenie (co potwierdza Przewodniczący KS  WZPN 

lub Przewodniczący ZF KS PZPN w przypadku obserwatorów szczebla centralnego 

futsalu), 

b) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną,  

c) kierować się w swoim postępowaniu: obiektywizmem, rzetelnością oraz mieć autorytet 

w organizacji sędziowskiej, 

d) odznaczać się wysokim poziomem znajomości Przepisów Gry, ich interpretacją oraz 

umiejętnością przekazywania wiedzy i doświadczenia, 

e) mieć doświadczenie w prowadzeniu zawodów na szczeblu centralnym w roli sędziego 

lub sędziego asystenta lub mieć doświadczenie w prowadzeniu zawodów futsalu. Byli 

sędziowie mogą być obserwatorami o jedną klasę wyżej niż ta, którą osiągnęli jako 

sędziowie. Byli sędziowie-asystenci międzynarodowi mogą być obserwatorami 

meczów Ekstraklasy, a pozostali asystenci szczebla centralnego – obserwatorami I , II 

oraz III ligi, 

f) aktywnie uczestniczyć w działalności macierzystego Kolegium Sędziów, szczególnie w 

zakresie szkolenia (nie dotyczy Członków komisji działających w ramach KS PZPN), 



g) uczestniczyć we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez KS PZPN, KS 

WZPN oraz ZF KS PZPN (w przypadku obserwatorów szczebla centralnego futsalu), 

h) wykazywać należytą dyspozycyjność przy obsadzie. 

10. Klasa, którą dany kandydat na obserwatora osiągnął w karierze sędziowskiej, jest ważnym, ale 

nie decydującym kryterium przydziału do danej grupy obserwatorów. Prezydium KS PZPN 

dokonując przydziału bierze pod uwagę przede wszystkim przydatność merytoryczną danego 

kandydata na obserwatora. 

11. Obserwator może być pozbawiony przez Zarząd PZPN uprawnień na wniosek Prezydium KS 

PZPN, a w przypadku obserwatora futsalu również na wniosek ZF KS PZPN. 

12. Częstotliwość delegowania obserwatora leży w gestii Prezydium KS PZPN lub ZF KS PZPN 

(w przypadku obserwatorów szczebla centralnego futsalu) i nie podlega roszczeniom ze strony 

obserwatora, ani jego macierzystego ZPN. 

 

 

 

§ 62 – Postanowienia szczegółowe 

1. Liczbę obserwatorów szczebla centralnego na każdy sezon rozgrywkowy każdorazowo 

ustala Prezydium KS PZPN lub ZF KS PZPN (w przypadku obserwatorów szczebla 

centralnego futsalu). 

2. Liczbę obserwatorów szczebla centralnego futsalu na każdy sezon rozgrywkowy 

każdorazowo ustala ZF KS PZPN. 

3. Przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej kandydaci na obserwatorów poddawani 

są szkoleniu oraz testom, które mają charakter zaliczeniowy. Powyższy wymóg nie dotyczy 

Członków Prezydium KS PZPN oraz Centralnej Komisji Szkoleniowej KS PZPN (wchodzą 

oni w skład Komisji Egzaminacyjnej). 

4. Przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej kandydaci na obserwatorów szczebla 

centralnego futsalu poddawani są szkoleniu oraz testom, które mają  charakter 

zaliczeniowy. Powyższy wymóg nie dotyczy członków ZF KS PZPN oraz Komisji 

Szkoleniowej ZF KS PZPN (wchodzą oni w skład Komisji Egzaminacyjnej). 

5. Zakres szkolenia, testu i jego formę określa Prezydium KS PZPN. Minima zaliczeniowe 

wynoszą: 

a) w przypadku testu teoretycznego – 80% prawidłowych odpowiedzi, 

b) w przypadku testu filmowego – 70% prawidłowych odpowiedzi. 

