
Uchwała Nr ……..                
Zarząd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej 

z dnia 11.08.2021 roku 
 

w sprawie uchwalenia zasad selekcji i nadawania uprawnień obserwatora 
Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej oraz selekcji kandydatów na obserwatorów 

szczebla centralnego 
 

 
Na podstawie Statutu Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej uchwala się 

Zasady selekcji i nadawania uprawnień obserwatora 
 Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej 

oraz selekcji kandydatów na obserwatorów  szczebla centralnego w 
następującym brzmieniu: 

 
 

ZASADY SELEKCJI I NADAWANIA UPRAWNIEŃ OBSERWATORA 
MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ ORAZ SELEKCJI KANDYDATÓW 

NA OBSERWATORÓW SZCZEBLA CENTRALNEGO 
 
 

ROZDZIAŁ I 
ZASADY OGÓLNE 

 
1. Użyte w niniejszych zasadach określenie „obserwator” oznacza obserwatora 

wszystkich lig i klas prowadzonych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej oraz 
rozgrywek prowadzonych przez PZPN tj. Ekstraklasy, I ligi, II ligi i III ligi. 
 

2. Kandydatów na obserwatorów szczebla centralnego na dany sezon rozgrywkowy 
wyznacza Zarząd Kolegium Sędziów Mazowieckiego ZPN, po czym składa listę 
kandydatów Zarządowi MZPN celem zatwierdzenia. 
 

3. Kandydatów na obserwatorów IV ligi na dany sezon rozgrywkowy wyznacza Zarząd 
Kolegium Sędziów Mazowieckiego ZPN, po czym składa listę kandydatów Zarządowi 
MZPN celem zatwierdzenia. 
 

4. Kandydatów na obserwatorów okręgowych na dany sezon rozgrywkowy wyznaczają 
Zarządy Komisji Sędziowskich, składając listy kandydatów Zarządom odpowiednich 
Delegatur celem zatwierdzenia, a w przypadku Komisji Sędziowskiej Warszawa, 
Zarząd KS Warszawa składa listę kandydatów Zarządowi MZPN celem 
zatwierdzenia. 
 

5. Propozycje kandydatów na obserwatorów szczebla centralnego muszą spełniać 
warunki określone przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zasad selekcji i 
nadawania uprawnień obserwatorom szczebla centralnego i powinny być składane 
przez odpowiednie Zarządy Komisji Sędziowskich Delegatur i Zarząd Komisji 
Sędziowskiej Warszawa do Zarządu KS MZPN w uzgodnionym wcześniej terminie.   
 

6. Propozycje kandydatur na obserwatorów IV ligi na dany sezon rozgrywkowy powinny 
być składane przez Zarządy Komisji Sędziowskich Delegatur, Zarząd Komisji 
Sędziowskiej Warszawa do Zarządu KS MZPN w terminie wcześniej uzgodnionym. 
 



7. Prawo proponowania Zarządowi KS MZPN kandydatur na obserwatorów przysługuje 
również Przewodniczącemu KS MZPN. 
 

8. KS MZPN posiada prawo do weryfikacji przedkładanych kandydatur. 
 

9. Obserwator, który przyznał się do podejmowania działań o charakterze korupcyjnym 
w sporcie lub któremu prokuratura postawiła zarzut popełnienia korupcji w sporcie 
nie może pełnić funkcji obserwatora. 
 

10. Obserwator skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne zostaje 
automatycznie skreślony z listy obserwatorów. O ponowne nabycie uprawnień 
obserwatora może ubiegać się po przedstawieniu zaświadczenia o niekaralności. 
 

11. Obserwatorem nie może być prezes, działacz władz oraz pracownik klubu 
piłkarskiego uczestniczącego w rozgrywkach organizowanych przez MZPN (dotyczy 
to klasy rozgrywkowej, w której uczestniczy drużyna seniorów danego klubu). 
 

12. Uprawnienia obserwatora nadaje się na sezon rozgrywkowy przed jego 
rozpoczęciem lub w trakcie jego trwania w trybie uzupełniającym. 
 

