
 

Uchwała nr IX/243 z dnia 27 września 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
dot. Zasad selekcji i nadawania uprawnień sędziom szczebla centralnego 

Futsalu 
 
Na podstawie art. 34 § 1 pkt r) Statutu PZPN uchwala się następujące: 
 
I. Przyjmuje się zasady nadawania uprawnień sędziom szczebla centralnego Futsalu w 
następującym brzmieniu: 

 
Zasady awansów i spadków sędziów Ekstraklasy, I i II ligi 

Futsalu 
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 
 

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

 
1. Komisja Futsalu Kolegium Sędziów PZPN dokonuje kwalifikacji sędziów do 
poszczególnych klas rozgrywkowych na dany sezon, zgodnie z niniejszymi zasadami. 
2. Sędziami Komisji mogą być sędziowie rzeczywiści Kolegium Sędziów PZPN. 
3. Na  mocy  Uchwały  Kolegium  Sędziów  PZPN  sędziami  Komisji  Futsalu  nie  mogą być 
sędziowie Ekstraklasy, I, II ligi i asystenci I grupy Kolegium Sędziów PZPN. 
4. Sędziowie Komisji Futsalu są uprawnieni do prowadzenia zawodów Ekstraklasy, I ligi, II ligi, 
Pucharu Polski i zawodów barażowych prowadzonych przez Ekstraklasę Futsalu i Wydział 
Futsalu PZPN. 
5. Sezon rozgrywkowy oznacza cykl zawodów obejmujących rundę jesienną i wiosenną. 
6. Sędziowie Komisji Futsalu muszą spełniać następujące wymagania: 

a. posiadać minimum średnie wykształcenie (potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez Przewodniczącego KS ZPN, kserokopią dokumentu 
poświadczającego poziom wykształcenia), 
b. posiadać sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę, 
c. odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną, 
d. osiągać pozytywne oceny na prowadzonych zawodach, 
e. nie mogą być pracownikiem ani działaczem społecznym żadnego klubu 
posiadającego sekcję Futsalu. 

O fakcie podjęcia pracy lub działalności społecznej w klubie sportowym sędzia szczebla 
centralnego zobowiązany jest poinformować na piśmie Komisję Futsalu w ciągu 7 dni. 
7. Uprawnienia do prowadzenia zawodów dla sędziów nadawane są na jeden sezon 
rozgrywkowy. 
8. W uzasadnionych przypadkach Kolegium Sędziów, na podstawie propozycji Komisji 
Futsalu, ma prawo złożyć wniosek do Zarządu PZPN o cofnięcie uprawnień sędziego danej 
klasy  rozgrywkowej  w  trakcie  trwania  sezonu  rozgrywkowego,  gdy  spełniony  jest  
przynajmniej jeden z warunków: 
 

a. sędzia otrzyma ocenę 7,0 lub niższą z egzaminu praktycznego, po czym na 
egzaminie komisyjnym uzyska notę poniżej 7,5; 
b. po raz drugi w ciągu sezonu rozgrywkowego sędzia otrzyma ocenę 7,0 lub niższą; 



 

c. łamie lub uchyla się od spełnienia wymogów ujętych w niniejszych zasadach; 
d. naruszy normy etyczno-moralne w związku z pełnieniem funkcji sędziego (w tym 
również, gdy zostanie skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny za 
przestępstwo popełnione umyślnie); 
e. nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN. 

 

9. Awans lub prolongata uprawnień sędziego szczebla centralnego następuje po spełnieniu 
wszystkich warunków zawartych w niniejszych zasadach. 
10. Uprawnienia do prowadzenia zawodów Ekstraklasy mogą uzyskać sędziowie, którzy 
prowadzili zawody przez co najmniej 2 sezony rozgrywkowe w I lidze i po zakończeniu 
każdego sezonu rozgrywkowego, na podstawie niniejszych zasad w ocenie Komisji Futsalu 
prowadzili zawody na poziomie bardzo dobrym o ustabilizowanej formie. 
11. Awans  i  spadek  sędziów  Ekstraklasy,  I  i  II  ligi  następuje  po  zakończeniu  całego  sezonu  
rozgrywkowego, za wyjątkiem przypadków dotyczących cofnięcia uprawnień sędziemu 
opisanych w punkcie 8. 
12. Kolegium Sędziów (w uzasadnionych niniejszymi zasadami przypadkach), na 
podstawie propozycji Komisji Futsalu, ma prawo wnioskować do Zarządu PZPN o 
spadek sędziego, który nie znalazł się na miejscu spadkowym. 
 
