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§ 1. 
Postanowienia i uwagi ogólne 

1.Niniejsze zasady opracowano na podstawie zasad awansu i spadku sędziów szczebla 
centralnego, IV ligi KS Dolnośląskiego ZPN oraz powoływania kandydatów na sędziów szczebla 
centralnego i IV ligi i obowiązują wszystkich sędziów Podokręgu Jelenia Góra KS 
Dolnośląskiego ZPN posiadających licencje sędziowskie na sezon 2021/2022 i sezony 
następne. 

 
2.Użyte w niniejszych zasadach określenie „sędzia KS Podokręgu JG” 

oznacza sędziego Grupy Kadra i Grup A i B uprawnionego do prowadzenia zawodów na 
szczeblu podokręgu oraz  IV ligi i rozgrywek szczebla centralnego. 

 
3. Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym”, należy przez to rozumieć 

cykl rozgrywkowy jesień – wiosna. 
 
4.Sędzia KS Podokręgu Jelenia Góra musi spełniać następujące wymagania: 

a) posiadać minimum średnie wykształcenie ( dotyczy sędziów Grupy Kadra  z możliwością 
awansu   do IV ligi i wyżej), 

    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)będąc zawodnikiem, trenerem  lub kierownikiem drużyny nie może sędziować zawodów w 
tej samej grupie rozgrywkowej w której występuje jego drużyna, 
h) będąc równocześnie obserwatorem nie może sędziować jako sędzia(główny bądź asystent) 
na klasie na której prowadzi obserwacje. 
 

5. Zarząd KS Podokręgu wnioskuje do Zarządu Dol. ZPN o cofnięcie uprawnienia sędziego 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 IV 
lidze lub Zarządu Podokręgu do prowadzenia pozostałych klas rozgrywkowych. 
 

6. Awans do IV ligi lub prolongata uprawnień sędziego Grupy A lub awansu z Grupy B sędziów 
Podokręgu 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 IV lidze. Oznacza to, iż istnieje możliwość 
awansowania sędziego do wyższej klasy rozgrywkowej w trakcie trwania sezonu (np. podczas 
przerwy zimowej). 
 

§ 2. 
Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów 

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



 

 

  a)sędziowie Grypy Kadra – wg aktualnych kryteriów KS PZPN i KS DZPN, 
  b)sędziowie Grupy JG A – dolna 18 lat  - nie określa się górnej granicy wieku, 
  c)sędziowie Grupy JG B – dolna minimum 15 lat – nie określa się górnej granicy wieku, 
 
2.Ustala się liczbę sędziów w poszczególnych grupach sędziów: 
  a) Grupa Kadra – liczba sędziów w grupie jest uzależniona od nadanych uprawnień dla sędziów 

i sędzi  wg aktualnych kryteriów KS PZPN i KS DZPN, 
  b)Grupa JG A – grupa o liczebności max 50 sędziów, 
  c)Grupa JG B – nie ustala się limitu ilościowego grupy. 
 
3. O przydatności sędziego do prowadzenia zawodów na szczeblu podokręgu, decyduje Zarząd 

KS Podokręgu JG, biorąc pod uwagę dyspozycję fizyczną, wyniki egzaminów oraz potrzeby w 
zakresie zabezpieczenia obsady. 

 
4.Uprawnienia do prowadzenia meczów klasy okręgowej Podokręgu JG, otrzymują sędziowie 

Grupy Kadra(na podstawie uprawnień do prowadzenia IV ligi i klas wyższych a także asystenci 
szczebla centralnego) i sędziowie Grupy JG A. Zarząd KS Podokręgu JG przed każdym 
sezonem rozgrywkowym przydziela sędziów z Grupy JG A (uprawnieni do prowadzenia 
zawodów klasy OKR i klasy A), Grupy JG B (uprawnieni do prowadzenia zawodów klasy B i 
grup młodzieżowych),  

 
5.Wtrakcie sezonu Zarząd KS Podokręgu może przenosić sędziów do wyższych lub niższych 

grup. 
 
6.Uprawnienia sędziego doprowadzenia zawodów na szczeblu Podokręgu wygasają w dniu 

zakończenia rozgrywek w sezonie rozgrywkowym. 
 

§ 3. 
Egzaminy praktyczne – obserwacje 

1.Sędziowie Grupy JG A podlegają egzaminom praktycznym – obserwacjom, które prowadzą 
obserwatorzy  zatwierdzeni przez Zarząd KS Podokręgu Jelenia Góra. 

 
2.Oceny z egzaminów praktycznych są wystawiane  zgodnie z instrukcją obserwatora PZPN. 
 
3.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 Zarząd KS 
Podokręgu przy kwalifikacji sędziego do określonej Grupy sędziów i rekomendacji do awansu. 