13. Wymaga się aby obserwator: 
a) posiadał minimum średnie wykształcenie (w przypadku nowej nominacji 

Przewodniczący odpowiedniej Komisji Sędziowskiej potwierdza za zgodność z 
oryginałem kserokopię dokumentu poświadczającego poziom wykształcenia 
obserwatora i przedkłada Zarządowi KS MZPN do wglądu), 

b) odznaczał się właściwą postawą etyczną, 
c) kierował się w swoim postępowaniu: obiektywizmem, rzetelnością oraz posiadał 

autorytet w organizacji sędziowskiej, 
d) odznaczał się wysokim poziomem znajomości Przepisów Gry w Piłkę Nożną, ich 

obowiązujących interpretacji oraz umiejętnością przekazywania wiedzy 
młodszym Kolegom z organizacji sędziowskiej,   

e) posiadał odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu zawodów na danym 
szczeblu: 
1) w przypadku obserwatorów szczebla centralnego, warunki określone przez 

Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zasad selekcji i nadawania 
uprawnień obserwatorom szczebla centralnego, 

2) w przypadku obserwatorów IV ligi minimum był sędzią Ligi Okręgowej lub 
były asystent Szczebla Centralnego, 

3) w przypadku obserwatora okręgowego był sędzią okręgowym. 
f) aktywnie uczestniczył we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez KS 

MZPN oraz macierzyste Komisje Sędziowskie, 
g) wykazywał się należytą dyspozycyjnością przy obsadzie zawodów. 

 
14. Klasa, którą dany kandydat na obserwatora osiągnął w karierze sędziowskiej jest 

ważnym, ale nie decydującym kryterium przydziału do danej grupy obserwatorów. 
Zarząd KS MZPN umieszczając na liście kandydatów bierze pod uwagę przede 
wszystkim przydatność merytoryczną danego kandydata na obserwatora. 
 

15. KS MZPN w uzasadnionych przypadkach ma prawo wnioskować do Zarządu MZPN 
o pozbawienie uprawnień obserwatora IV ligi w trakcie sezonu rozgrywkowego 
przedkładając odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem. 
 



16. Wydziały Sędziowskie w uzasadnionych przypadkach mają prawo wnioskować o 
pozbawienie uprawnień obserwatora okręgowego w trakcie sezonu rozgrywkowego 
przedkładając odpowiedni wniosek wraz z uzasadnieniem do Zarządu OZPN, a w 
przypadku Wydziału Sędziowskiego Warszawa, do Zarządu MZPN. 
 

17. Częstotliwość delegowania obserwatora IV ligi na zawody piłkarskie leży w gestii 
Zarządu Kolegium Sędziów MZPN i nie podlega roszczeniom ze strony obserwatora, 
ani jego macierzystej Komisji Sędziowskiej. 
 

18. Częstotliwość delegowania obserwatora okręgowego na zawody piłkarskie leży w 
gestii Zarządu Komisji Sędziowskiej i nie podlega roszczeniom ze strony 
obserwatora. 

 
 

ROZDZIAŁ II 
POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

 
1. Obserwatorem może być: 

a) były sędzia piłkarski, który prowadził zawody wymienione 
w Rozdziale I, ust. 13, pkt. e, 

b) czynny sędzia na poziomie macierzystego KS. 
 

2. Przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej obserwatorzy poddawani są w KS 
MZPN szkoleniu oraz egzaminowi teoretycznemu, który ma charakter zaliczeniowy. 
Dopuszcza się udział w szkoleniu i zaliczenie egzaminu przed rozpoczęciem nowej 
rundy rozgrywek w KS PZPN oraz honoruje się odpowiednie egzaminy dla 
obserwatorów organizowane przez FIFA lub UEFA. 
 

3. W szczególnych przypadkach Zarząd KS MZPN może stosowną uchwałą zwolnić 
obserwatora z egzaminu wymaganego dla obserwatora na danym szczeblu 
rozgrywek prowadzonych przez MZPN, zwłaszcza jeżeli obserwator danej klasy jest: 
 
a) członkiem Zarządu KS MZPN lub Komisji Szkoleniowej KS MZPN 

zaangażowanym w organizację szkolenia i testów dla obserwatorów; 
b) wybitnym działaczem sędziowskim o długoletnim doświadczeniu w działalności w 

Kolegium Sędziów PZPN lub Komisjach Sędziowskich FIFA lub UEFA. 
 