Rozdział II. Postanowienia dotyczące wieku i liczby sędziów 
 
1. Liczbę sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych ustalana jest przy 
założeniu, aby każdy sędzia prowadził minimum 3 spotkania w każdej rundzie w swojej 
klasie: 

a. Ekstraklasa - do 30 sędziów 
b. I liga - do 40 sędziów 
c. II liga - do 60 sędziów 

 

2. Ustala się następujące granice wieku: 
 

a. sędziowie międzynarodowi -   wg aktualnych ustaleń FIFA 
b. Ekstraklasa - od 24 do 47 lat, 
c. I liga - od 22 do 45 lat, 
d. II liga- od 20 do 40 lat, 
e. sędziowie awansujący do Ekstraklasy - nie więcej niż 42 lata, 
f. sędziowie awansujący do I ligi - nie więcej niż 40 lat, 
g. sędziowie awansujący do II ligi - nie więcej niż 33 lata. 

3. Jako  miarodajny  przyjmuje  się wiek  osiągnięty  przez  sędziego  w  danym  roku  
kalendarzowym (tzn. że sędzia może awansować do Ekstraklasy zgodnie z zasadami awansu 
w roku kalendarzowym, w którym kończy 42 rok życia). 
4. Uprawnienia sędziego do prowadzenia zawodów Ekstraklasy, I i II ligi kończą się najpóźniej 
30 czerwca każdego roku. 
5. Sędzia, który osiąga granice wieku, nie uzyskuje prolongaty swoich uprawnień począwszy 
od rundy jesiennej. 
6. Jeżeli sędzia ze względu na wiek opuszcza Ekstraklasę, I i II ligę i nie znajduje się na 
miejscu spadkowym, Zarząd Kolegium Sędziów, na podstawie propozycji Komisji Futsalu, ma 
prawo zaproponować Zarządowi PZPN uzupełnienie listy sędziów w tej klasie spośród tych 
sędziów, którzy na listach klasyfikacyjnych do awansu zajęli kolejno najwyższe miejsca i 
spełniają wymogi niniejszych zasad. 
7. Listę kandydatów na sędziów Ekstraklasy, I i II ligi (wg liczb ustalonych w punkcie 1) na 
każdy sezon rozgrywkowy Zarząd Kolegium Sędziów, na podstawie propozycji Komisji 
Futsalu, przedkłada do zatwierdzenia Zarządowi PZPN. 



 

8. Jeżeli sędzia Ekstraklasy, I i II ligi w trakcie sezonu rozgrywkowego zostanie na mocy niniejszych 
zasad wycofany, urlopowany lub sam zrezygnuje z sędziowania na tym szczeblu - to fakt ten nie 
wpływa na możliwość zmniejszenia bezwzględnej liczby sędziów spadających na koniec sezonu. 
Powyższe nie dotyczy sędziego, który na koniec sezonu rozgrywkowego zajmował miejsce 
spadkowe. Rozdział III. Egzaminy - obserwacje. 

1. Na zawodach objętych cyklem rozgrywek, sędziowie delegowani przez Obsadę poddawani 
będą egzaminom  praktycznym  w  skali  od  5  do  10  co  0,1  na  podstawie  instrukcji  Komisji  
Futsalu. 
2. Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej uwzględniani w 
obsadzie zawodów, natomiast prezentujący słabszy poziom - rzadziej. Liczba otrzymanych 
zawodów do prowadzenia przez sędziego nie podlega roszczeniom ze strony sędziego i nie 
podlega uzasadnieniu ze strony Komisji Futsalu. 
3. W Ekstraklasie sędzia powinien mieć co najmniej 6 ocen 

( przynajmniej dwie w rundzie) -w I i II lidze sędzia 
powinien mieć co najmniej 4 oceny ( przynajmniej jedna w 
rundzie) 

