
Zasady awansu i spadku sędziów III i IV ligi Dolnośląskiego ZPN 

oraz powoływania kandydatów na sędziów II, III i IV ligi 
obowiązujące od sezonu 2020/2021 

 
ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne   

    
 

1. Niniejsze zasady spełniają wymogi i zostały dostosowane do warunków 
określonych w zasadach awansu i spadku sędziów szczebla centralnego i 
kandydatów na sędziów szczebla centralnego. 
 
2. Użyte w niniejszych zasadach określenie „sędzia szczebla dolnośląskiego” 
oznacza sędziego uprawnionego do prowadzenia zawodów III, IV ligi oraz innych 
rozgrywek prowadzonych przez Dol. ZPN. 
 
3. Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym”, należy przez to 
rozumieć cykl rozgrywkowy jesień – wiosna.  
 
4. Sędzia szczebla dolnośląskiego musi spełniać następujące wymagania:  
a) posiadać minimum średnie wykształcenie (poświadczone kserokopią 

odpowiedniego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
Przewodniczącego KS ZPN),  

b) posiadać bardzo dobrą sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,  
c) odznaczać się nienaganną postawą etyczno - moralną,  
d) aktywnie działać w macierzystej organizacji sędziowskiej – szczególnie w 

zakresie szkolenia, 
e) wykazywać właściwą dyspozycyjność do prowadzenia zawodów, 
f) osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach, 
 

g) nie może sędziować jako asystent na klasie rozgrywkowej na której prowadzi 
zawody jako sędzia – nie dotyczy asystentów szczebla centralnego. 

h)     będąc równocześnie obserwatorem  nie może sędziować jako sędzia(główny 
bądź asystent) na klasie na której prowadzi obserwacje.  

 
5. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów szczebla dolnośląskiego 
nadawane są na jeden sezon rozgrywkowy. 
 
6. Zarząd KS Dol. ZPN wnioskuje do Zarządu Dol. ZPN o cofnięcie uprawnienia 
sędziego szczebla dolnośląskiego danej klasy rozgrywkowej w trakcie trwania 
sezonu rozgrywkowego sędziemu, który:  
a. nie przestrzega lub uchyla się od spełniania wymogów ujętych w niniejszych 
zasadach lub,  
b. naruszy lub istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia norm etyczno - 
moralnych w związku z pełnieniem funkcji sędziego (w tym również, gdy postawione 
mu zostaną zarzuty przez prokuraturę 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, Dol. ZPN, Podokręgów, lub 
prowadzi zwody na niezadowalającym poziomie lub, 



d. nie zaliczy dwóch egzaminów (teoria i kondycja) w I terminie lub poszczególnych  
egzaminów w I i II terminie. 
e. utraci zaufanie i rekomendację KS Dol. ZPN do prowadzenia zawodów w III lub IV 
lidze.  
 
7. Awans lub prolongata uprawnień sędziego szczebla dolnośląskiego następuje po 
spełnieniu wszystkich warunków zawartych w niniejszych zasadach, po zakończeniu 
całego sezonu. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS Dol. ZPN ma prawo 
wnioskować o nadanie w trakcie sezonu uprawnienia do prowadzenia zawodów w III 
lub IV lidze. Oznacza to, iż istnieje możliwość awansowania sędziego do wyższej 
klasy rozgrywkowej w trakcie trwania sezonu (np. podczas przerwy zimowej). 
 
8. Niniejsze „Zasady awansu i spadku sędziów III i IV ligi Dolnośląskiego ZPN oraz 
powoływania kandydatów na sędziów II, III i IV ligi” stanowią niezależny regulamin od 
„Zasad  Awansu i Spadku Sędziów III ligi” ustalonych przez inny Wojewódzki 
Związek Piłki Nożnej prowadzący rozgrywki III ligi.  
 
9. Zasady obsady sędziów na mecze III ligi oraz wyznaczania obserwatorów 
pozostają w gestii Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej prowadzącego rozgrywki III 
ligi. 
 

ROZDZIAŁ II. Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów  
 

1. Dla sędziów poszczególnych klas ustala się następujące granice wieku: 
a) sędziowie grupy TopAmator C – do 45 lat, 
b) kandydaci do grupy TopAmator C – do 35 lat, 
c) sędziowie IV ligi bez określenia granicy wieku.  
 
W uzasadnionych sytuacjach Zarząd KS Dol. ZPN ma prawo do zmiany wyżej 
opisanych limitów. 
 