§ 61 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

6. Zaliczenie testu jest warunkiem nieodzownym do utrzymania uprawnień Obserwatora, ale 

o ostatecznym kształcie list przedstawianych Zarządowi PZPN decyduje Prezydium KS 

PZPN. § 61 ust. 3 stosuje się odpowiednio 

7. Kandydata na obserwatora można zwolnić, w uzasadnionych przypadkach, z udziału w 

szkoleniu oraz zaliczenia testu w pierwszym terminie. Nie zwalnia to jednak obserwatora 

od zaliczenia testu w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Prezydium KS PZPN. § 

61 ust. 3 stosuje się odpowiednio 

8. Wnioski o powołanie kandydatów po raz pierwszy ubiegających się o uprawnienia 

obserwatora szczebla centralnego lub szczebla centralnego futsalu, muszą zawierać CV 

oraz kopie arkuszy obserwacji danego kandydata z ostatnich 12 miesięcy. 

9. Uprawnienia obserwatora wygasają: 

a) po zakończeniu sezonu, 

b) po ukończeniu 65. roku życia (nie dotyczy czynnych obserwatorów UEFA – limit 

zgodny z limitem UEFA), 

c) po złożeniu rezygnacji, 



d) po podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne PZPN,  

e) w wyniku niestosowania się do przepisów i postanowień PZPN. 

10. Decyzje w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na obserwatorów szczebla 

centralnego lub szczebla centralnego futsalu mają charakter nominacji i nie podlegają 

zaskarżeniu. 

11. Obserwator / kandydat na obserwatora III ligi musi mieć udokumentowany staż jako sędzia: 

minimum 3 sezony na czwartym (lub wyżej) szczeblu rozgrywkowym (obecnie III liga, IV 

liga do sezonu 2007/2008) lub jako asystent minimum 5 sezonów na drugim (lub wyżej) 

szczeblu rozgrywkowym (I liga obecnie, II liga do sezonu 2007/2008). 

12. Obserwator / kandydat na obserwatora szczebla centralnego futsalu musi mieć 

udokumentowany staż jako sędzia minimum 5 sezonów w grupie Top Amator B (lub wyżej), 

a do sezonu 2013/14 II ligi futsalu. 

 

§ 63 – Pozostałe postanowienia 

1. Obserwator może być okresowo urlopowany. 

2. Prezydium KS PZPN może wnioskować do Zarządu PZPN, a w stosunku do obserwatora 

szczebla centralnego futsalu ZF KS PZPN może wnioskować za pośrednictwem Prezydium 

KS PZPN do Zarządu PZPN o zawieszenie uprawnienia obserwatora, lub skreślenie go z 

listy, jeżeli: 

a) nie uczestniczy w działalności macierzystego Kolegium Sędziów, 

b) ocenia sędziów nieobiektywnie, nieadekwatnie do ich umiejętności (zawyżanie lub 

zaniżanie ocen), 

c) w sposób nieuprawniony kontaktuje się osobiście lub telefonicznie z przedstawicielami 

klubów rozgrywających zawody, na które został wyznaczony. 

 

ROZDZIAŁ IX – Sędziowie honorowi, zasłużeni i diamentowi 

 

§ 64 – Sędzia Zasłużony 

Tytuł sędziego zasłużonego może być nadany jeżeli: 

a) kandydat zasłużył się dla polskiej piłki nożnej w działalności sędziowskiej, był arbitrem 

szczebla centralnego, działaczem członkiem organów zarządzających Kolegium Sędziów 

PZPN, Centralnej Komisji Szkoleniowej, wykładowcą bądź wyróżnił się szczególnie w 

organizacji Kolegium Sędziów WZPN, 

b) działał minimum 20 lat jako sędzia rzeczywisty, 

c) wykazał się osobistą inicjatywą twórczą pracą i zdolnościami organizacyjnymi w pracy na 

rzecz piłki nożnej, 

d) ukończył 40 lat, 

e) nie figuruje w ewidencji kar dyscyplinarnych. 

