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§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1. Regulamin Obserwatorów tworzy się na potrzeby pracy obserwatorów Kolegium 
Sędziów Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej.  

 
2. Niniejszy Regulamin dotyczy obserwatorów Zachodniopomorskiego Związku Piłki 

Nożnej. 
 

3. Regulamin Obserwatorów określa: 
- rolę obserwatora w organizacji sędziowskiej, 
- zasady powołania oraz tryb nadawania uprawnień obserwatorom, 
- szczegółowy tryb egzaminów dla obserwatorów, 
- zakres pracy obserwatora podczas przeprowadzenia egzaminu praktycznego,  
- tryb odwołania oraz rezygnacji z roli obserwatora. 

 
4. Regulamin Obserwatorów KS ZZPN uchwalany jest przez zarząd Kolegium 

Sędziów stosowną uchwałą, przedkładaną do akceptacji Prezydium Zarządu 
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej. 

 
5. Obowiązujący Regulamin Obserwatorów umieszczany będzie na stronie 

internetowej Kolegium Sędziów ZZPN. 
 

 
 

§ 2 
ROLA OBSERWATORA W ORGANIZACJI SĘDZIOWSKIEJ 

 
1. Obserwator KS ZZPN jest organem weryfikującym pracę sędziów w rozgrywkach 

organizowanych przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej. 
 

2. Do głównych obowiązków obserwatora należy: 
- staranne przeprowadzenie egzaminów praktycznych sędziów wyznaczonych 

do prowadzenia meczów: mistrzowskich, pucharowych i towarzyskich, 
- szczegółowa analiza meczu będącego egzaminem praktycznym dla sędziego z 

uwzględnieniem wszystkich niezbędnych elementów (pozytywnych,  
negatywnych czy neutralnych) mających wpływ na prawidłowość przebiegu 
zawodów i omówienie tego z sędziami po zakończonym meczu,  

- przygotowanie rzetelnej oceny sędziego z przeprowadzonego egzaminu 
praktycznego z uwzględnieniem obowiązujących zasad, oraz przekazanie 
informacji dotyczącej oceny pracy sędziego, jego postawy na boisku - do 
referenta obserwatorów odpowiedzialnego za koordynację pracy 
obserwatorów w ramach zarządu KS ZZPN, 

- przekazanie swojego doświadczenia i wiedzy sędziom w trakcie egzaminu 
praktycznego, jak również podczas innych form współpracy,  

- pełnienia roli mentora/nauczyciela w pracy sędziego na boisku i w jego 
całkowitym rozwoju.  
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3. Obserwator zobowiązany jest do udziału w egzaminach ( przed każdą rundą) 

weryfikujących wiedzę i umiejętności obserwatora w terminach ustalonych przez 
zarząd KS ZZPN. 

 
4. Obserwator musi brać praktyczny udział w szkoleniach sędziów i obserwatorów, 

oraz podjęcie się roli wykładowcy podczas szkolenia na prośbę zarządu KS ZZPN. 
 

5. Do głównych zadań obserwatora jest również informowanie referenta 
obserwatorów o dyspozycyjności w terminach ustalonych jako rozgrywkowe 
przez Wydział Gier ZZPN. 

 
6. Obserwator powinien być aktywny w organizacji sędziowskiej, brać czynny udział 

w jej funkcjonowaniu, oraz współpracować z innymi obserwatorami oraz 
sędziami. 

 
7. W szczególnych sytuacjach obserwator może pełnić rolę mentora, wspierając 

rozwojem sędziów uczestniczących w określonych programach wskazanych przez 
Kolegium Sędziów PZPN lub ZZPN. 
 

