
 

 
Uchwała Nr XVII/71/2017 
z dnia 25 września 2017 r. 

Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 
 
 
 

Na podstawie § 32 ust. 9 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się, co 

następuje: 

 

I. Po zapoznaniu się z wnioskiem Przewodniczącego Kolegium Sędziów 

Łódzkiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 lipca 2017 roku zatwierdza się 

„Zasady nadawania uprawnień obserwatorom sędziów Kolegium Sędziów 

ŁZPN” stanowiące załącznik nr 1 do nin. Uchwały. 

 

 

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od początku 

sezonu 2017/2018. 

 
 
 
 

Prezes  
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 
 

Adam Kaźmierczak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr XVII/71/2017 z dnia 25 września  
Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 

 

 

ZASADY NADAWANIA UPRAWNIEŃ OBSERWATOROM SĘDZIÓW 

KOLEGIUM SĘDZIÓW ŁÓDZKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze zasady spełniają wymogi i zostały dostosowane do warunków Konwencji Sędziowskiej 

UEFA. 

2. Użyte w niniejszych zasadach określenie „obserwator” oznacza obserwatora sędziów III i IV ligi. 

3. Uprawnienia obserwatora na wniosek Zarządu KS Łódzkiego ZPN nadaje Zarząd Łódzkiego ZPN. 

4. Wnioski w sprawie kandydatów na obserwatorów składane są przez Wydziały Sędziowskie. Wnioski 

kandydatów na obserwatorów IV ligi ubiegających się po raz pierwszy   muszą zawierać przebieg 

kariery sędziego, potwierdzoną kserokopię wykształcenia przez Przewodniczącego WS oraz kopie 

arkuszy obserwacji (tylko z klasy okręgowej) z ostatniej rundy z macierzystego  WS. 

5. Zarząd KS ŁZPN ma prawo weryfikacji przedkładanych list kandydatów zgłoszonych przez 

Wydziały Sędziowskie.  

6. Zarząd KS ŁZPN posiada uprawnienia do przedstawiania kandydatów nie ujętych we wnioskach 

poszczególnych WS.   

7. Kandydat na obserwatora III ligi musi co najmniej jeden sezon być obserwatorem IV ligi, a kandydat 

na obserwatora IV ligi musi co najmniej jeden sezon być obserwatorem klasy okręgowej  (zasady tej 

nie stosuje się do byłych i obecnych sędziów i sędziów asystentów szczebla centralnego).  

8. Obserwatorem IV ligi może zostać czynny sędzia, który jest sędzią Ekstraklasy, I  lub II ligi oraz 

sędzia asystent szczebla centralnego.  

9. Obserwatorem nie może być osoba związana z klubem piłkarskim uczestniczącym w rozgrywkach 

odpowiednio III i IV ligi, a także osoba pełniąca funkcję delegata meczowego.  

10. Obserwator nie może być osobą najbliższą sędziego w tej samej klasie rozgrywkowej.  

11. Obserwatorami KS ŁZPN są również osoby posiadające uprawnienia do  obserwacji na szczeblu 

centralnym w danym sezonie rozgrywkowym.  

12. Obserwator otrzymuje uprawnienia na każdy sezon rozgrywkowy po zatwierdzeniu przez Zarząd 

ŁZPN.  

13. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS ŁZPN może wnioskować do Zarządu Łódzkiego 

 ZPN o 

 uzupełnienie listy obserwatorów w dowolnym momencie trwania rundy rozgrywkowej. 

14. W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS ŁZPN może wnioskować do Zarządu Łódzkiego 

 ZPN o  

pozbawienie nadanych uprawnień obserwatora w trakcie rundy rozgrywkowej bez podawania 

przyczyny. 

15. Obserwator musi: 

a) posiadać udokumentowane minimum średnie wykształcenie, 

b) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 



 

c) kierować się w swoim postępowaniu: obiektywizmem, rzetelnością oraz posiadać autorytet w 

organizacji sędziowskiej, 

d) odznaczać się wysokim poziomem znajomości Przepisów Gry w Piłkę Nożną, ich interpretacją oraz 

umiejętnością przekazywania wiedzy i doświadczenia, 

e) mieć doświadczenie w prowadzeniu zawodów co najmniej na szczeblu klasy okręgowej w roli 

sędziego. Byli sędziowie-asystenci szczebla centralnego mogą być obserwatorami na najwyższym 

szczeblu rozgrywek ŁZPN, 

f) aktywnie uczestniczyć w działalności macierzystego WS, szczególnie w zakresie szkolenia, 

g) uczestniczyć we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez KS ŁZPN lub  WS 

poszczególnych OZPN, 

h) wykazywać należytą dyspozycyjność przy obsadzie zawodów. 

16. Klasa, którą dany kandydat na obserwatora osiągnął w karierze sędziowskiej, jest ważnym, ale nie 

decydującym kryterium przydziału do danej grupy obserwatorów. Zarząd KS ŁZPN dokonując 

przydziału bierze pod uwagę przede wszystkim przydatność merytoryczną danego kandydata na 

obserwatora. 

17. Częstotliwość delegowania obserwatora na zawody piłkarskie leży w gestii Zarządu KS 

Łódzkiego ZPN i nie podlega roszczeniom ze strony obserwatora. 

 

Rozdział II 

Postanowienia szczegółowe 

1. Liczbę obserwatorów III i IV ligi na każdy sezon rozgrywkowy każdorazowo ustala Zarząd 

KS ŁZPN (w III lidze - zgodnie z ustaleniami wojewódzkich KS ZPN współpracujących w tej klasie 

rozgrywkowej).2.  