 

 

§ 65 – Sędzia Honorowy 

1. Tytuł sędziego honorowego może być nadany jeżeli: 



a) kandydat zasłużył się w wyjątkowy sposób dla sportu piłkarskiego, był aktywny oraz 

zaangażowany w sprawy szkolenia i wychowania kadr sędziowskich i był długoletnim 

sędzią szczebla centralnego lub wyróżnił się szczególną działalnością na terenie WZPN, 

b) wniósł osobisty wkład w podnoszenie poziomu prowadzenia zawodów przez sędziów, 

c) ukończył 55 lat i zakończył czynne prowadzenie zawodów piłkarskich, 

d) posiada tytuł sędziego zasłużonego od co najmniej 10 lat, 

e) działał co najmniej 30 lat jako sędzia rzeczywisty, 

f) nie figuruje w ewidencji kar dyscyplinarnych. 

 

2. Tytuł sędziego honorowego może być nadany również osobie nie będącej sędzią piłkarskim 

która w sposób szczególny zasłużyła się dla sportu piłkarskiego a przy tym swoją działalnością 

przyczyniła się do rozwoju i umocnienia organizacji sędziowskiej. 

 

§ 66 – Sędzia Diamentowy 

Tytuł sędziego diamentowego może być nadany jeżeli: 

1. kandydat zasłużył się w wyjątkowy sposób dla sportu piłkarskiego, był aktywny oraz 

zaangażowany w sprawy szkolenia i wychowania kadr sędziowskich i był co najmniej 20 

lat Sędzią Głównym i Obserwatorem Szczebla Centralnego, 

2. wniósł osobisty wkład w podnoszenie poziomu prowadzenia zawodów przez sędziów jako 

Obserwator i Mentor. 

3. ukończył 65 lat życia i zakończył czynne prowadzenie zawodów piłkarskich, 

4. posiada tytuł sędziego Honorowego od co najmniej 10 lat, 

5. działał co najmniej 40 lat jako sędzia rzeczywisty i obserwator, 

6. był we władzach macierzystego związku przez minimum 10 lat. 

7. nie figuruje w ewidencji kar dyscyplinarnych. 

 

§ 67 – Przepis wspólny 

Tytuł sędziego zasłużonego, honorowego i diamentowego w szczególnych przypadkach być 

przyznany również pośmiertnie decyzją Prezydium KS PZPN na wniosek właściwego KS WZPN. 

Przepis § 68 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

 

§ 68 – Procedura 

1. Wnioski o nadanie tytułów sędziego zasłużonego, honorowego i diamentowego składają KS 

WZPN do KS PZPN. Rozpatruje je zbierająca się co najmniej dwa razy w roku – pięcioosobowa 

Kapituła powołana na dwuletnią kadencję przez KS PZPN, spośród kandydatów 

przedstawionych przez KS WZPN. Zaopiniowane pozytywnie wnioski Kapituła przedkłada 

Prezydium KS PZPN. 

2. Wnioski o nadanie tytułu sędziego zasłużonego, honorowego i diamentowego Prezydium KS 

PZPN składa do Zarządu PZPN celem zatwierdzenia.  

 

§ 69 – Przepisy szczególne  

1. Kandydatura może być zgłoszona, jeżeli sędzia otrzymał wcześniej inne odznaczenie 

macierzystego KS WZPN. 

2. Wnioski muszą być wypełnione w sposób elektroniczny na stosownym druku stanowiącym 

Załącznik nr 4. Wszystkie pozycje muszą być dokładnie i szczegółowo wypełnione. 



 

 

ROZDZIAŁ X – Ryczałty dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego 

 

§ 70 – Ryczałty dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek 

młodzieżowych w Wojewódzkich ZPN. 

1. Tabela ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz rozgrywek 

młodzieżowych w  Wojewódzkich ZPN”, stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały; 

2. W uzasadnionych przypadkach uwzględniając indywidualne, lokalne uwarunkowania 

(możliwości logistyczne sędziów, wielkość województwa, lokalizacja klubów, pokonywane 

odległości i inne) dopuszcza się możliwość ustalenia wysokości ryczałtów w wysokości innej 

niż określona w Załączniku nr 5, przy czym nie może być ona niższa lub wyższa o 10% w 

stosunku do kwoty bazowej określonej w Załączniku nr 5. Waloryzacji kwoty bazowej co 2 lata 

dokonuje Zarząd PZPN. 

 

§ 71 – Ryczałty dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego. 

1. Tabela ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego, stanowi 

Załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały. 