8. W szczególnych sytuacjach obserwator pełni również role delegata na zawody 
reprezentującego ZZPN.   

 
 

§ 3 
ZASADY POWOŁYWANIA ORAZ TRYB NADAWANIA UPRAWNIEŃ 

OBSERWATOROM 
 

1. Obserwatorem KS ZZPN może być były lub czynny sędzia piłkarski, który spełnia 
wszystkie poniższe kryteria: 

a) posiada minimum wykształcenie średnie, 
b) odznacza się nienaganną postawą etyczno – moralną,  
c) w ciągu ostatnich 3 lat nie był karany dyscyplinarnie przez struktury 

związkowe (PZPN, ZZPN) za czyny naruszające pozytywny wizerunek 
sędziego, obserwatora 

d) posiada conajmniej 10-letnie doświadczenie w roli sędziego, który 
prowadził zawody na szczeblu centralnym, lub conajmniej przez 3 lata 
sędziował mecze na poziomie V-ego szczebla rozgrywkowego (w systemie 
rozgrywek prowadzonych przez ZZPN - jest to IV liga). 

e) ukończył 40 rok życia (w przypadku mężczyzn), lub 30 rok życia (w 
przypadku kobiet) 

f) nie przekroczył 67 roku życia, 
g) pozytywnie przeszedł egzamin ze znajomości przepisów gry, 
h) po uzyskaniu pozytywnej opinii KS ZZPN 

  
 

2. Funkcję obserwatora bez uwzględnienia powyższych kryteriów zarząd KS ZZPN 
może powierzyć:   

a) czynnym lub byłym sędziom międzynarodowym,  
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b) czynnym lub byłym sędziom zawodowym,  
c) czynnym lub byłym sędziom z grupy TOPAMATOR – prowadzącym zawody 

w najwyższej klasie rozgrywkowej (Ekstraklasa, I liga), 
d) członkom zarządu KS ZZPN – na wniosek przewodniczącego KS, 
e) w szczególnych przypadkach byłym sędziom szczebla centralnego, którzy z 

różnych powodów zakończyli czynne sędziowanie (np. kontuzja, choroba, 
itp…) 

 
 

3. Sędzia spełniający wymogi (określone w pkt. 1), chcący zostać obserwatorem, 
składa do zarządu KS ZZPN wniosek o rozpoczęcie pracy w roli obserwatora, 
uzasadniając w nim wszystkie kryteria określone wymogami niniejszego 
regulaminu. Na podstawie wniosku zarząd KS ZZPN sprawdza zgodność z faktami, 
i przy pozytywnej weryfikacji może dopuścić do egzaminu ze znajomości 
przepisów gry. Pozytywnie zdany egzamin upoważnia zarząd KS ZZPN do 
wpisania na listę obserwatorów na kolejną rundę.  

 
4. Kandydaci na obserwatorów wnioski o nominację mogą składać do 30 czerwca 

każdego roku. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.  
 

5. Obserwatorzy oraz kandydaci na obserwatorów zostaną poddani egzaminom ze 
znajomości przepisów przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej. Wyniki 
egzaminów będą wyznacznikiem dla zarządu KS ZZPN do nominacji obserwatora 
na kolejną rundę.  
 

6. Obserwatorem / mentorem nie może być czynny sędzia piłkarski za wyjątkiem 
obecnych i byłych  sędziów  szczebla centralnego (sędzia zawodowy, TOP Amator 
grupy A,B i C), którzy mogą przeprowadzać obserwacje szkoleniowe/mentorskie.  

 
7. Obserwatorów powołuje i odwołuje Prezydium Zarządu ZZPN na wniosek 

przewodniczącego KS ZZPN – po wcześniejszym zatwierdzeniu przez zarząd KS 
ZZPN. 

 
8. Obserwatorem KS ZZPN nie może być sędzia, który mimo spełnienia warunków 

określonych w § 1 lub § 2, pozostaje w strukturach klubu sportowego 
posiadającego sekcję piłki nożnej.  

 
9. Obserwatora KS ZZPN muszą cechować posiadane predyspozycje oraz autorytet 

wśród sędziów. Obserwator powinien w swojej pracy wykazać się należytym 
doświadczeniem, rzetelnością oraz relatywizmem. 

