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I. Postanowienia ogólne: 
 

1. Użyte w niniejszych zasadach określenie „Obserwator”, oznacza pełnienie 
funkcji obserwatora IV ligi Dolnośląskiego ZPN oraz niższych szczebli, 
prowadzonych także przez podległe podokręgi.  

2. Uprawnienia obserwatora nadaje: Prezes Zarządu Dolnośląskiego ZPN. 
Uprawnienia obserwatora nadaje się na każdy sezon rozgrywkowy z 
możliwością weryfikacji po rundzie jesiennej. 

3. Listę kandydatów na obserwatorów IV ligi sporządza Zarząd KS 
Dolnośląskiego ZPN na wnioski:  

• KS Wrocław 

• KS Podkolegium Jelenia Góra,  

• KS Podkolegium Legnica 

• KS Podkolegium Wałbrzych, 

• z własnej inicjatywy. 
4. Zarząd KS Dolnośląskiego ZPN, ma prawo weryfikacji list kandydatów,          

           przekładanych przez Zarządy KS Wrocław i KS Podkolegiów. 
5. Listy kandydatów na obserwatorów, sporządzają Zarządy:  KS Wrocław i 

Zarządy KS Podokręgów, podając najwyższą klasę rozgrywek, na której 
kandydaci będą mogli prowadzić obserwacje. Liczba kandydatów, nie może 
przekraczać, przyjętych limitów liczby obserwatorów. 

6. Obserwator musi posiadać minimum średnie wykształcenie oraz: 

• odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 

• wyróżniać się niezbędnymi, dla pełnienia tej funkcji, predyspozycjami, 
takimi jak:wiedza, doświadczenie, obiektywizm, odwaga, rzetelność itp., 

• posiadać autorytet w organizacji sędziowskiej, 

• aktywnie uczestniczyć w działalności organizacji sędziowskiej, 

• musi uczestniczyć w szkoleniach i zgrupowaniach, organizowanych 
przez Dolnośląskie KS, Podkolegia oraz poddawać  się obowiązkowym 
egzaminom teoretycznym. 

7. Częstotliwość delegowania obserwatora na zawody, leży w gestii odpowiednio 
Zarządu Dolnośląskiego KS i Zarządów KS Podkolegiów, i nie podlega 
roszczeniom. 

8. Obserwator danego szczebla, może być delegowany również jako obserwator, 
na zawody niższych klas. 

 
 
II. Postanowienia szczegółowe dotyczące obserwatorów: 
 

1. Obserwatorem Dolnośląskiego KS może być tylko były sędzia piłkarski,  
2. Ilość obserwatorów na dany sezon rozgrywkowy ustala każdorazowo: 

• IV liga – Zarząd Dolnośląskiego KS, 

• niższe klasy  – Zarządy: KS Wrocław i KS Podkolegiów. 
3. Obserwatorzy poddawani są egzaminowi teoretycznemu z przepisów gry w 

piłkę nożną (także z zasad obserwacji) przed rozpoczęciem rundy jesiennej i 
wiosennej. Egzamin macharakter zaliczeniowy. Możliwe jest przeprowadzenie 
egzaminu filmowego. Zarząd KS Dolnośląskiego ZPN, może ustalić inne 
terminy i zasady przeprowadzania egzaminów. 

4. Obserwator, który obowiązkowo musi uczestniczyć w szkoleniach, 
organizowanych przez Dolnośląskie KS / KS Podkolegiów – może być 



zwolniony z udziału, gdy uczestniczył wszkoleniu centralnym. W przypadku 
nieobecności (usprawiedliwionej lub nie) na szkoleniu, decyzję w sprawie 
obserwatora, podejmują odpowiednie Zarządy KS. 

5. Zaliczenie egzaminu jest jednym z warunków nadania uprawnień obserwatora 
Dolnośląskiego KS i KS Podkolegiów. 
Minimum zaliczeniowe egzaminu teoretycznego wynosi 80 % poprawnych 
odpowiedzi, a w przypadku egzaminu filmowego 70% prawidłowych 
odpowiedzi. Zaliczenie egzaminu na szczeblu centralnym, zwalnia 
obserwatora z egzaminu w Dolnośląskim KS i w Podkolegiach. 

9. W uzasadnionych przypadkach obserwatora można zwolnić ze złożenia 
egzaminu w pierwszym terminie przed rozpoczęciem rundy rozgrywkowej. 
Nie zwalnia to jednak od złożenia egzaminu w terminie dodatkowym. 

10. Uprawnienia obserwatora wygasają: 

• po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, 

• po przekroczeniu: 67 lat, 

• po złożeniu rezygnacji, 

• po podjęciu decyzji przez Prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZPN na 
wniosek: Zarządu Dolnośląskiego KS, Zarządów Podkolegiów, Komisji 
Dyscypliny, 

• automatycznie w przypadku wszczęcia postępowania sądowego 
przeciwko obserwatorowi o przestępstwo umyślne. 

11. Na wniosek Przewodniczącego KS Dolnośląskiego ZPN, Prezes Zarządu 
Dolnośląskiego ZPN może nadać uprawnienie obserwatora na danym 
szczeblu, który przekroczył już maksymalny wiek. 

 
III. Postanowienia końcowe: 
 

1. Obserwator może być okresowo urlopowany.  
2. Przewodniczący Dolnośląskiego KS wnioskuje do Prezesa Zarządu 

Dolnośląskiego ZPN o zawieszenie uprawnień obserwatora, albo skreślenia 
go z listy w czasie trwania rundy rozgrywkowej jeżeli: 

• nie uczestniczy on w działalności Kolegium Sędziów, szczególnie w 
szkoleniowych i obserwacjach, 

• ocenia pracę sędziów na boiskach nieobiektywnie, nieadekwatnie do 
ich umiejętności, przez zawyżanie lub zaniżanie ocen sędziów, 

3. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Dolnośląskiego KS może 
wnioskować, w czasie trwania rundy rozgrywkowej, do Prezesa Zarządu 
Dolnośląskiego ZPN, o nadanie uprawnienia obserwatora, przy spełnieniu 
wszystkich, ujętych warunków, w niniejszych zasadach. Zarządy 
macierzystych Podkolegiów KS wnioskują poprzez Zarząd KS Dolnośląskiego 
ZPN. 

4. Obserwator Dolnośląskiego KS i macierzystych Podkolegiów KS, nie może 
być pracownikiem,działaczem klubu sportowego, ani pracownikiem sponsora 
klubu sportowego. Nie może także otrzymywać żadnych świadczeń od klubu i 
jego sponsora. 

5. Obserwator może być delegowany do pełnienia innych funkcji sędziowskich 
na zawodach mistrzowskich i pucharowych szczebla okręgowego i wyższego, 
pod warunkiem, że na tych klasach nie prowadzi obserwacji. 

6. Do interpretacji niniejszych zasad selekcji i nadawania uprawnień 



obserwatorom, uprawniony jest: Prezes Zarządu Dolnośląskiego ZPN i 
Przewodniczący KS Dolnośląskiego ZPN. 

7. Zasady zatwierdzono przez Zarząd Dol. ZPN w dniu 11.12. 2020 r. 
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