2. Sędziom oraz obserwatorowi przysługuje zwrot kosztów podróży. Rodzaj zawodów, od których 

przysługuje ten zwrot oraz jego wysokość określa Załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały. 

3. Stawka ryczałtu dla oficera łącznikowego sędziów i obserwatorów meczów międzynarodowych 

jest określona w Załączniku nr 7. 

4. Dla sędziów, obserwatorów i oficerów łącznikowych prowadzących działalność gospodarczą 

opodatkowaną podatkiem VAT kwotę ryczałtu zwiększa się o podatek VAT, według aktualnie 

obowiązujących stawek ryczałtów dla sędziów i obserwatorów delegowanych na mecze 

szczebla centralnego. 

 

ROZDZIAŁ XI – Postanowienia końcowe 

 

§ 72 – Przepisy uchylające i zmieniające. 

1. Tracą moc: 

a) Uchwała III/52 z dnia 9 października 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Kolegium Sędziów PZPN; 

b) Uchwała nr VI/75 z dnia 23 maja 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie licencji dla sędziów piłkarskich; 

c) Uchwała nr III/89 z dnia 9 października 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przyjęcia Zasad awansów i spadków sędzi szczebla centralnego 

oraz powoływania kandydatek na sędzie szczebla centralnego; 

d) Uchwała nr VI/74 z dnia 23 maja 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

dot. Zasad selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego 

futsalu; 

e) Uchwała nr III/86 z dnia 9 października 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie przyjęcia Zasad awansów i spadków sędziów szczebla 

centralnego oraz powoływania kandydatów na sędziów szczebla centralnego; 



f) Uchwała nr III/88 z dnia 9 października 2021 roku  Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej dot. Zasad selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom szczebla 

centralnego; 

g) Uchwała nr I/10 z dnia 19 stycznia 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej  w sprawie ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz 

rozgrywek młodzieżowych w Wojewódzkich ZPN; 

h) Uchwała nr I/17 z dnia 28 stycznia 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej w sprawie ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla 

centralnego. 

 
 

3. W Uchwale nr III/87 z dnia 9 października 2021 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zasad dotyczących obowiązków sędziów, obserwatorów sędziów  

oraz delegatów meczowych w rozgrywkach szczebla centralnego: 

a. w Rozdziale I pt. „Zasady ogólne” skreśla się wpisy dotyczące sędziów i obserwatorów 

sędziów; 

b. skreśla się Rozdział II pt. „Sędzia” i Rozdział III pt. „Obserwator sędziów”; 

c. pozostałe zapisy pozostają bez zmian. 

 

§ 73 – Przepisy przejściowe. 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały upływa kadencja dotychczasowych Komisji 

Licencji Sędziowskich WZPN. 

2. Mandat członka Komisji Licencji Sędziowskiej WZPN wygasa z dniem wejścia w życie 

niniejszej uchwały. 

3. Zasady nadawania licencji sędziowskich wprowadzone niniejszą uchwałą mają 

zastosowanie do spraw wszczętych, a nie zakończonych w dniu wejścia w życie niniejszej 

uchwały. W takim wypadku organy licencyjne wzywają wnioskodawców do dostosowania 

wniosków i uzupełnienia ich braków w myśl reguł nią wprowadzonych w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odmowy udzielenia licencji. 

4. Do nadawania tytułów opisanych w Rozdziale IX od wejścia w życie niniejszej uchwały 

stosuje się przepisy nowe. 

5. Przepisy szczegółowe, wytyczne, regulaminy i inne akty prawne wydane na podstawie 

uchylanych przepisów zachowują moc do dnia uchwalenia na podstawie niniejszej uchwały 

nowych przepisów. 

6. W terminie 1 roku od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały Zarządy WZPN uchwalą 

analogiczne Konwencje w zakresie w niej nie uregulowanym, w szczególności 

obejmujących zasady awansów i spadków sędziów, obowiązki sędziów i obserwatorów 

oraz o obserwatorach.  

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2022 r. 