 
4.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 Zarządu KS 
Podokręgu. 

 
5.Jeżeli sędzia otrzyma z egzaminu praktycznego ocenę    7,4  i niższej zostanie poddany 

egzaminowi komisyjnemu z zachowaniem okresu odsunięcia od zawodów na co najmniej 3 
kolejki. W przypadku otrzymania ponownie oceny 7,4 i niższej w danym sezonie sędzia zostanie 
przesunięty z Grupy JG A do  JG B. 

 
6.W przypadku otrzymania rekomendacji nie spełnił zadania przez sędziego asystenta na 

zawodach klas Okręgowej  i  A zostanie on odsunięty od prowadzenia zawodów na szczeblu tych 
klas. 

    
§ 4. 

 Egzaminy teoretyczne, kondycyjne oraz szkolenie. 
1.W każdym sezonie rozgrywkowym Zarząd KS Podokręgu organizuje i nadzoruje egzaminy dla 

sędziów: 



 

 

a) egzamin dla sędziów w miesiącu czerwcu po zakończeniu sezonu, który jest jednocześnie 
egzaminem kwalifikującym na kolejny sezon rozgrywkowy, 

b) wiosenny  egzamin dla sędziów przed rozpoczęciem rundy wiosennej w miesiącu marcu 
lub kwietniu, 

c) dodatkowy egzamin kondycyjny dla kandydatów do IV ligi wg limitów obowiązujących dla tej 
klasy rozgrywkowej, 

d) dodatkowe egzaminy organizowane przez KS Podokręgu.    
 
2.Udział w egzaminach teoretycznych i kondycyjnych jest obowiązkowy. 
 
3.Z egzaminów określonych w pkt 1 litery a, b, są zwolnieni sędziowie, którzy zaliczyli egzaminy 

organizowane przez Centralną Komisję Szkoleniową KS PZPN lub KS Dolnośląskiego ZPN 
 
4.Kandydaci na sędziów IV ligi w liczbie ustalonej przez KS DZPN uczestniczą w wiosennym 

egzaminie organizowanym przez KS DZPN – sędziowie ci, pod warunkiem jego zaliczenia 
są zwolnieni z udziału w egzaminie organizowanym prze KS OZPN.    

 
5.Zarząd KS Podokręgu ustala miejsce oraz terminy(I bądź II-poprawkowy) egzaminów dla 

sędziów klasy Okręgowej i A oraz takiej ilości sprawdzianów kondycyjnych dla pozostałych 
sędziów aby zapewnić sprawne  zabezpieczenie obsady sędziów we wszystkich klasach 
rozgrywkowych. Wyniki egzaminów  teoretycznego i sprawdzianu kondycyjnego ocenia się 
zgodnie z obowiązującymi tabelami wyników.   

 
6.Test teoretyczny pisemny sędziowie składają w formie odpowiedzi na pytania.  Minimum 

zaliczenia wynosi 70% prawidłowych odpowiedzi. W przypadku sędziego ubiegającego się o 
awans minimum do awansu  na egzaminie konkursowym wynosi 80% prawidłowych odpowiedzi. 

 
Tabela punktacji egzaminu teoretycznego. 

Liczba punktów Ocena Liczba punktów Ocena 

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

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

29,0 4,90       24,0( A) 4,40 

28,5 4,85 23,5 4,00 

28,0 4,80 23,0 3,80 

27,5 4,75 22,5 3,60 

27,0 4,70 22,0 3,40 

26,5 4,65 21,5 3,20 

26,0 4,60 21,0 3,00 

25,5 4,55 poniżej 21,0 0,00 

 
7.Sprawdzian kondycyjny – interwałowy dla sędziów głównych Klasy Okręgowej, Klasy A i asystentów III 
i IV lig  składa się z dwóch testów: 
 

  a)TEST 1  
▪ 6 x 40 w odstępach 1,5 minutowych maksymalny dopuszczalny czas przebiegnięcia każdego 

odcinka wynosi 6,6 sekundy.  
▪ Jeżeli sędzia upada lub potyka się dostaje dodatkową próbę ( 1 x 40 m.) 
▪ Jeśli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po 

szóstym starcie. Jeżeli dwa biegi zostaną przebiegnięte powyżej dopuszczalnego czasu, to 
sędzia test nie zalicza. 

▪ Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest zaliczenie testu nr 1 
 

b)TEST 2 – Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. 

• na pierwszy gwizdek prowadzącego test(lub sygnał z nośnika multimedialnego) – 
sędziowie muszą pokonać 75 metrów w czasie 17 sekund z miejsca startu. Następnie 
mają oni 20 sekund na pokonanie 25 metrów chodu. Na kolejny sygnał gwizdka 



 

 

sędziowie muszą ponownie przebiec 75 metrów w czasie 17 sekund, następnie mają 
przejść 25 metrów w czasie 20 sekund. To składa się na 0.5 okrążenia - test może być 
przeprowadzony na bieżni o długości nie mniejszej jak 100 m. 

• każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”, którą 
wyznaczają 4 pachołki (1.5 metry przed i 1.5 metry za oznaczeniem dystansu 75 
metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi jednej stopy w „strefie chodzenia”, 
obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za pierwszym razem sędzia otrzymuje 
ostrzeżenie, za drugim zostaje wykluczony. 

• sędziowie nie mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem. 

• minimalna liczba okrążeń aby zaliczyć test wynosi 10. 

• za pełne okrążenie uznaje się dystans 400 m (4 powtórzenia dystansu               75m i 25 
m). 

 
Punktacja za sprawdzian kondycyjny: 

12 okrążeń – ocena 5,00 
11 okrążeń – ocena 4,75 
10 okrążeń – ocena 4,50 
poniżej  egzamin niezaliczony – ocena 0 

 
8.Sprawdzian kondycyjny –  dla pozostałych sędziów  składa się z dwóch testów: 

a)TEST 1  
▪ 6 x 40 w odstępach 1,5 minutowych maksymalny dopuszczalny czas przebiegnięcia każdego 

odcinka wynosi 6,6 sekundy(dla asystentów Klasy Okręgowej i A oraz 7,0 sek. dla pozostałych 
sędziów.  

▪ Jeżeli sędzia upada lub potyka się dostaje dodatkową próbę ( 1 x 40 m.) 
▪ Jeśli sędzia nie zalicza jednej z sześciu prób to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po 

szóstym starcie. Jeżeli dwa biegi zostaną przebiegnięte powyżej dopuszczalnego czasu, to 
sędzia test nie zalicza. 

▪ Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest zaliczenie testu nr 1 
 
b)TEST 2 – sprawdza wytrzymałość sędziów w okresie 12 minutowego biegu podczas którego 

sędzia musi pokonać dystans: 

• 2400 m dla sędziów, którzy będą mogli być obsadzani jako asystenci na klasie Okręgowej, 

• 2000 m dla sędziów, którzy będą mogli być obsadzani jako asystenci na klasie A oraz 
sędziów rezerwy kadrowej, 

• 1600 m dla pozostałych sędziów. 
poniżej 1600 m egzamin niezaliczony   

 
9.Zakres egzaminu kondycyjnego sprawdzającego może ulec zmianie. Zarząd KS Podokręgu 

biorąc pod uwagę możliwości czasowe i sprzętowe może w każdym czasie podjąć decyzję o 
zmianie zakresu testu kondycyjnego do odbycia TESTÓW nr 2, bez konieczności zaliczania 
przez sędziów TESTU 1 6 x 40. 

 
10.Sędzia, który w trakcie testu kondycyjnego dozna kontuzji, potwierdzonej przez lekarza  – w 

ciągu 48 godzin od zakończenia egzaminu, zostanie dopuszczony do kolejnego testu po 
zgłoszeniu gotowości w terminie określonym przez Zarząd KS Podokręgu Jelenia Góra.       . 
Test taki zostanie potraktowany jako odbyty w pierwszym terminie. 

 
11.W uzasadnionych przypadkach, udokumentowanych odpowiednim zaświadczeniem (choroba, 

kontuzja) Zarząd KS Podokręgu ma prawo zwolnić sędziego od uczestnictwa w egzaminach. 
Nie zwalnia to jednak sędziego od złożenia egzaminów przed Komisją w terminie dodatkowym, 
wyznaczonym przez Zarząd KS Podokręgu. Wszelkie inne decyzje w tej sprawie należą do 
Zarządu KS Podokręgu Jelenia Góra. 

 



 

 

12.Sędzia, który nie zaliczy egzaminów w dwóch kolejnych terminach(tj. I termin i II termin egz. 
poprawkowy lub egzaminu zdawanego w II terminie, który decyzją Zarządu zostaje uznany za I  
termin), zostanie przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej.  

 
13.Sędzia klasy Grupy JG A, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie weźmie udziału w 

wyznaczonym terminie egzaminu, zostanie przesunięty do Grupy JG B. 
 
14.Sędziowie kandydaci do IV ligi w przypadku nie zaliczenia egzaminów na kursie  

organizowanym  przez KS DZPN mają obowiązek zaliczyć ten egzamin podczas kursu 
organizowanego przez  Zarząd KS Podokręgu – egzamin ten jest traktowany jako egzamin w 
drugim terminie. 

 
15.Do czasu zdania egzaminów sędzia nie będzie brany pod uwagę przy obsadzie zawodów, jako 

sędzia główny w klasie Okręgowej i klasie A, a w przypadku nie zaliczenia egzaminów w II 
terminie, zostanie przesunięty do niższej klasy w danym sezonie rozgrywkowym. 