4. Zakres szkolenia, egzaminu i jego formę określa każdorazowo Zarząd KS MZPN 
w przypadku obserwatorów IV ligi, natomiast obserwatorów okręgowych określa 
każdorazowo Zarząd właściwej Komisji Sędziowskiej. Zaliczenie egzaminu jest 
warunkiem koniecznym do nadania uprawnień obserwatora. Minimum zaliczeniowe 
wynoszą: 
a) w przypadku egzaminu teoretycznego – 80 % prawidłowych odpowiedzi, 
b) w przypadku egzaminu filmowego – 80 % prawidłowych odpowiedzi (jeżeli taka 

forma egzaminu będzie również zastosowana). 
 

5. W uzasadnionych przypadkach obserwatora można zwolnić z udziału 
w szkoleniu oraz zaliczenia egzaminu w pierwszym terminie. Nie zwalnia to jednak 
obserwatora od złożenia egzaminu w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez 
Zarząd KS MZPN w przypadku obserwatorów IV ligi, a dla obserwatorów okręgowych 
przez odpowiedni Zarząd Komisji Sędziowskiej. 
 



6. Kandydat ubiegający się po raz pierwszy o uprawnienia obserwatora po spełnieniu 
warunków określonych w niniejszych zasadach, powinien posiadać: 
 
a) predyspozycje, wiedzę, obiektywizm oraz cieszyć się dobrą opinią, 
b) umiejętność przekazywania wiedzy obserwowanym sędziom, 
c) w przypadku obserwatora IV ligi minimum 5 przeprowadzonych obserwacji co 

najmniej w Lidze Okręgowej przedstawionych do weryfikacji Zarządowi KS 
MZPN lub sędzia szczebla centralnego lub asystent Ekstraklasy. 

 
7. Uprawnienia obserwatora wygasają : 

 
a) po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, 
b) po złożeniu rezygnacji, 
c) po podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne PZPN, MZPN i Delegatury, 
d) po podjęciu Uchwały o cofnięciu uprawnień obserwatora przez Zarząd MZPN lub 

Zarząd macierzystej Delegatury według ich kompetencji, 
e) po ukończeniu 65 lat życia w wyłączeniem przypadków opisanych w Rozdziale 

II, pkt.8. 
 

8. W przypadkach obserwatorów, którzy ukończyli 65 lat, ale odznaczają się 
najwyższym poziomem fachowości oraz wyjątkowymi osiągnięciami w swojej 
karierze sędziego i obserwatora, Zarząd KS MZPN może na podstawie stosownej 
uchwały przedłużyć uprawnienia obserwatora na danym szczeblu rozgrywek MZPN. 
Warunkiem przedłużenia uprawnień obserwatora po ukończeniu 65 roku życia jest 
posiadanie przez niego zdolności psychomotorycznych na poziomie odpowiednim do 
obserwowania na żywo zawodów piłkarskich pod kątem oceny pracy sędziego. 
Ocena zdolności obserwatora do obserwacji w danej klasie rozgrywek leży w gestii 
Zarządu KS MZPN. 
 

9. Decyzje w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na obserwatorów oraz 
nadawania uprawnień obserwatorów maja charakter nominacji i nie podlegają 
zaskarżeniu. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Na wniosek obserwatora może być on czasowo urlopowany. O ponownym nabyciu 

uprawnień obserwatora po urlopie do IV ligi oraz o zakresie złożenia niezbędnego w 
tym celu egzaminu teoretycznego decyduje Zarząd KS MZPN, zaś dla obserwatorów 
okręgowych właściwy Zarząd Komisji Sędziowskiej. 
 

2. Zarząd KS MZPN może czasowo zawiesić uprawnienia obserwatora IV ligi, a Zarząd 
Komisji Sędziowskiej obserwatorów okręgowych, jeżeli obserwator: 
a. nie uczestniczy w działalności szkoleniowej macierzystej Komisji Sędziowskiej 

lub KS MZPN, 
b. ocenia sędziów nieobiektywnie, nieadekwatnie do ich umiejętności przez 

zawyżanie lub zaniżanie not, 
c. sporządza arkusze obserwacji z zawodów niezgodnie z wytycznymi KS MZPN, 
d. kontaktuje się osobiście lub telefonicznie z przedstawicielami klubów 

rozgrywających zawody, na które został wyznaczony, 
e. nie uiszcza w terminie składek członkowskich w macierzystym KS. 



 
3. Zarząd KS MZPN może w uzasadnionych przypadkach nadać uprawnienia 

obserwatora osobie nie spełniającej warunków wymienionych w Rozdziale I, ust. 13, 
pkt. e. oraz w Rozdziale II, ust. 6, pkt. c-d. 
 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