 

Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 

 

 

 



Załączniki 

Załącznik nr 1 

 

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Z dniem ………………. upoważniam Panią/Pana ……………………………………………………. 

do przetwarzania danych w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z zakresem obowiązków 

wykonywanych jako członek Komisji Licencji Sędziowskich  

 

w ………………………………….………………………….(nazwa i adres podmiotu piłkarskiego)* 

Zobowiązuję Panią/Pana do przetwarzania danych osobowych zgodnie z poleceniami wydanymi 

przez Administratora w ramach sprawowanej funkcji oraz do przestrzegania przepisów 

dotyczących ochrony danych osobowych jak również wprowadzonych  

i wdrożonych do stosowania przez Administratora obowiązujących w organizacji dokumentacji 

ochrony danych osobowych, w tym zasad przetwarzania danych osobowych przez użytkownika 

końcowego. 

Niniejsze upoważnienie traci moc najpóźniej z upływem lub do odwołania Pani/Pana  

z pełnionej funkcji. 

…………….. (miejscowość) …………………. (data) 

 

 ………………………………………..……. 

(z upoważnienia Administratora) 

* Administrator danych osobowych 

 

  



OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI 

Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,  

w szczególności: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

 

Równocześnie w związku z przetwarzaniem danych zgodnie z zakresem powierzonej mi funkcji 

przez Administratora, zobowiązuję się do:  

1. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym  

w powierzonych przez Administratora zadaniach, 

2. zachowania w tajemnicy danych osobowych do których mam lub będę miał/a 

dostęp w związku z wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,  

3. niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem  

i celem powierzonych zadań przez Administratora, 

4. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, 

5. ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem 

zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym 

ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych 

osobowych oraz przetwarzaniem, 

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być 

uznane przez Administratora za naruszenie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

                                                                                               …………….……..……..………………. 

  



Załącznik nr 2 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI SĘDZIOWSKIEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO PROWADZENIA 

ZAWODÓW 

W....................................... W SEZONIE………………….. 

 

1. Nazwisko i imię 

....................................................................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia 

....................................................................................................................................................... 

3. nr PESEL 

....................................................................................................................................................... 

4. Miejsce zamieszkania / adres z kodem poczt., telefon dom./ kom./e- mail/ 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

5. Wykształcenie ogólne................................................................................................................ 

 

Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych. 

Zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania obowiązków sędziego piłki nożnej. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (nr telefonu, mail) przez 

…………………………………………..(nazwa i adres podmiotu licencjonującego), w celu 

umożliwienia kontaktu oraz prowadzenia ze mną korespondencji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO. 

Data................................................. 

Podpis.............................................. 

 

 

UWAGA: Do wniosku należy załączyć: 

a) dwa zdjęcia, 

b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego pilki 

noznej, 

c) kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z 

wykonywaniem obowiązków sedziego, 

d) dokument potwierdzający wpłatę licencyjną. 

 

Decyzją Komisji Licencji Sędziowskich, przyznano, przedłużono* 

licencję sędziowską..............................................Nr...............................na 

okres......................................................................z ważnością 

do........................................................................... 

Data.................................................Pieczęć 

Podpis.............................................. 

*niepotrzebne skreślić 

KLAUZULA INFORMACYJNA  



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, 

że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest …………………………………(nazwa                    

i adres podmiotu licencjonującego). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

pod adresem ……………………………………………… (adres), adresem mailowym: 

mail@mail.pl (mail podmiotu licencjonującego). 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów 

międzynarodowego i krajowego prawa oraz Regulaminów dot. licencjonowanych sędziów 

jak i Regulaminów dyscyplinarnych, mających zastosowanie przy wykonywaniu czynności 

licencjonowanego sędziego, zgodnie  

z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c i f RODO. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

a) wyrażona przez Panią/Pana zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

b) konieczność realizacji przez Administratora danych obowiązków i uprawnień 

wynikających z umowy zawartej między stronami – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 

c) konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych 

wynikających z ustawy Kodeks cywilny oraz obowiązków związanych  

z rozliczeniami finansowymi, w tym podatkowymi – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

d) prawnie uzasadniony interes Administratora danych związany z ewentualną 

koniecznością odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych - art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO. 