 

 
§ 4 

SZCZEGÓŁOWY TRYB EGZAMINÓW DLA OBSERWATORÓW 
 

1. Obserwatorzy KS ZZPN poddawani są egzaminowi teoretycznemu ze znajomości 
przepisów gry w piłkę nożną - dwukrotnie w ciągu sezonu. Egzaminy 
przeprowadzane są przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej (czerwiec - 
lipiec oraz luty - marzec). Przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminów dla 
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obserwatorów z ramienia zarządu KS ZZPN zajmuje się Referent ds. obserwatorów 
– we współpracy z wiceprzewodniczącym ds. szkolenia KS ZZPN. 
 

2. W skład egzaminu teoretycznego wchodzą : 
a) test teoretyczny z przepisów gry (30 pytań) – min. zaliczeniowe 80% 
b) test filmowy (na podstawie analizy TV) – min. zaliczeniowe 70% 

 
3. Wyniki egzaminów przedstawione zostają zarządowi KS ZZPN, który po stosownej 

weryfikacji przedkłada je do akceptacji przewodniczącemu KS ZZPN. Na 
podstawie egzaminów przygotowywane są listy obserwatorów na daną rundę i 
przedkładane do zatwierdzenia Prezydium Zarządu ZZPN. 

 
4. W przypadku negatywnego wyniku uzyskanego podczas egzaminu teoretycznego 

(nie uzyskania odpowiedniej ilości punktów zaliczeniowych), obserwator nie 
będzie uwzględniany w obsadzie - do czasu ponownego egzaminu. Obserwator, 
który dwukrotnie z rzędu nie zaliczy egzaminu – zostanie przesunięty do sędziów 
nieczynnych bez możliwości powrotu do roli obserwatora. 

 
5. Egzamin ma formę zaliczeniową. Nie przewiduje się egzaminów poprawkowych.  

 
6. W sytuacjach szczególnych zarząd KS ZZPN może ogłosić dodatkowy termin 

egzaminów dla obserwatorów, którzy w uzasadnionych przypadkach nie mogli 
uczestniczyć w podstawowym terminie.  

 
7. Kandydaci na obserwatorów podchodzą do egzaminów razem z obserwatorami 

czynnymi.  
 

8. Sędziowie czynni będący obserwatorami (lub kandydującymi do tej roli) zaliczają 
egzamin pisemny zgodnie ze swoją klasą rozgrywkową. Sędziów czynnych 
obowiązują takie same warunki funkcjonowania jak obserwatorów.  

 
9. Członkowie zarządu KS ZZPN pełniący role obserwatora, oraz sędziowie 

wymienieni w § 3, pkt. 2 – zwolnieni są z egzaminów. O ich przydziale w 
zestawieniu obserwatorów decyduje przewodniczący zarządu KS ZZPN. Sędziów i 
obserwatorów szczebla centralnego – obowiązują regulaminy ustalone przez 
Polski Związek Piłki Nożnej. 

 
10. Obserwatorzy zobowiązani są do przeprowadzenia szkoleń w formie 

warsztatowej lub wykładowej dla sędziów lub wybranej grupy sędziów. Przed 
każdą rundą rozgrywkową – podczas egzaminów teoretycznych - obserwatorzy 
zobowiązani są do podania propozycji tematu szkolenia, które mogą zostać 
uwzględnione przez zarząd KS ZZPN w programie szkolenia. Wybrane propozycje 
mogą być przeprowadzone indywidualnie lub w grupach. Na podstawie podanych 
propozycji zarząd ZZPN ustali harmonogram zajęć i poda je do wiadomości w 
programie szkolenia. Dopuszcza się nagrywanie takich zajęć na odpowiednich 
nośnikach do celów szkoleniowych. 
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§ 5 

ZAKRES PRACY OBSERWATORA PODCZAS PRZEPROWADZENIA 
EGZAMINU PRAKTYCZNEGO DLA SĘDZIÓW KS ZZPN 

 
1. Zakres pracy, szczegółowe zasady brane pod uwagę przy ocenie sędziego podczas 

egzaminu praktycznego oraz system ocen – określony jest w wytycznych dla 
obserwatorów Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 
2. System ocen I zasady ich przyznawania, szczegółowo określają wytyczne dla 

obserwatorów.  
 