2. O przydatności sędziego do prowadzenia zawodów w IV lidze, który osiągnął 
granicę 50 lat  decyduje Zarząd KS Dol. ZPN biorąc pod uwagę dyspozycję fizyczną, 
wyniki egzaminów oraz potrzeby w zakresie zabezpieczenia obsady. 
 
3. Jako miarodajny przyjmuje się wiek osiągnięty przez sędziego w danym roku 
kalendarzowym. 
 
4. Zarząd Kolegium Sędziów Dol. ZPN przed każdym sezonem rozgrywkowym 
decyduje, ilu sędziów ma być uprawnionych do sędziowania III i IV ligi. 
 
5. W miejsce sędziego rezygnującego z prowadzenia zawodów IV ligi przed 
rozpoczęciem rozgrywek dane Podkolegium KS może wnioskować o wymianę w to 
miejsce wyróżniającego się sędziego, który spełni warunki określone dla sędziego IV 
ligi. 
 
6. Macierzyste Podkolegium KS może wnioskować o wycofanie swojego sędziego z 
IV ligi i wymianę w to miejsce innego kandydata, który spełni warunki określone dla 
sędziego IV ligi.  
 



7. Listę sędziów III i IV ligi przed każdym sezonem rozgrywkowym ustala Zarząd    
KS Dol. ZPN, przedstawiając ją do zatwierdzenia Zarządowi Dol. ZPN. 
 

ROZDZIAŁ III. Obserwacje  
 
1. Na wszystkich zawodach III i wybranych IV ligi oraz ustalonych przez Zarząd KS 
Dol. ZPN zawodach (również z udziałem drużyn z lig okręgowych – baraże, PP, DLJ 
itp.), sędziowie są poddawani egzaminom praktycznym – obserwacjom.  Głównym 
celem prowadzenia obserwacji są względy szkoleniowe. Aktualna forma sędziego i 
jego potencjał umiejętności sędziowskich zdiagnozowane przez obserwatora, są 
elementami do analizy przy obsadzie. Mogą być one także uwzględniane przy 
rozpatrywaniu awansów i spadków sędziów przez Zarząd Kolegium Sędziów DZPN. 
Oceny wystawiane są w skali od 5,0 do 10,00 co 0,1. 
 
2. O wyznaczeniu sędziów do prowadzenia zawodów będzie decydować jego 
aktualna forma. Sędziowie nie będą mieli zapewnionej minimalnej liczby zawodów. 
Sędzia otrzymujący regularnie oceny z egzaminu praktycznego na poziomie 8,3 i 
wyżej jest uznawany za sędziego w dobrej formie i powinien regularnie otrzymywać 
wyznaczenia na mecze. Uzyskanie noty, która została obniżona ze względu na jeden 
poważny błąd i została uzupełniona notą, jaką sędzia otrzymałby gdyby nie popełnił 
jednego poważnego błędu dla Zarządu KS Dolnośląskiego ZPN nie stanowi 
przeszkody w wyznaczeniu sędziego do prowadzenia kolejnego meczu. Wyjątkiem 
jest częste występowanie tego typu obniżonych not w meczach danego sędziego. 
Decyzja o liczbie prowadzonych przez sędziego zawodów nie może być 
przedmiotem odwołania i nie podlega uzasadnianiu ze strony KS Dol. ZPN. 
 
3. Sędzia może być ponownie obserwowany przez tego samego obserwatora w 
danej rundzie rozgrywkowej 
 
4. Wszystkie arkusze obserwacji podlegają kontroli i analizie Zarządu KS Dol. ZPN. 
W przypadku stwierdzenia, że obserwator wystawił nieadekwatną ocenę w stosunku 
do przebiegu meczu, Zarząd Kolegium Sędziów Dol. ZPN zwraca arkusz 
obserwatorowi do poprawki lub unieważnia ocenę. W takim przypadku w stosunku do 
obserwatora będą zastosowane odpowiednie sankcje.  
 

5. Przewiduje się prowadzenie obserwacji telewizyjnych. 
Sędziowie mają prawo do napisania tzw. „zdania odrębnego” w terminie do 72 godzin 
od otrzymania obserwacji telewizyjnej.  
W przypadku, kiedy z jednego meczu przeprowadzana jest obserwacja telewizyjna 
oraz obserwacja stadionowa, obserwacja telewizyjna jest ważniejsza od obserwacji 
stadionowej w kontekście końcowej noty meczowej. Ma to zastosowanie, w sytuacji 
kiedy oceny stadionowa i telewizyjna znacząco się różnią.  
 