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych szczególnych kategorii oraz danych 

dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie 

przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. 

a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO 

6. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do 

ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w 

wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz  

w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów 

informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do 

spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, 

jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a 

więc przez co najmniej 6 lat od rozwiązania lub zakończenia umowy – zgodnie z ogólnym 

terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 

przechowywane jedynie w celach archiwalnych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody. 

9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 



10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie w jakim 

przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepis prawa (wymóg 

ustawowy). 

11. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda 

Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy. 

            

  



 

 

Załącznik nr 3  

Opłaty za licencje sędziowskie 

Sędziowie zawodowi – 1.500 zł. 

Asystenci zawodowi – 700 zł 

Asystenci s.c. (niezawodowi)1 – 400 zł 

Sędziowie TopAmator A – 1.000 zł. 

Sędziowie TopAmator B – 500 zł. 

Sędziowie III liga - 300 zł. 

Sędziowie IV liga - 200 zł. 

Sędziowie klasa okręgowa - 150 zł. 

Sędziowie klasa A - 120 zł. 

Sędziowie klasa B i C - 100 zł. 

Asystenci III i IV liga – 120 zł. 

Asystenci okręgowi, pozostali – 60 zł 

Sędziowie próbni2 – 10 zł 

Sędzie Ekstraliga kobiet - 170 zł. 

Sędzie I liga kobiet - 120 zł. 

Sędzie II liga kobiet - 100 zł. 

Sędziowie Ekstraklasa futsal i piłka plażowa - 300 zł. 

Sędziowie I liga futsal i piłka plażowa - 180 zł.  

1. Dotyczy pozostałych asystentów szczebla centralnego z listy zatwierdzanej przez Zarząd 
PZPN. 

2. Próbni sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty 
ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, w jakiej klasie sędziują. 

  



 

 

Załącznik nr 4 

 

W N I O S E K 

o nadanie tytułu sędziego …………………….. 

 

1. Imię i nazwisko: _______________________________________________________ 

2. Data i miejsce urodzenia: ________________________________________________ 

3. Adres zamieszkania (z kodem): ___________________________________________ 

4. Wykształcenie: ________________________________________________________ 

5. Przynależność związkowa (była i obecna): __________________________________ 

6. Posiadane odznaczenia (państwowe, sportowe, związkowe), data nadania, nr legitymacji: 

_______________________________________________________________________ 

7. Data nadania tytułu i numer legitymacji: 

   a) sędziego rzeczywistego: ________________________________ 

   b) sędziego zasłużonego: __________________________________ 

8. Szczegółowy przebieg kariery sędziowskiej, w tym na szczeblu centralnym (okres pełnienia): 

_______________________________________________________________________ 

9. Działalność we władzach macierzystego KS WZPN, PZPN (szczegółowo z zaznaczeniem funkcji 

oraz okresu pełnienia): ______________________________________________ 

10. Wykonywane funkcje w innych organizacjach sportowych (okres pełnienia): 

_______________________________________________________________________ 

11. Uzasadnienie Prezydium KS WZPN: 

_______________________________________________________________________ 

 

(Podpis z pieczątką         (Podpis z 

pieczątką 

przewodniczącego KS WZPN)       prezesa WZPN) 

 

Uwaga: Wniosek musi być wypełniony elektronicznie na niniejszym druku. Wszystkie pozycje 

muszą być dokładnie wypełnione.  



 

Załącznik nr 5 

Tabela ryczałtów dla sędziów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych  

oraz rozgrywek młodzieżowych w Wojewódzkich ZPN 

 

Lp. Rozgrywki Sędzia główny Sędzia asystent 

1 IV liga  300 220 

2 Klasa Okręgowa 240 195 

3 Klasa  A 180 140 

4 Klasa B  i  C 160 120 

5 Wojewódzka Liga Juniorów Starszych 170 135 

6 Wojewódzka Liga Juniorów Młodszych 160 130 

7 I kl. Junior Starszy 125 95 

8 I kl. Junior Młodszy 110 85 

9 II kl. Junior 110 85 

10 
Wojewódzka Liga Trampkarzy 

Wojewódzka Liga Młodzików 
100 decyzja WZPN 

11 Trampkarz 90 decyzja WZPN 

12 Młodzik 80 decyzja WZPN 

13 III liga kobiet 115 decyzja WZPN 

14 Niższe klasy rozgrywkowe kobiet decyzja WZPN decyzja WZPN 

 

