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

dot. Zasad selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego 
 

Na podstawie art. 36 §1 pkt 25) Statutu PZPN uchwala się co następuje: 

I. Przyjmuje się zasady nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego w 

następującym brzmieniu: 

ZASADY SELEKCJI I NADAWANIA UPRAWNIEŃ 

OBSERWATORÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze zasady zostały dostosowane do warunków Konwencji Sędziowskiej UEFA. 

2. Użyte w niniejszych zasadach określenie „obserwator” oznacza obserwatora szczebla 

centralnego, tj. Ekstraklasy, I, lI oraz III ligi. 

3. Uprawnienia obserwatora szczebla centralnego na wniosek Zarządu KS PZPN nadaje Zarząd 

PZPN. 

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

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

przypadkach Zarząd 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 ZPN. 

6. Obserwatorem Ekstraklasy, I, II oraz III ligi nie może być prezes, pracownik oraz działacz 

społeczny klubu piłkarskiego uczestniczącego w rozgrywkach szczebla centralnego, a także osoba 

pełniąca funkcję delegata szczebla centralnego. 

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

uzasadnionych przypadkach Zarząd KS PZPN może wnioskować o dokooptowanie kolejnych 

obserwatorów w przerwie między rundą jesienną a wiosenną danego sezonu. 

8. Obserwator Ekstraklasy I , II oraz III ligi otrzymuje uprawnienia po zatwierdzeniu przez Zarząd 

PZPN. 

9. Obserwator musi: 

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

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. 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 oraz KS ZPN, 

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. Zarząd 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 Zarządu KS 

PZPN. 

12. Częstotliwość delegowania obserwatora leży w gestii Zarządu KS PZPN i nie podlega 

roszczeniom ze strony obserwatora, ani jego macierzystego ZPN. 

II. Postanowienia szczegółowe 

1. Liczbę obserwatorów Ekstraklasy, I, II oraz III ligi na każdy sezon rozgrywkowy każdorazowo 

ustala Zarząd KS PZPN. 

2. Przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej kandydaci na obserwatorów poddawani są 

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

Zarządu KS PZPN oraz Centralnej Komisji Szkoleniowej KS PZPN (wchodzą oni w skład Komisji 

Egzaminacyjnej). 

3. Zakres szkolenia, testu i jego formę określa Zarząd KS PZPN. Minima zaliczeniowe wynoszą: 

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

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

Zaliczenie testu jest warunkiem nieodzownym do utrzymania uprawnień Obserwatora, ale o 

ostatecznym kształcie list przedstawianych Zarządowi PZPN decyduje Zarząd KS PZPN. 

4. 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 Zarząd KS PZPN. 

5. Wnioski o powołanie kandydatów po raz pierwszy ubiegających się o uprawnienia obserwatora 

szczebla centralnego, muszą zawierać CV oraz kopie arkuszy obserwacji danego kandydata z 

ostatnich 12 miesięcy. 

6. 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. 

7. Decyzje w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na obserwatorów mają charakter 

nominacji i nie podlegają zaskarżeniu. 

8. 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). 

III. Postanowienia końcowe 

1. Obserwator może być okresowo urlopowany. 

2. Zarząd KS PZPN może wnioskować 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. 

II.Traci moc Uchwała nr IX/228  z dnia 14 sierpnia 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej dot. Zasad selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

           Prezes PZPN Cezary Kulesza 

 