ROZDZIAŁ IV. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne  
 
1. W każdym sezonie rozgrywkowym sędziowie III i IV ligi są zobowiązani do udziału 
w następujących kursach i egzaminach:  
a. egzamin jesienny   
b. egzamin wiosenny  
c. szkoleniu w okresie zimowym dla wszystkich sędziów KS Dol. ZPN  
 



Ze względu na sytuację dotyczącą pandemii, w sezonie 2020/2021 odbędą się 
egzaminy przed rundą wiosenną. Natomiast przed rozpoczęciem sezonu 2020/21 
jako aktualne traktuje się egzaminy przeprowadzone przed rundą wiosenną sezonu 
2019 /2020.  
 
2. Podczas egzaminów jesiennych i wiosennych przeprowadzany jest egzamin 
teoretyczny i kondycyjny.  
 
3. Egzamin teoretyczny ma charakter zaliczeniowy. Minima zaliczeniowe wynoszą 

a. dla testu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi,  
b. dla sprawdzianu kondycyjnego wg niżej opisanych zasad.  
 
Sprawdzian ten składa się z niżej wymienionych testów. Warunkiem zaliczenia 
sprawdzianu jest uzyskanie minimum zaliczeniowego ze wszystkich testów.  
 
Runda jesienna i runda wiosenna sezonu 2019 / 2020 - testy kondycyjne:  
Test 1 - test szybkości:  
Zgodny z egzaminem KS PZPN 

Każdy sędzia pokonuje sześciokrotnie dystans 40 metrów. Przerwa między sprintami 
wynosi 60 sekund. Dystans do linii startu wynosi 1,5 metra. Jeżeli sędzia nie zaliczy 
jednego z sześciu biegów, musi otrzymać siódmą próbę, natychmiast po szóstym 
biegu.  
Sędziowie IV ligi oraz kandydaci do IV Ligi mają 6.0 sekundy na pokonanie dystansu.  
Sędziowie III Ligi oraz kandydaci do III Ligi mają 6.0 sekundy na pokonanie 
dystansu.  
 
Test 2 - bieg wytrzymałościowy 

Zgodny z nowym egzaminem KS PZPN: 
Sędziowie pokonują wyznaczony dystans w interwale: 75 m bieg z wysoką 
intensywnością oraz 25 m marszu. Sędziowie muszą startować z pozycji stojącej. 
Sędziom nie wolno startować przed sygnałem gwizdka. Jeżeli sędzia nie zdąży 
postawić stopy w strefie chodu przed sygnałem, otrzyma ostrzeżenie od 
egzaminatora. Jeżeli sędzia po raz drugi nie zdąży postawić stopy w strefie chodu 
przed sygnałem gwizdka, egzaminator wyklucza takiego sędziego z dalszego biegu i 
informuje go o niezaliczeniu testu.  
Bieg może odbyć się w hali lub na murawie. 
 
Minimalna liczba okrążeń wynosi 12 okrążeń, a czasy dla poszczególnych odcinków 
wynoszą 15 sekund biegu i 18 sekund marszu. 
 
4. W przypadku nieosiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansów test kondycyjny 
nie jest zaliczony.  
 
5. W uzasadnionych przypadkach (choroba, kontuzja) Zarząd KS Dol. ZPN ma prawo 
zwolnić sędziego III i IV ligi od uczestnictwa w egzaminach. Nie zwalnia to jednak 
sędziego od złożenia egzaminów przed Komisją w terminie dodatkowym, 
wyznaczonym przez Zarząd KS Dol. ZPN. 
 
6. Sędziemu delegowanemu na zawody w terminie egzaminu, wyznacza się nowy 
termin. Sędzia taki może być uwzględniany w obsadzie.  
 



7. Sędzia, który nie zaliczy dwóch egzaminów w jednym terminie lub dwóch 
terminach zostanie przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej lub do macierzystego 
Podkolegium.  
 
8. Sędzia, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie weźmie udziału w 
wyznaczonym terminie egzaminu, zostanie przekazany do dyspozycji macierzystego 
Podkolegium.  
 
9. Sędzia, który w trakcie testu kondycyjnego dozna kontuzji, potwierdzonej przez 
odpowiedniego lekarza specjalistę – w ciągu 48 godzin od zakończenia egzaminu, 
zostanie dopuszczony do kolejnego testu po zgłoszeniu gotowości w terminie 
określonym przez Zarząd KS Dol. ZPN. Test taki zostanie potraktowany jako odbyty 
w pierwszym terminie. 
 