4. Jeżeli  sędzia  uzyska  notę „7,40"  i  poniżej,  Komisja  Futsalu  (jeżeli  ma  taką możliwość)  w  
ciągu 14 dni dokona oceny ciągłego zapisu video meczu i podejmie stosowne decyzje tzn.: 
 

a. może unieważnić ocenę w przypadku rażącej pomyłki obserwatora w ocenie sędziego, 
w tym przypadku w odniesieniu do obserwatora lub/i sędziego zostaną zastosowane 
sankcje zgodne z niniejszymi zasadami, 
b. sędzia może zostać odsunięty od prowadzenia zawodów na okres 1 miesiąca jako sędzia 
lub drugi sędzia zawodów, 
c. może wyznaczyć egzamin komisyjny, 
d. może poddać sędziego oceny prezentowanej formy na niższej klasie 
rozgrywkowej. 

5. W przypadku otrzymania oceny w granicach 6,1 - 6,9 , sędzia nie będzie delegowany na 
zawody w co najmniej dwóch terminach rozgrywkowych, a o ewentualnym egzaminie 
komisyjnym zadecyduje Komisja Futsalu. 
6. Jeżeli  sędzia  prowadzi  zawody  na  niezadowalającym  poziomie  tzn.  uzyska  ocenę „7,00"  
lub 2 x „7,40" i poniżej w ciągu sezonu, zostanie przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej 
lub przekazany do dyspozycji macierzystego Kolegium Sędziów. 
 
Rozdział IV. Egzamin teoretyczny i kondycyjny 

1. W każdym sezonie, Komisja Futsalu organizuje egzamin teoretyczny i kondycyjny: 
 

a. przed rozpoczęciem rundy jesiennej, 
b. przed rozpoczęciem rundy wiosennej. 

2. Dla sędziów Ekstraklasy i I Ligi egzaminy mają charakter zaliczeniowy - przy czym minima 
zaliczeniowe wynoszą: 

a. dla testu pisemnego - 80 % prawidłowych odpowiedzi, 
b. dla testu filmowego - 70 % prawidłowych odpowiedzi (jeżeli będzie 

przeprowadzony), 
c. dla sprawdzianu kondycyjnego (według testu FIFA dla sędziów FUTSALU) 

Sędziowie krajowi Sędziowie międzynarodowi 



 

  Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety 
 Max     
Bieg 1 km czas 4 min 10 s 4 min 20 s 4 min 4 min 10 s 
Bieg Max     
szybkościowy czas 11 s 12 s 10 s 11 s 
Bieg Max     
zwinnościowy czas 21,5 s 22,5 s 20,5 s 21,5 s 
 
3. Dla sędziów II Ligi i kandydatów do II ligi test pisemny jest konkursowy. 

a. dla testu pisemnego - 70 % prawidłowych odpowiedzi, liczba punktów wg 
tabeli 
 

Liczba praw. 
odpowiedzi 

Liczba 
punktów 

Liczba praw. 
odpowiedzi 

Liczba 
punktów 

Liczba praw. 
odpowiedzi 

Liczba 
punktów 

30 5,00 26,5 4,55 23,0 4,20 
29,5 4,95 26,0 4,50 22,5 4,15 
29,0 4,85 25,5 4,45 22,0 4,10 
28,5 4,75 25,0 4,40 21,5 4,05 
28,0 4,70 24,5 4,35 21,0 4,00 
27,5 4,65 24,0 4,30   
27,0 4,60 23,5 4,25   

 
b. dla testu filmowego - 70 % prawidłowych odpowiedzi (jeżeli będzie 

przeprowadzony), 
c. sprawdzian kondycyjny wg. Rozdziału IV pkt 2 ppkt c 

4. W przypadku nie osiągnięcia wyznaczonych czasów test kondycyjny nie będzie zaliczony. 
5. Wyniki egzaminów teoretycznych i kondycyjnych są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu 
awansów i spadków sędziów po zakończeniu sezonu rozgrywkowego. Do awansu są brani pod 
uwagę tylko sędziowie, którzy przystąpili do egzaminu w pierwszym terminie. 
6. Na mocy decyzji Komisji Futsalu w przypadkach losowych (np. kontuzja, choroba itp.) sędziowie 
mogą zdawać egzamin biegowy powtórnie lub w dodatkowym terminie. Sędzia, który nie zaliczył 
lub nie przystąpił do egzaminu, nie będzie uwzględniany w obsadzie do czasu zdania egzaminu 
poprawkowego. Za nie zaliczenie każdego egzaminu w I terminie, ocena ogólna sędziego zostanie 
obniżona o 0,2 pkt. 
7. Jeżeli sędzia międzynarodowy w okresie nie dłuższym niż 30 dni przed wyznaczonym terminem 
egzaminu, uczestniczył w oficjalnym kursie UEFA lub FIFA, to wynik sprawdzianu kondycyjnego 
zostanie mu zaliczony. Podstawą do zaliczenia będzie oficjalny dokument UEFA lub FIFA. 
 
