
Kolegium Sędziów Podokręgu Wadowice  

Regulamin Awansów i Spadków Sędziów Piłki Nożnej 

Klasy „A”, „B”  i próbnych  
 

   

Rozdział I.  

Postanowienia ogólne. 
1. Sędzia powinien:  

a. posiadać minimum wykształcenie średnie,  
b. posiadać sylwetkę sportową i wysoką sprawność fizyczną odznaczać się nienaganną 

postawą etyczno - moralną,  
c. nie może być karany prawomocnym wyrokiem sądu,  
d. wykazywać się dobrą znajomością przepisów i regulaminów gry, jak również znać ich 

interpretację,  
e. obiektywnie i sumiennie wykonywać swoje obowiązki podczas prowadzenia zawodów 

na najwyższym poziomie fachowym, dbać o autorytet oraz przestrzegać etyki sportowej, 
nie poniżać swoim zachowaniem godności sędziego piłki nożnej,  

f. uczestniczyć we wszystkich formach szkolenia oraz egzaminach organizowanych przez 
Kolegium Sędziów,  

g. znać i przestrzegać Statut PZPN, MZPN i Podokręgu Piłki nożnej w Wadowicach, 
regulaminy KS PZPN, KS MZPN i KS Podokręgu Wadowice oraz przepisy FIFA  
i UEFA dotyczących zagadnień piłkarskich,  

h. znać prawa i obowiązki sędziego.  
2. Sędzia może uzyskać awans do klasy wyższej po spełnieniu wszystkich warunków 
zawartych w niniejszym regulaminie i uzyskaniu licencji sędziowskiej do prowadzenia zawodów w 
danej klasie rozgrywkowej do której uzyskał awans.  
3. Sędziowie piłki nożnej pracujący zawodowo lub działający społecznie w klubach 
posiadających sekcje piłki nożnej, nie mogą w okresie zatrudnienia lub działalności społecznej 
pełnić funkcji sędziego piłkarskiego - na ten okres zostają oni urlopowani  
w działalności sędziowskiej. Sędziowie ci są zobowiązani niezwłocznie poinformować pisemnie o 
fakcie podjęcia pracy lub działalności społecznej w klubie.  
4. Dopuszcza się warunkowo ( za zgodą Zarządu Kolegium Sędziów) łączenie obowiązków 
sędziego z grą w klubie bądź z trenowaniem klubu pod warunkiem:  

a. zachowania wzorowej postawy etyczno-moralnej podczas zawodów (w szczególności  
do sędziów prowadzących zawody).  

b. Sędziowie będący czynnymi zawodnikami muszą przed rozpoczęciem rozgrywek 
dostarczyć do obsady dokładny terminarz meczów własnej drużyny.  

c. W pozostałych, nieuzgodnionych terminach osoby te pozostają do dyspozycji Kolegium 
Sędziów.  

d. W przypadku naruszenia ww. przepisów, Zarząd Kolegium Sędziów ma prawo zawiesić 
zezwolenie na łączenie tych funkcji.  

e. Sędziowie Ci nie będą prowadzić zawodów w grupie rozgrywkowej do której  
są zgłoszeni jako zawodnicy.  

5. Dla uproszczenia w tym regulaminie użyto tylko rodzaju męskiego - określenia sędziowie, 
odnoszą się zarówno do mężczyzn jak i kobiet.  

 

 

 

 



Rozdział II. 

 Zasady ogólne. 
1. Awans i spadek sędziów uprawnionych do prowadzenia zawodów w poszczególnych 
klasach rozgrywkowych następuje po sezonie rozgrywkowym.  
2. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów klasy A, B i C nadawane są po 
przedłożeniu aktualnej licencji sędziego piłki nożnej na jeden sezon rozgrywkowy. 
3. Ilość sędziów uprawnionych w poszczególnych klasach;  

a. kl. A- 13  sędziów  
b. kl. B- 15 sędziów 
c. kl. C- 9 sędziów 
d. Zarząd Kolegium Sędziów w Wadowicach w każdej chwili może zwiększyć bądź 

zmniejszyć ilość sędziów w danej klasie rozgrywkowej. 
4. Podział sędziów głównych i limit granicy wiekowej dla poszczególnych klas:  
a)  kandydat ( po raz pierwszy )na sędziego Klasy Okręgowej – do 30 lat, 

5. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w danym roku kalendarzowym, a 
uprawnienia do prowadzenia zawodów określonej klasy kończą się 30 czerwca danego roku, sędzia, 
który osiąga granicę wieku zostaje przeniesiony do klasy odpowiadającej danej grupie wiekowej.  
6. W przypadku wycofania sędziego z prowadzenia zawodów danej klasy rozgrywkowej  
(z jakiegokolwiek powodu) w trakcie sezonu, na jego miejsce w sytuacji awaryjnej (brak 
dostatecznej ilości sędziów do prowadzenia zawodów danej klasy ) Zarząd Kolegium Sędziów w 
Wadowicach może desygnować sędziego z najwyższego miejsca w rankingu sędziów, który nie 
awansował – w celu uzupełnienia limitu sędziów. 
7. Liczba otrzymanych przez sędziego zawodów do prowadzenia nie podlega żadnym reklamacjom 
ani roszczeniom ze strony sędziego. 
 