3. Obserwator najpóźniej trzy dni przed meczem otrzymuje informację (telefoniczną 
lub mailową) o planowanym egzaminie praktycznym dla sędziego. W informacji 
wskazany jest mecz oraz sędzia, oraz termin i miejsce zawodów. Obserwator 
potwierdza udział w zawodach do referenta obsady obserwatorów z ramienia 
zarządu KS ZZPN. 

 
4. Po zakończonych zawodach obserwator niezwłocznie przesyła informacje o 

wystawionej sędziemu ocenie, a w ciągu 24 godzin po meczu - przygotowuje 
raport obserwatora o przeprowadzonym egzaminie i zatwierdza go w systemie 
extranet.  

 
5. Obserwator zobowiązany jest do przekazania po meczu słownej oceny sędziemu, 

oraz przesłania raportu systemem extranet z przeprowadzonego egzaminu.  
 

6. W uzasadnionych przypadkach sędzia poddany egzaminowi praktycznemu może 
odwołać się do zarządu KS ZZPN odnośnie wystawionej oceny. W przypadku 
pozytywnego rozpatrzenia odwołania w stosunku do obserwatora mogą zostać 
wyciągnięte konsekwencje dyscyplinarne. 

 
7. Zapis video z meczu może służyć jako dodatkowa forma odwołania w przypadku 

zawyżonej lub zaniżonej oceny pracy sędziego. 
 

8. Ocena wystawiona sędziemu stanowi efekt jego pracy i służy Zarządowi  KS ZZPN 
jako kierunek przy obsadzie zawodów oraz ustalaniu list klasyfikacyjnych. Zarząd 
KS ZZPN w uzasadnionych przypadkach może zmienić lub nie skorzystać z oceny 
wystawionej przez obserwatora.   
 

9. Członkowie zarządu KS ZZPN mogą weryfikować pracę obserwatora, analizując 
egzaminowane zawody przez bezpośredni udział lub na podstawie analizy video. 
Każdy taki udział członka zarządu KS ZZPN wymaga omówienia z obserwatorem 
zasad prowadzonego egzaminu praktycznego (po meczu lub jeśli wymaga tego 
sytuacja w trakcie spotkania zarządu KS ZZPN). 

 
10. Obserwator w specyficznych sytuacjach (np. mecze wskazane jako 

podwyższonego ryzyka) pełni również rolę delegata – opisując zaistniałe 
zdarzenia w trakcie meczu, nie będące bezpośrednio pod kontrolą sędziów.  
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§ 6 

TRYB ODWOŁANIA ORAZ REZYGNACJI Z ROLI OBSERWATORA – 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Uprawnienia obserwatora wygasają po zakończeniu sezonu rozgrywkowego. Na 

nowy sezon obserwator musi otrzymać nominację (licencję), zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w niniejszym regulaminie. 

 
2. Obserwator na własną prośbę może poddać się urlopowi terminowemu, podczas 

którego nie będzie wyznaczany do przeprowadzenia egzaminów praktycznych. W 
przypadku urlopu długoterminowego, lub w innych uzasadnionych przypadkach 
– zarząd KS ZZPN może skierować obserwatora na ponowny egzamin teoretyczny.  

 
3.  Zarząd KS ZZPN może odwołać z funkcji obserwatora osobę, która narusza 

postanowienia niniejszego regulaminu oraz zasady uchwalone przez Polski 
Związek Piłki Nożnej oraz Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej, a także: 

a) narusza normy etyczno – moralne 
b) nieterminowo przesyła raport z przeprowadzonego egzaminu 

praktycznego 
c) nie bierze udziału w szkoleniach 
d) nie poddaje się okresowym sprawdzianom z przepisów gry 
e) ocenia pracę sędziów na boisku w sposób nieobiektywny, nieadekwatnie 

do ich umiejętności oraz zawyża lub zaniża oceny ogólne sędziów 
 

4. Sprawy nieunormowane niniejszym regulaminem rozstrzyga zarząd KS ZZPN 
 

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Prezydium Zarządu 
Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, z mocą obowiązującą od sezonu 
rozgrywkowy 2017/2018. 

 
 