Rozdział V. Listy klasyfikacyjne 

1. Listy klasyfikacyjne sędziów w poszczególnych klasach ustala się po zakończeniu sezonu poprzez 
uszeregowanie sędziów w kolejności uzyskanej oceny ogólnej od najwyższej do najniższej. 
2. Końcową ocenę ogólną sędziego Ekstraklasy i I Ligi stanowi suma składowych: 



 

a. średniej arytmetycznej (liczonej do 3 miejsc po przecinku) ocen uzyskanych z 
obserwacji przemnożona przez współczynnik 3, 
b. ujemne punkty z nie zaliczonego egzaminu teoretycznego, 
c. ujemne punkty z nie zaliczonego egzaminu biegowego. 

 

3. Końcową ocenę ogólną sędziego II Ligi stanowi suma składowych: 
 

a. średniej arytmetycznej (liczonej do 3 miejsc po przecinku) ocen uzyskanych z 
obserwacji przemnożona przez współczynnik 3, 
b. punkty z egzaminu teoretycznego, 
c. ujemne punkty z nie zaliczonego egzaminu biegowego. 

4. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku sędziów, o kolejności na 
liście klasyfikacyjnej decyduje: 

a. wyższa średnia z egzaminów praktycznych 
 
Rozdział VI. Awanse i spadki 

1. Liczbę sędziów awansujących w następnym sezonie ustala Komisja Futsalu do dnia 15 
września przestrzegając następujących zasad: 
 

a. w Ekstraklasie spadek minimum 2 sędziów, awans minimum 2 sędziów 
b. w I lidze spadek minimum 4 sędziów, awans minimum 4 sędziów 
c. w II lidze spadek minimum 8 sędziów, awans minimum 8 sędziów. 

2. Awans otrzymują sędziowie najlepsi na liście klasyfikacyjnej. 
 

3. Na wniosek Sekcji Szkoleniowej, Komisja Futsalu i Kolegium Sędziów może zastosować 
tzw. „płynny awans" na II rundę na podstawie list klasyfikacyjnych poprzedniego sezonu. 
4. Od decyzji podjętych na podstawie niniejszych zasad awansów i spadków sędziemu nie 
przysługuje odwołanie, poza uchybieniami proceduralnymi. 
5. Stronami w odniesieniu niniejszych zasad awansów i spadków są tylko sędziowie 
Ekstraklasy, I i II ligi, Komisja Futsalu, Kolegium Sędziów PZPN i Zarząd PZPN. 
 
Rozdział VII. Sędziowie międzynarodowi 
 
l.Sędziowie międzynarodowi muszą znać dobrze w mowie i piśmie język angielski. Zasady 
sprawdzania znajomości języka ustala Zarząd KS PZPN. 
2. Uprawnienia sędziego FIFA po raz pierwszy może uzyskać sędzia Ekstraklasy, który: 

a. nie przekroczył wieku 40 lat w momencie nominacji, 
b. co najmniej przez ostatnie dwa sezony rozgrywkowe był sędzią Ekstraklasy i 
przeprowadził minimum 15 zawodów wyznaczonych przez Komisję Futsalu, 
c. wg oceny Komisji Futsalu prowadzi zawody w Ekstraklasie na poziomie bardzo 
dobrym o ustabilizowanej formie, 
d. spełnia wszystkie warunki - wymogi określone przez FIFA dla danej klasy 

sędziów, 
e.  został zatwierdzony  przez  Zarząd  PZPN,  na  wniosek  Kolegium  Sędziów,  po  
przedstawieniu propozycji przez Komisję Futsalu. 