Rozdział III.  

Zasady klasyfikacji sędziów. 
• EGZAMINY TEORETYCZNO - KONDYCYJNE.  
 
1.   Podstawą do oceny poziomu przygotowania sędziego są wyniki uzyskane podczas egzaminów 
teoretycznych i kondycyjnych. O ilości przeprowadzonych egzaminów w ciągu danego sezonu 
decyduje Zarząd Kolegium Sędziów w Wadowicach.  
2. Do ZALICZENIA egzaminu potrzebne jest uzyskanie co najmniej 70 % prawidłowych 
odpowiedzi, tj. 21 pkt (tabela l),oraz przebiegnięciu minimum dziesięciu okrążeń. 
3. Warunkiem AWANSU z Klasy „A" do Klasy Okręgowej, z kl. „B” do kl. „A” ,z kl. „C” do „B” 
jest uzyskanie z egzaminu teoretycznego co najmniej 80 % prawidłowych odpowiedzi tj. 24 pkt 
(tabela 1) oraz przebiegnięcie minimum dwunastu pełnych okrążeń na egzaminie kondycyjnym.  
 
•      EGZAMIN TEORETYCZNY.  
 
1. Test pisemny - 30 pytań oceniany w skali 4-5 (tabela 1).  
2. Sędzia, który nie poddał się egzaminowi teoretycznemu w pierwszym terminie  

i przedstawił odpowiednie usprawiedliwienie może zdawać egzamin dodatkowy wyznaczony 
przez KS Podokręgu Wadowice jako I termin, egzamin ten musi odbyć się  
w terminie nie przekraczającym 21 dni licząc od daty egzaminu pierwszego  

3. Usprawiedliwienia dotyczące nieobecności na egzaminach muszą zostać  potwierdzone drukiem 
zwolnienia lekarskiego. 

4. Usprawiedliwienia z innych powodów /urlopy/ będą każdorazowo indywidualnie rozpatrywane 
przez Zarząd KS, który podejmie decyzję o ewentualnym traktowaniu egzaminu jako I termin.  

5. Nie przewiduje się egzaminów POPRAWKOWYCH. 
 



Tabela 1. Przeliczenie ilości punktów na ocenę (egzamin teoretyczny). 

 

ILOŚĆ 
PUNKTÓW 

OCENA ILOŚĆ 
PUNKTÓW 

OCENA 

30,0 5,00 25,0 4,50 

29,5 4,95 24,5 4,45 

29,0 4,90 24,0 (80%) 4,40 

28,5 4,85 23,5 4,30 

28,0 4,80 23,0 4,20 

27,5 4,75 22,5 4,00 

27,0 4,70 22,0 3,80 

26,5 4,65 21,5 3,50 

26,0 4,60 21,0 (70%) 3,00 

25,5 4,55 poniżej 0,00 

 
•    EGZAMIN KONDYCYJNY  
odbywa się wg następujących zasad:  
1) 

Test 1:  
6 x 40 metrów w odstępach 1,5 minutowych - maksymalny dopuszczalny czas 6,6 sekundy dla 
każdego z 6 szybkich biegów.  
Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów). Jeżeli 
sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym starcie. 
Jeśli dwa sprinty są nie zaliczone, to sędzia nie zalicza tego testu.  
Warunkiem przystąpienia do testu 2 jest zaliczenie testu 1. 
Test 2:  
Sprawdzający naprzemianstronną aktywność biegu z chodem na pojedynczy sygnał.  
Na pierwszy gwizdek prowadzącego test - sędziowie muszą pokonać 150 metrów w czasie  
35 sekund z miejsca startu. Po czym mają oni 40 sekund na pokonanie 50 metrów idąc. Na kolejny 
sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 150 metrów w czasie 35 sekund, po czym 
następująco przejść 50 metrów w czasie 40 sekund.  
To składa się na 1 okrążenie. 
Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem do „strefy chodzenia", którą wyznaczają  
2 pachołki (3 metry przed i 3 metry za oznaczeniem dystansu 150 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie 
nie postawi jednej stopy w „strefie chodzenia", to obsługujący test sygnalizuje, że sędzia musi się 
zatrzymać. Za pierwszym razem sędzia otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostaje wykluczony. 
Sędziowie nie mogą opuścić „strefy chodzenia" przed następnym gwizdkiem.   
Punktacja z egzaminu kondycyjnego przedstawia się następująco:  
10 okrążeń - 4,50  (minimum zaliczeniowe) 
11 okrążeń - 4,75   
12 okrążeń - 5,00  
2)  

 Sędziowie ( tylko i wyłącznie) asystenci, którzy ukończyli 50 rok życia do zaliczenia 
egzaminu kondycyjnego zobligowani są przebiec 2 km w ciągu 15 minut. 
 