Wszyscy kandydaci na obserwatorów poddawani są egzaminom teoretycznym minimum dwukrotnie w 

trakcie sezonu piłkarskiego. Pierwsze, odbywają się latem, przed rozpoczęciem sezonu 

rozgrywkowego, drugie zimą - przed rozpoczęciem rundy wiosennej.  Egzaminy te mają charakter 

zaliczeniowy. 

3. Dla obserwatora, który nie zaliczył jednego z egzaminów decyzję o ewentualnych egzaminach 

powtórkowych podejmuje KS ŁZPN lub KS PZPN. 

4. Zakres kursu, egzaminu i jego formę określa Zarząd KS ŁZPN (w III lidze kierując się ustaleniami 

wojewódzkich KS ZPN współpracujących w tej klasie rozgrywkowej lub wytycznymi PZPN, które są 

nadrzędne).  

5. Minima zaliczeniowe wynoszą: 

  

a) dla egzaminu teoretycznego - 80% prawidłowych odpowiedzi, 

  

b) w przypadku egzaminu filmowego - 70% prawidłowych odpowiedzi. 

  

6. Zaliczenie egzaminu jest warunkiem nieodzownym do utrzymania uprawnień obserwatora, ale o 

 ostatecznym kształcie list przedstawianych Zarządowi Łódzkiego ZPN decyduje Zarząd KS 

 Łódzkiego ZPN. 



 

7. Kandydata na obserwatora można zwolnić, w uzasadnionych przypadkach, z udziału w szkoleniu 

oraz ze złożenia sprawdzianu w pierwszym terminie. Nie zwalnia to jednak obserwatora od złożenia 

egzaminu w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd KS Łódzkiego ZPN. 

8. Obserwatorom wymienionym w rozdziale I pkt. 8 i 11 zalicza się egzamin złożony na szczeblu 

centralnym. 

9. Uprawnienia obserwatora wygasają: 

a) po zakończeniu sezonu, 

b) po ukończeniu 65 roku życia, 

c) po złożeniu rezygnacji, 

d) po podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne Łódzkiego ZPN i PZPN, 

e) w wyniku niestosowania się do przepisów i postanowień Łódzkiego ZPN i PZPN.  

10. Powołuje się kategorię obserwator - Senior w IV lidze.  

11. Jego uprawnienia wygasają po ukończeniu 70 roku życia. 

12. Warunkiem uzyskania nominacji do pełnienia funkcji obserwatora w kategorii Senior jest egzamin 

teoretyczny, który powinien być przeprowadzany minimum 2 razy w roku. Przed przystąpieniem do 

powyższego egzaminu kandydat na obserwatora - Seniora musi okazać się ważną kartą zdrowia 

wystawioną przez specjalistyczną Przychodnię Sportowo-Lekarską lub upoważnionego lekarza 

medycyny sportowej, obejmującą również testy psychologiczne.  

13. Kandydaci na obserwatora w kategorii Senior, którzy nie przystąpili do egzaminu teoretycznego w 

pierwszym terminie bądź nie zaliczyli tego egzaminu mogą przystąpić do niego w drugim terminie. 

14. Niezaliczenie egzaminu teoretycznego lub brak ważnej karty zdrowia, o której mowa w pkt. 12 

powoduje przerwę w obserwacji zawodów piłkarskich do końca sezonu piłkarskiego. 

15. W przypadku popełnienia przez obserwatora w kategorii Senior poważnego błędu w zakresie 

oceny wystawionej sędziemu prowadzącemu zawody, może on być odsunięty od obserwacji zawodów 

piłkarskich do końca danej rundy rozgrywek.  

16. Decyzje w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na obserwatorów i obserwatorów w 

kategorii Senior mają charakter nominacji i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

Rozdział III 

Postanowienia końcowe 

1. Obserwator może być okresowo urlopowany. O zaliczeniu obserwatora - po urlopie - do danej klasy 

oraz zakresie złożenia niezbędnego w tym celu sprawdzianu teoretycznego decyduje Zarząd KS 

ŁZPN. 

2. Zarząd KS Łódzkiego ZPN może wnioskować do Zarządu Łódzkiego ZPN o czasowe 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 poprzez zawyżanie lub 

zaniżanie not, 

c) naruszy normy etyczno-moralne lub w związku z pełnieniem funkcji obserwatora 

(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),  

d) przesyła nieterminowo lub niepoprawnie wypełniony arkusz obserwacji, 



 

e) kontaktuje się osobiście lub telefonicznie z przedstawicielami klubów rozgrywających zawody, na 

które został wyznaczony. W tym przypadku sprawa zostanie przekazana do Komisji Dyscyplinarnej 

Łódzkiego ZPN, 

f) kontaktuje się osobiście lub telefonicznie z sędziami wyznaczonymi do prowadzenia zawodów, na 

które został wyznaczony. W tym przypadku sprawa zostanie przekazana do Komisji Dyscyplinarnej 

Łódzkiego ZPN, 

g) przyjmuje prezenty od przedstawicieli klubów (za wyjątkiem symbolicznych pamiątek klubowych) 

oraz sędziów, 

h) korzysta (za wyjątkiem wspólnego wyjazdu z delegatem) z transportu na i z zawodów 

zaproponowanego przez sędziów, bądź innych uczestników zawodów, np. drużyn.  

3. Do interpretacji powyższych Zasad nadawania uprawnień obserwatorom sędziów KS ŁZPN 

uprawniony jest Zarząd ŁZPN. 

4. Tracą moc dotychczasowe Zasady nadawania uprawnień obserwatorów KS ŁZPN. 

 

Niniejsze Zasady nadawania uprawnień obserwatorom sędziów KS ŁZPN, stanowiące załącznik do 

Uchwały nr XVII/71/2017 z dnia 25 września 207 roku Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej  

wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd ŁZPN, z mocą obowiązującą od początku sezonu 

rozgrywkowego 2017/2018.  

 
 