  



Załącznik nr 6 

Tabela ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego 

Lp. Rozgrywki 
Sędzia 
główny 

Sędzia 
asystent 

Sędzia 
techniczn
y 

Obserwator 
PZPN 

Delegat 
PZPN 

1. Ekstraklasa 3600 zł 2000 zł 600 zł 1100 zł 1100 zł 

2. I liga 1900 zł 1000 zł 400 zł 800 zł 800 zł 

3. II liga 1200 zł 700 zł 250 zł 700 zł 700 zł 

4. III liga 550 zł 450 zł - 
450 zł 

 

150 zł 

obserw
ator 

TV 

450 zł 

5. 

Puchar  

Polski 

Runda 
Wstępna  

500 zł 350 zł - 350 zł 400 zł  

1/32 finału 1000 zł 600 zł 200 zł  500 zł 500 zł  

1/16, 1/8, 1/4  
i 1/2 finału 

1500 zł 1000 zł 500 zł 700 zł 700 zł 

Finał 3600 zł 2000 zł 500 zł 1000 zł 1100 zł 

Superpuchar 3600 zł 2000 zł 500 zł 1000 zł 1100 zł 

6. 
Centralna Liga Juniorów 
U-19  

335 zł 235 zł - 235 zł - 

7. Ekstraliga kobiet 700 zł 500 zł 250 zł 500 zł - 

8. I liga kobiet 550 zł 400 zł - 400 zł - 

9. II liga kobiet 350 zł 250 zł - 250 zł - 

10. 

Puchar  

Polski 
kobiet 

Szczebel 
Międzywojew
ódzki 

300 zł 230 zł - - - 

Etap IV i V 400 zł 300 zł  300 zł   

1/8 i 1/4 finału 500 zł 350 zł - 350 zł - 

1/2 finału 600 zł 450 zł - 450 zł - 

Finał 800 zł 600 zł 400 zł 600 zł - 

11. 

Turniej Finałowy 
rozgrywek o Puchar im. 
Kazimierza Deyny, 1/2  
klubowych MP Juniorek 
Starszych 

450 zł 350 zł - - - 

12. 
Turniej Finałowy 
rozgrywek o Puchar im. 
Kazimierza Górskiego, 

400 zł 300 zł - - - 



1/2  klubowych MP 
Juniorek Młodszych 

13. 
Centralna Liga Juniorów 
U-17 (Faza zasadnicza) 

300 zł 220 zł - - -            

 13.a 
Centralna Liga Juniorów 
U-17 (Runda Finałowa) 

 

450 zł 

 

350 zł 
- - - 

14. 
Centralna Liga Juniorów 
U-15 (Faza zasadnicza) 

240 zł 195 zł - - -            

14. a 
Centralna Liga Juniorów 
U-15 (Runda Finałowa)  

450 zł 350 zł - - - 

15 
Turniej Finałowy 
Juniorek Starszych 

500 zł 400 zł - - - 

16. 
Liga Makroregionalna  
U-19 

270 zł 210 zł - - -         

16.a 

Rozgrywki kadr 
wojewódzkich kobiet 
(szczebel 
międzywojewódzki), 
Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodziczek, 
Makroregionalna Liga 
Juniorek Młodszych 

250 zł 200 zł - - - 

17. 

Zawody 
sparingow
e  
i kontrolne 
seniorów 

Ekstraklasy 240zł 180 zł - - - 

I ligi 180 zł 120zł - - - 

II ligi 120 zł 90 zł - - - 

18. 
Zawody sparingowe i 
kontrolne kadr juniorów 

200 zł 150 zł - - - 

19. 

Zawody 
Międzynarodowe repr.. 
A, U-21, U-19; Zawody 
międzynarodowe 
klubowe 

1000 zł 700 zł 500 zł - - 

20. 