 
 



• SZKOLENIA   

1. Udział w szkoleniach. 
Każdy sędzia obowiązany jest uczestniczyć w szkoleniach i zebraniach plenarno- 
szkoleniowych organizowanych przez KS Podokręgu Wadowice.  
a. za każdą obecność sędzia otrzymuje + 0,1 pkt,  
b. za każdą nieobecność nieusprawiedliwioną sędzia otrzymuje - 0,2 pkt,  
c. za każdą nieobecność usprawiedliwioną 0 pkt.  
Usprawiedliwienia związane z nieobecnością będą respektowane tylko w formie pisemnej   
i dostarczone lub przesłane do Kolegium Sędziów. 

2. Listy klasyfikacyjne.  
a. okres klasyfikacyjny oznacza sezon rozgrywkowy, 
b. po zakończeniu sezonu rozgrywkowego Komisja Szkoleniowa Kolegium Sędziów  

w Wadowicach sporządza zestawienie sędziów w poszczególnych klasach uwzględniając 
wyniki z :  
-  egzaminów teoretyczno - kondycyjnych,  
-  punkty za udział w szkoleniach, zebraniach plenarno - szkoleniowych,  
oraz w przypadku awansów wyniki z egzaminu praktycznego,  uszeregowując sędziów w  
kolejności uzyskanej sumy wyników od największego do najmniejszego wyniku,  

c. na ocenę sumaryczną składają się:   
- ocena z egzaminu teoretycznego i kondycyjnego,  
- punkty za udział w szkoleniach ( w tym kadrze Podokręgu), zebraniach plenarno –   
szkoleniowych, 
oraz w przypadku awansów średnia z egzaminów praktycznych (kwalifikacje) pomnożone 
przez współczynnik 3x, 

d. w przypadku uzyskania przez więcej niż jednego sędziego takiej samej ilości punktów, 
miejsce na liście kwalifikacyjnej ustala się biorąc pod uwagę w kolejności:  
- wyniki z egzaminu teoretycznego,  
- wyniki z egzaminu kondycyjnego.  

3. Wytypowanie kandydatów do awansu do klasy okręgowej odbywa się tylko i wyłącznie poprzez 
kadrę Podokręgu. Dla najlepszego sędziego uczestniczącego w przedmiotowej kadrze, w 
przypadku przystąpienia do egzaminu konkursowego na klasę okręgową, aby uzyskać awans 
wystarczającym będzie zdanie egzaminu teoretycznego na 24 punkty oraz przebiegnięcie 12 
okrążeń podczas egzaminu kondycyjnego. 

4. Na sezon 2014/2015 roku zostaje utworzona kadra sędziów klasy okręgowej i wyższych, w 
której mają obowiązek uczestniczyć sędziowie tych klas. Dla czterech najlepszych sędziów 
uczestniczących w przedmiotowej kadrze, w przypadku przystąpienia do egzaminu 
konkursowego na klasę okręgową, aby uzyskać awans wystarczającym będzie zdanie egzaminu 
teoretycznego na 24 punkty oraz przebiegnięcie 12 okrążeń podczas egzaminu kondycyjnego. 

5. Listy kwalifikacyjne podlegają zatwierdzeniu przez Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu 
Wadowice i stanowią podstawę awansów i spadków. Kwalifikacje ( obserwacje ) sędziów będą 
stanowiły ocenę pomocniczą przy spadkach i awansach sędziów. 

6. Zarząd Kolegium Sędziów zastrzega sobie prawo do decydowania o przyznaniu dwóch miejsc 
zarówno w klasie rozgrywkowej A, B i C. 

7. Odwołania dotyczące uzyskanych wyników można składać w sekretariacie Kolegium Sędziów 
do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.  

8. Sędzia, który nie podda się egzaminowi końcowemu, dopuszczony będzie do prowadzenia 
zawodów dopiero po jego zaliczeniu z wynikiem pozytywnym w terminie wyznaczonym przez 
Kolegium Sędziów, lub będzie obsadzany w ostatniej kolejności i nie brany pod uwagę przy 
awansach.   

 
 
  



 
EGZAMINY PRAKTYCZNE (KWALIFIKACJE). 