3. Sędzia FIFA uzyskuje prolongatę uprawnień na następny sezon, jeśli spełnia 
następujące warunki: 

a. wg oceny Komisji Futsalu prowadzi zawody w Ekstraklasie na poziomie bardzo 
dobrym, 
b. na zawodach międzynarodowych uzyskuje co najmniej dobre oceny, 
c. został zatwierdzony przez Zarząd PZPN, na wniosek Kolegium Sędziów, po 
podstawieniu  propozycji  przez  Komisję  Futsalu.  Komisja  Futsalu składa 



 

propozycję o pozostawienie sędziego w gronie sędziów międzynarodowych, biorąc 
pod  uwagę jego  ocenę uzyskaną z  obu  rund  w  kraju  i  wyniki  z  egzaminów  
praktycznych na zawodach międzynarodowych oraz kierując się dalszymi 
perspektywami sędziego. 
d. spełnia wymogi Rozdziału II pkt. 2a odnośnie wieku. 4.  Kolejność sędziów ustala 

Zarząd  PZPN,  na wniosek Kolegium  Sędziów po przedstawieniu propozycji przez Komisję 
Futsalu. 
 
 

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe 

1. Sędzia  Ekstraklasy,  I  i  II  ligi  może  być czasowo  urlopowany  po  uzyskaniu  zgody  Komisji  
Futsalu. W stosunku do tych sędziów obowiązują wszystkie postanowienia niniejszych zasad 
dotyczące egzaminów. 
2. Nie prowadzenie zawodów Ekstraklasy, I lub II ligi w okresie przekraczającym 12 miesięcy 
powoduje przesunięcie sędziego o jedną klasę rozgrywkową niżej. Prowadzenie zawodów w 
określonej klasie rozgrywkowej uzależnione jest od spełnienia wymogów egzaminacyjnych 
dla tej klasy oraz limitów wiekowych. Przesunięcie sędziego może nastąpić od początku 
nowego  sezonu  rozgrywkowego.  Sędziowie  ci  mogą ponownie  ubiegać się o  awans  po  
minimum jednym sezonie rozgrywkowym i przeprowadzeniu minimum 8 spotkań 
wyznaczonych przez Komisję Futsalu. 
3. Listę sędziów Ekstraklasy, I i II ligi FUTSALU zatwierdza Zarząd PZPN na wniosek Kolegium 
Sędziów po przedstawieniu propozycji przez Komisję Futsalu . 
4. W uzasadnionych przypadkach Komisja Futsalu ma prawo delegować na zawody I ligi 
sędziów Ekstraklasy oraz wyznaczyć do prowadzenia zawodów Ekstraklasy wyróżniających 
się sędziów I ligi. Ocena wystawiona na tych zawodach zalicza się do średniej ocen sędziego. 
 

5.W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję Futsalu  lub  powołaną w  tym  celu  komisję (na  
podstawie ciągłego zapisu video od chwili rozpoczęcia do momentu zakończenia zawodów), 
że obserwator wystawił nieadekwatną ocenę w stosunku do zdarzeń krytycznych mających 
istotny wpływ na ocenę końcową sędziego, Komisja Futsalu ma prawo unieważnić ocenę. W 
takim przypadku w odniesieniu do obserwatora zostaną zastosowane odpowiednie sankcje. 
6.W przypadku odwołania sędziego od oceny z egzaminu praktycznego, Komisja Futsalu lub 
powołana w tym celu komisja (na podstawie ciągłego zapisu video od chwili rozpoczęcia do 
momentu zakończenia zawodów) stwierdzi, że obserwator wystawił nieadekwatną ocenę w 
stosunku do zdarzeń mających wpływ na ocenę końcową sędziego, Komisja Futsalu ma 
prawo unieważnić ocenę. Odwołanie powinno zawierać zapis video całych zawodów, złożone 
do Przewodniczącego Komisji Futsalu w terminie 30 dni od daty zawodów. 
 

7. Do interpretacji niniejszych zasad awansów i spadków upoważnione są Komisja Futsalu, 
Kolegium Sędziów i Zarząd PZPN. 
8. W przypadkach nie objętych powyższymi zasadami, aktem nadrzędnym są „Zasady 
awansu i spadków sędziów Ekstraklasy, I i II ligi" Kolegium Sędziów PZPN. 
9. Powyższe Zasady zostały zatwierdzone przez Zarząd PZPN w dniu 27 września 2011 roku. 
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Prezes PZPN Grzegorz Lato 