Zawody 
Międzynarodowe repr. 
U-18, U-17, U-16, U-15, 
U-14 

400 zł 250 zł 200 zł - - 

21. 
Turnieje 
Międzynarodowe (za 
każdy mecz) 

1000 zł 700 zł 500 zł - - 

22. Puchar Syrenki 500 zł 400 zł 200 zł - - 



Futsal 

Lp. 
Rozgrywki 

Sędzia  
I i II 

Sędzia III 
Sędzia 
czasowy 

Obserwator 
/Delegat PZPN 

Obserwator TV 

23. 
Ekstraklasa 
Futsalu 

700 zł 220 zł 220 zł 450 zł 150 zł 

24. I liga Futsalu 450 zł 220 zł 220 zł 400 zł 150 zł 

24a. II liga Futsalu 280 zł - 140 zł 150 zł - 

25. 
Puchar Polski w 
Futsalu – 
(półfinały i finały) 

650 zł 220 zł 220 zł 400 zł 150 zł 

25a. 
Puchar Polski w 
Futsalu (1/32, 
1/16, 1/8, 1/4) 

400 zł 170 zł 170 zł 350 zł 150 zł 

26. Ekstraliga kobiet 250 zł 120 zł 120 zł 150 zł - 

27. I liga kobiet 200 zł 120 zł 120 zł 100 zł - 

27a. 

Puchar Polski w 
Futsalu kobiet 
(1/32, 1/16, 1/8, 
1/4) 

200 zł 120 zł 120 zł 100 zł  

27b. 
Puchar Polski w 
Futsalu kobiet 
(półfinały i finały) 

300 zł 150 zł 150 zł 200 zł  

28. 
Zawody 
sparingowe i 
kontrolne 

150 zł 100 zł 100 zł - - 

29. 
Towarzyskie 
zawody 
międzypaństwowe 

800 zł 300 zł 300 zł 400 zł - 

30. 

Finały 
Akademickich MP; 
finały 
Młodzieżowych 
MP 

70 zł 40 zł 40 zł 50 zł - 

Piłka Plażowa 

Lp 
Rozgrywki 

Sędzia nr 1 

Sędzia nr 2 

Sędzia techniczny 

Sędzia czasowy 

Obserwator PZPN / 

Delegat PZPN 

31. 

Zawody juniorów i kobiet 
(klubowe MP, PP); turnieje 
towarzyskie; zawody pokazowe 
– za jeden dzień 

280 zł 280 zł 280 zł 

32. I liga seniorów – za jeden dzień 320 zł 320 zł 320 zł 



33. 
Ekstraliga seniorów – za jeden 
dzień 

350 zł 350 zł 350 zł 

34. 

Finał klubowych MP; finał PP; 
Superpuchar; eliminacje i 
baraże w ramach rozgrywek 
Ekstraligi seniorów – za jeden 
dzień 

370 zł 370 zł 370 zł 

35. 
Zawody z udziałem zespołów 
międzypaństwowych – za jeden 
dzień 

420 zł 420 zł 420 zł 

VAR 

Lp. 
Rozgrywki Sędzia VAR 

Sędzia 
AVAR 

  

36. Ekstraklasa, Puchar Polski (1/4, 
półfinały i finał) 

2000 zł 1700 zł   

37. I liga, II liga oraz mecze 
barażowe w I lidzie i II lidze 

1000 zł 850 zł   

38. Puchar Polski (1/32, 1/16, 1/8) 1000 zł 850 zł   

 

Załącznik nr 7 

I. Niezależnie od opłat, o których mowa w pkt 6, 17-18, 20, 22 i 30-35 Załącznika nr 6 sędziom i 

obserwatorom przysługuje zwrot kosztów podróży w wysokości: 

Odległość Stawka 

do 20 km 25 zł 

do 50 km 60 zł 

do 100 km 110 zł 

do 160 km 150 zł 

do 200 km 180 zł 

do 260 km 210 zł 

do 320 km 240 zł 

powyżej 320 km 270 zł 

 

II. Stawka dla oficera łącznikowego sędziów i obserwatorów meczów międzynarodowych wynosi 

1200 zł. 

 