 
1.   Na zawodach seniorów Podokręgu Piłki Nożnej  w  Wadowicach  sędziowie  poddawani  będą     

      egzaminom praktycznym  (kwalifikacjom)  prowadzonym   przez   obserwatorów   wyznaczonych    
      przez KS Podokręg Wadowice. 

2. Ocena z egzaminu praktycznego jest wystawiana w skali od 5,0 do 10,0, zgodnie  
z instrukcją PZPN, a NAJWYŻSZA ocena nie może być większa niż - 8.40. Oceny są pomniejszane 
o minimum 0.1/0.2/0.3/0.4 pkt.za błędy popełniane przez sędziów zgodnie ze wskazówkami dla 
obserwatorów. 
3.  Uzyskanie przez sędziego z egzaminu praktycznego oceny poniżej 7,00 w kl. „A" powoduje 
egzamin komisyjny po 1 - miesięcznej przerwie, a uzyskanie oceny komisyjnej poniżej 7.50 
powoduje przesunięcie do niższej klasy. W kl. „B” i „C" 1 - miesięczną przerwę, bez dodatkowego 
egzaminu komisyjnego a następna ocena poniżej 7.50 również powoduje przesunięcie do klasy 
niższej. 

 

Rozdział IV  

Awanse i spadki. 
 

1. Sędziowie, którzy ubiegają się o awans do wyższej klasy muszą zaliczyć egzamin  
w pierwszym terminie.  
2. Awans sędziego do wyższej klasy rozgrywkowej może nastąpić po zakończeniu danego sezonu 
rozgrywkowego.  
3. Sędzia może awansować do klasy wyższej, jeżeli:  

a. spełnia wymagania dotyczące wieku,  
b. spełnił wymagania dotyczące egzaminu teoretycznego i kondycyjnego,  
c. zajął odpowiednie miejsce na liście klasyfikacyjnej, 
d. uzyska licencję sędziego piłkarskiego do klasy wyższej niż obecnie sędziował. 

4. Sędzia może uzyskać warunkowo uprawnienia do prowadzenia spotkań w klasie wyższej,  
w trakcie trwania rundy, co uwarunkowane jest pozytywną opinią Zarządu KS Wadowice  
i uzyskaniem licencji sędziego piłkarskiego do tej klasy rozgrywkowej.  
5. Sędziowie, którzy w danym okresie klasyfikacyjnym zostali ukarani karą DYSKWALIFIKACJI 
tracą szansę AWANSU do klasy wyższej.  
6. Sędzia może otrzymać uprawnienia do prowadzenia zawodów danej klasy rozgrywkowej,  
o ile spełnił wszystkie wymagania i zaliczył egzaminy uprawniające go do prowadzenia tej klasy. 
W wyjątkowych sytuacjach decyzją Zarządu dopuszcza się możliwość prowadzenia zawodów w 
klasie wyższej od nadanych uprawnień /UZNANIOWO/.  
7. Sędziowie próbni podlegają weryfikacji zgodnie z postanowieniami PZPN.  
8. Jeżeli do awansu na szczeblu Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach brakuje sędziów 
spełniających wszystkie warunki niezbędne do awansu to awans zdobywają sędziowie mianowani 
przez Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Wadowicach. 

 

Rozdział V  

Postanowienia końcowe. 
 
1. Sędzia może być na swój wniosek urlopowany od prowadzenia zawodów przez Kolegium 
Sędziów.  
2.  O zaliczeniu sędziego do określonej grupy sędziów oraz o zakresie egzaminów niezbędnych w 
tym celu decyduje KS po wygaśnięciu urlopu.  
3.  W trakcie trwania rundy rozgrywkowej sędzia może być przesunięty do klasy niższej jeżeli:  

a. prowadzi zawody na nie zadawalającym poziomie,  



b. narusza normy etyczno - moralne lub sportowe,  
c. nie uczestniczy w obowiązkowych szkoleniach,  
d. nie przestrzega regulaminów oraz postanowień PZPN lub MZPN, 
e. utraci licencję sędziego piłki nożnej do prowadzenia danej klasy rozgrywkowej. 

4.Wszyscy sędziowie powinni przeprowadzić w każdej rundzie  
minimum 1 zawody organizowane przez Podokręg Piłki Nożnej w Wadowicach - SPOŁECZNIE.  
5. Do interpretacji (wykładni) niniejszego regulaminu, odstępstw od jego postanowień jak też 
podejmowania rozstrzygnięć na tle jego stosowania upoważniony jest Zarząd Kolegium Sędziów 
Podokręgu Wadowice.  
6.  W szkoleniu nie biorą udziału Członkowie Komisji Szkoleniowej Zarządu. 
7. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu 
Wadowice.  
8. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu 
Wadowice w dniu 14.01.2015 r. i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia .  