10. Sędziowie IV ligi, będący asystentami szczebla centralnego, którzy pozytywnie 
zaliczyli egzaminy na szczeblu centralnym, nie muszą powtórnie ich zaliczać. Nie 
zwalnia to ich z udziału w  kursie / zgrupowaniu na szczeblu KS Dol. ZPN.  
 
11. Egzaminy teoretyczne i kondycyjne są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu 
awansów i spadków sędziów po zakończeniu sezonu rozgrywkowego. Do awansu 
może być brany pod uwagę jedynie sędzia, który zaliczy wszystkie egzaminy w 
pierwszych terminach. 
 
12. Sędziowie są zobowiązani do uczestnictwa w szkoleniu korespondencyjnym oraz 
w innych formach szkolenia przeprowadzanych w trakcie całego sezonu. O formie i 
treści takich szkoleń decyduje Zarząd KS Dol. ZPN. 
 

ROZDZIAŁ V. Listy klasyfikacyjne  
 
1. Do klasyfikacji sędziów brane będą następujące składowe: 
a) egzaminy kondycyjne i teoretyczne, 
b) oceny obserwatorów, 
c) oceny obserwacji telewizyjnych, 
d) samooceny. 
 
Sędziowie zobowiązani są do robienia samoocen z każdego meczu, na którym był 
obserwator stadionowy. Termin przesłania samooceny:  
- w przypadku meczu, który odbywa się w weekend, do piątku. 
- w przypadku meczu odbywającego się w środku tygodnia (np. w środę), do końca 
tygodnia.  
 
2. Ostatecznej decyzji o udzieleniu rekomendacji sędziemu do awansu decyduje 
Zarząd KS Dol. ZPN biorąc dodatkowo pod uwagę: 
- zaangażowanie, 
- znajomości języka angielskiego, 
- pomiaru wagi i tkanki tłuszczowej, 
- ranking klubów 

 
3. Rekomendowane przez Zarząd KS Dol. ZPN kandydatury sędziów do awansu 
wymagają zatwierdzenia przez Prezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. 
 



 
 
 

ROZDZIAŁ VI. Awanse i spadki  
 
1. O awansach i spadkach decyduje Zarząd Dol. ZPN na wniosek KS Dol. ZPN na 
podstawie informacyjnej listy klasyfikacyjnej według zasad zawartych w Rozdziale V  
oraz  wymogów dotyczących wieku sędziów ujętych w Rozdziale II  
 
2. Po zakończeniu rundy jesiennej danego sezonu rozgrywkowego Zarząd              
KS Dol. ZPN wytypuje spośród sędziów III ligi kandydata/ów na sędziów II ligi 
zgodnie z wytycznymi zasad awansu i spadku sędziów określonych w Rozdziale V 

oraz wytycznymi KS PZPN.  
3. Kandydaci na sędziów II ligi muszą: 
a. przeprowadzić minimum (4) meczy III ligi w rundzie jesiennej  
b. spełniać wszystkie inne wymogi wskazane w niniejszych Zasadach. 
4. W pierwszej kolejności na kandydatów do II ligi, będą typowani sędziowie, którzy 

są w zainteresowaniu KS PZPN. 
 Co najmniej jeden z sędziów, którzy uzyskają awans do 3 ligi, musi być tzw. 

sędzią perspektywicznym spełniającym wymogi PZPN w kontekście wieku. 
Oznacza to, że jednym z sędziów awansujących do 3 ligi musi być sędzia poniżej 
30 roku życia.    

  

5. Przed rozpoczęciem rundy wiosennej Zarząd spośród sędziów IV ligi wytypuje 
minimum trzech, a nie więcej jak pięciu na kandydatów na sędziów III ligi. 
 

6. Kandydaci na sędziów III ligi muszą: 
a) przeprowadzić minimum 3 mecze 4 ligi „obserwowane” w rundzie jesiennej, 
b) spełniać wszystkie inne wymogi wskazane w niniejszych Zasadach. 
c) spełnić dodatkowe wymagania takie jak m.in. tkanka tłuszczowa / znajomość 
języka angielskiego na poziomie komunikatywnym / zadania stawiane przez Zarząd 
KS Dol. ZPN (np. samooceny), itp. 
 
7. Poszczególne Podkolegia KS, wyznaczają kandydatów na sędziów IV ligi.   
 
8. Kandydaci na sędziów IV ligi zostaną poddani egzaminowi zaliczeniowemu na 
egzaminach IV ligi, w ilości nie więcej jak pięciu kandydatów z danego Wydziału 
Sędziowskiego. Awans od następnego sezonu uzyskają sędziowie zgodnie z 
rekomendacją macierzystego Podkolegium KS w ilości określonej przez KS Dol. 
ZPN. 
 