 
16.Sędzia przesunięty na mocy niniejszych zasad  z Grupy JG A do Grupy JG B będzie obsadzany 

jako sędzia główny w tej klasie pod warunkiem zaliczenia egzaminu w dodatkowym terminie 
wyznaczonym przez Zarząd KS Podokręgu. 

 
17.Oprócz egzaminów Zarząd KS Podokręgu organizuje i nadzoruje inne formy szkolenia sędziów: 

a) szkolenie korespondencyjne w okresie przerwy zimowej w rozgrywkach, 
b) szkolenie ogólne przynajmniej 1 raz w sezonie, 

 
18.Pracę pisemną korespondencyjną z wiadomości teoretycznych w przerwie zimowej lub 

szkolenie on-line. 
 

19.Brak uczestnictwa w szkoleniach ogólnym oraz innych szkoleniach powoduje pomijanie 
sędziów w obsadzie na przynajmniej jeden tydzień rozgrywkowy. 

 
§ 5. 

Awanse i spadki 
 

1.Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywkowego Zarząd KS Podokręgu ustala listę 
klasyfikacyjną sędziów każdej grupy rozgrywkowej biorąc pod uwagę wyniki osiągnięte przez 
sędziów na egzaminach,  ocen z przeprowadzonych obserwacji oraz obiektywnej oceny 
Zarządu Kolegium Sędziów Podokręgu JG.  

 
2.Listy klasyfikacyjne, o których jest mowa w pkt. 1,a także forma sędziego w dłuższej 

perspektywie czasowej, jego wiek oraz perspektywa dalszego rozwoju stanowią podstawę do 
ustalania przez Zarząd KS Podokręgu liczby sędziów awansujących i spadających na nowy 
sezon w poszczególnych grupach. 

 
3.Uprawnienia do prowadzenia zawodów w poszczególnych klasach rozgrywkowych oraz 

przynależność do określonej grupy sędziów nadawane są na jeden sezon rozgrywkowy i są 
podstawą do nadania licencji. 

 
§ 7.  

Urlopy. 
 

1.Na wniosek sędziego, Zarząd KS Podokręgu może udzielić urlopu na okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy. 

 
2.Po powrocie z urlopu Zarząd KS Podokręgu określi zakres egzaminów, po zaliczeniu których 

sędzia zostanie umieszczony na liście sędziów czynnych. W przypadku nie zgłoszenia się 
sędziego po zakończonym urlopie  zostanie on przesunięty do najniższej klasy rozgrywkowej. 

 



 

 

3. W przypadku wniosku o urlop w okresie dłuższym niż wskazany w pkt. 1, decyzję o jego 
udzieleniu oraz zasady powrotu po zakończonym urlopie podejmie Zarząd KS Podokręgu. 

 
§ 8. 

Postanowienia końcowe. 
 

1.W czasie trwania rozgrywek, sędzia może być pozbawiony Decyzją Zarządu KS Podokręgu 
Jelenia Góra uprawnień sędziego klasy Okręgowej  i klasie A w Grupie A JG i  przesunięty do 
niższej Grupy B JG w następujących przypadkach: 

a)   prowadzi zawody na nie zadawalającym poziomie, 
b)   nie wykazuje niezbędnego zdyscyplinowania i dyspozycyjności do obsady, 
c)   nie uczestniczy aktywnie w działalności macierzystego związku piłki nożnej a w 

szczególności w pracy szkoleniowej, 
d)   nie przestrzega regulaminów i postanowień DZPN, 
e)   został pozbawiony licencji.  
 

2. Sędziowie przekraczający normy dobrego wychowania, kultury osobistej oraz normy etyczne 
powszechnie przyjęte wśród organizacji sędziowskiej podlegają sankcji dyscyplinarnej zgodnie z 
Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN – wniosek do Komisji Dyscyplinarnej składa 
Przewodniczący KS Podokręgu JG. 

3.W przypadku merytorycznych zmian zasad spadku i awansu zostaną one podane do wiadomości 
za pośrednictwem aneksów. 

 
4.Od decyzji podjętych na podstawie niniejszych przepisów w sprawie awansów   i spadków 

nie przysługuje odwołanie. 
 
5.Do interpretacji zasad upoważniony jest Zarząd KS Podokręgu Jelenia Góra. 
 
6.Niniejsze zasady awansu i spadku sędziów KS Jelenia Góra zostały ustalone i zatwierdzone 

przez Zarząd KS Podokręgu w dniu  30 maja 2022r. 
 
 

p.o. Przewodniczący 
KS Podokręgu Jelenia Góra 

Piotr Oleksy  
 
 
 