Minima zaliczeniowe wynoszą:  
 
a. dla testu pisemnego – 80% prawidłowych odpowiedzi,  
b. dla sprawdzianu kondycyjnego wg zasad sprawdzianu interwałowego w Rozdziale 
IV – kandydaci do awansu muszą zaliczyć egzamin interwałowy w czasach 15 
sekund biegu VS 18 sekund biegu (12 okrążeń). 
 
9. Kandydaci na sędziów IV ligi, którzy nie zaliczą powyższego egzaminu nie będą 
brani pod uwagę przy awansie do IV ligi. 
 



10. O ostatecznej liczbie sędziów awansujących/spadających decyduje Zarząd Dol. 
ZPN na wniosek KS Dol. ZPN biorąc pod uwagę sędziów spadających ze Szczebla 
Centralnego, nadając im uprawnienia do prowadzenia III, IV ligi lub przekazując do 
dyspozycji macierzystego Podkolegium.  
 
 

ROZDZIAŁ VII. Postanowienia końcowe:  
 
1. Sędzia szczebla dolnośląskiego za zgodą Zarządu KS Dol. ZPN może być 
czasowo urlopowany.  
 

2. Zgoda KS Dol. ZPN na czasowy urlop każdorazowo powinna zawierać:  
a. określać jednoznacznie długość urlopu,  
b. określać wymogi, jakie sędzia musi spełnić, aby uzyskać prolongatę uprawnień na 
nowy sezon rozgrywkowy.  
 
3. Nieprowadzenie zawodów w III i IV lidze w okresie przekraczającym 12 miesięcy 
powoduje przekazanie do dyspozycji macierzystego Podkolegium. 
 
4. Sędziom przysługuje prawo do zgłoszenia Zarządowi KS Dol. ZPN zastrzeżeń do 
oceny obserwatora wystawionej w arkuszu obserwacji, a także do opisu zawartego w 
tym arkuszu. Zgłoszenie (zawierające także zapis wideo całego meczu, lub 
fragmentu dotyczącego sytuacji ważnych) musi zostać złożone do 
Przewodniczącego KS Dol. ZPN w terminie do 14 dni od daty zawodów. Wyniki 
analizy zgłoszonych zastrzeżeń będą podstawą do decyzji Zarządu KS Dol. ZPN w 
stosunku do sędziego, obserwatora oraz arkusza obserwacji. 
 
5. Zarząd KS Dol. ZPN może nakładać na sędziów dodatkowe zadania szkoleniowe, 
jak m.in. przesyłanie samooceny po prowadzonych przez siebie meczach, udział w 
szkoleniu korespondencyjnym lub działalności szkoleniowej macierzystego 
Podkolegium lub KS Dol. ZPN. Nie wykonywanie obowiązków w wyznaczonych 
terminach będzie powodować wstrzymanie sędziego w obsadzie zawodów. 
 
6. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktu telefonicznego lub osobistego 
sędziego z przedstawicielami klubów. Naruszenie powyższego zakazu spowoduje 
automatyczne wstrzymanie w obsadzie sędziego na okres ustalony przez Zarząd KS 
Dol. ZPN. Niezależnie od tego sprawa zostanie przekazana do Komisji Dyscypliny 
Dol. ZPN.  
 
7. Nieusprawiedliwione lub niezgodne z przepisami kontakty sędziów i obserwatorów 
przed meczem lub po jego zakończeniu spowoduje wstrzymanie w obsadzie przez 
Zarząd KS Dol. ZPN do odwołania oraz przekazanie sprawy do Komisji Dyscypliny 
Dol. ZPN. Za usprawiedliwione i zgodne z przepisami uznaje się jedynie kontakty 
związane z danym meczem, dotyczące spraw mieszczących się w ramach 
obowiązującego prawa, w tym przepisów związkowych.  
 
8. Do interpretacji niniejszych zasad awansu i spadku upoważniony jest Zarząd KS 
Dol. ZPN.  
 
9. Decyzje Zarządu Dol. ZPN na wniosek KS Dol. ZPN w sprawie awansów i 
spadków mają charakter nominacji i nie podlegają odwołaniu oraz zaskarżeni 



W związku z planowanym przejęciem rozgrywek 3 ligi przez PZPN, zasady 
regulaminu mogą ulec zmianie w trakcie sezonu 2020/2021.  
 
 
     …………………………………………         …………………………………………… 

Przewodniczący Kolegium Sędziów 

Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej 

Marian Pyzałka 

Prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku 

Piłki Nożnej 

Andrzej Padewski 

  

 


