KONWENCJA SĘDZIOWSKA PZPN
ROZDZIAŁ IV – Licencje dla sędziów
§ 15 – Zasady ogólne.
1. Prowadzenie zawodów piłki nożnej i/lub futsalu i/lub piłki plażowej przez osobę bez ważnej
licencji jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej.
2. PZPN przyznaje, odmawia przyznania, zawiesza lub pozbawia licencji sędziego w rozgrywkach
piłki nożnej prowadzonych w Polsce.
3. PZPN przekazuje uprawnienia zawarte w ust. 2 WZPN (za wyjątkiem pozbawienia licencji oraz
co do sędziów nie posiadających obywatelstwa polskiego) w stosunku do sędziów
uprawnionych do prowadzenia zawodów w ligach i klasach rozgrywkowych, których organem
prowadzącym jest WZPN. Uprawnienia WZPN w zakresie licencji sędziowskich są realizowane
na zasadach określonych przez Zarządy WZPN.
4. Złożenie Wniosku Licencyjnego przez sędziego jest jego dobrowolną deklaracją pełnej
dyspozycyjności wobec PZPN w obsadzaniu do prowadzenia zawodów w piłce nożnej i/lub
futsalu i piłki plażowej.

§ 16 – Warunki.
1. Sędzią prowadzącym zawody piłki nożnej i/lub futsalu i/lub piłki plażowej może być osoba, która
łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust.2 ,
b) odbyła kurs sędziowski zakończony stosownym egzaminem,
c) posiada ważną licencję sędziego odpowiedniej lub wyższej kategorii uprawniającą do
prowadzenia zawodów na danym poziomie rozgrywkowym.
2. Sędzia prowadzącym zawody piłki nożnej i/lub futsalu i/lub piłki plażowej może być osoba, która
ukończyła 16 lat, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy osoba o ograniczonej zdolności
prawnych podejmuje czynności, które dla swej ważności wymagają pełnej zdolności do
czynności prawnych, czynność taka będzie wymagała zatwierdzenia przez przedstawiciela
ustawowego takiego sędziego.
§ 17 – Licencja.
1. Licencję sędziego na dany poziom rozgrywek przyznaje się na okres jednego sezonu
rozgrywkowego.
2. W przypadku awansu sędziego do wyższej klasy w trakcie sezonu, nowa licencja jest mu
wydawana na okres do końca danego sezonu. Warunkiem wydania licencji jest dokonanie
dopłaty w wysokości różnicy między stawkami jego dotychczasowej i nowej klasy. Sędzia nie
składa nowego wniosku licencyjnego.
3. W przypadku degradacji lub pozbawienia uprawnień do prowadzenia meczów danej klasy
w trakcie rozgrywek, sędzia nie składa nowego wniosku licencyjnego i nie otrzymuje nowej
licencji. Nie przysługuje mu zwrot części lub całości opłaty licencyjnej.
§ 18 – Procedura licencyjna.
1. O przyznaniu lub odmowie przyznania licencji decyduje Kolegium Sędziów danego WZPN.
2. WZPN nadaje członkom KS WZPN upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Może
realizować to zgodnie ze wzorami w przyjętych u siebie politykach bezpieczeństwa ochrony
danych osobowych lub zgodnie ze wzorem upoważnienia, który stanowi Załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.

3. W przypadku sędziów nieposiadających obywatelstwa polskiego, na podstawie złożonych
dokumentów tj. dokumentu potwierdzającego kwalifikacje sędziowskie, o przyznaniu lub
odmowie przyznania licencji decyduje KS PZPN. Przepisy ust. 5 - 13 stosuje się odpowiednio.
4. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, ewentualnie w przypadku nadzwyczajnych zdarzeń, a
w szczególności gdy wymaga tego dobro jednostki Zarząd PZPN może wprowadzić
uproszczenia w procedurze licencyjnej wprowadzonych niniejszą uchwałą.
5. Odmowa przyznania, zawieszenie lub pozbawienie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.
6. Od decyzji KS WZPN lub KS PZPN w sprawie odmowy przyznania licencji wnioskodawcy
przysługuje odwołanie do Zarządu właściwego WZPN lub Zarządu PZPN (tylko w przypadku
sędziów zawodowych oraz sędziów nieposiadających obywatelstwa polskiego).
7. Sędzia ubiegający się o przyznanie licencji składa Wniosek do KS macierzystego ZPN,
a w przypadku sędziów nie posiadających obywatelstwa polskiego do KS PZPN.
Wzór pisemnego wniosku stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały i zawiera w
szczególności:
a) imię i nazwisko, datę urodzenia, nr pesel oraz adres zamieszkania wnioskodawcy;
b) określenie klasy rozgrywkowej, o jaką wnioskuje;
c) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z
pełni praw publicznych;
d) stosowne zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO;
e) akceptację obowiązku informacyjnego zgodnego z Art. 13 RODO.
8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7 powinny być dołączone:
a) 2 zdjęcia,
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym pełnienie funkcji sędziego piłki
nożnej,
c) kopia polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z funkcją
sędziego,
d) potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej.
9. Odpłatność za licencję sędziego w wysokości ustalonej przez Zarząd PZPN dla
poszczególnych lig i klas rozgrywkowych określa Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
10. Sędzia będący na więcej niż jednej liście klasyfikacyjnej (np. asystent szczebla centralnego
i jednocześnie sędzia IV ligi lub sędzia I ligi kobiet i jednocześnie Ligi Okręgowej) wnosi opłatę
licencyjną tylko za jedną z tych klas – tę, która przewiduje wyższą kwotę.
11. WZPN może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od jednego lub kilku wymogów, np.
dołączania zdjęć (gdy sędzia ma legitymację licencyjną, w której można dokonać kolejny wpis)
albo kopii polisy (gdy objęci są nią wszyscy sędziowie danego Związku). WZPN może
wprowadzić ustępstwo co do formy składania wniosków w ten sposób, aby umożliwić ich
składanie w drodze elektronicznej zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami.
12. Utrzymuje się w mocy ważność licencji sędziów piłki nożnej wydanych na czas nieokreślony
na podstawie Uchwały nr IV/31 z 4 lipca 2000 roku Zarządu PZPN. Sędziowie ci nie składają
dokumentów licencyjnych przed kolejnymi sezonami, jednak zobowiązani są do wnoszenia
odpłatności licencyjnej w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały oraz
przedstawienia kopii polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
związanych z funkcją sędziego.
13. Proces licencyjny rozpoczyna się od dnia 1 czerwca każdego roku, nie dotyczy sędziów
ubiegających się o licencję po raz pierwszy.
§ 19 – Ewidencja licencji.
1. KS WZPN prowadzi ewidencję przyznanych licencji i publikuje je na stronie internetowej.
Umieszczenie sędziego na liście oznacza, że sędzia posiada ważną licencję w danym sezonie.
Publikacja powinna zawierać wyłącznie: imię i nazwisko sędziego oraz miasto. W wyjątkowych

sytuacjach dopuszczalna jest publikacja szerszego zakresu danych, jednakże ich
przetwarzanie powinno się odbywać na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na
innej uzasadnionej podstawie przewidzianej prawem w rozporządzeniu ogólnym o ochronie
danych, albo w innym akcie prawnym Unii lub w prawie państwa członkowskiego, o których
mowa w rozporządzeniu.
Zgodnie z postanowieniem Art. 5 ust. 1 RODO, zakres
przetwarzanych danych powinien być adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co
niezbędne dla celów, w których są przetwarzane.
2. KS PZPN prowadzi ewidencję przyznanych licencji dla sędziów nie posiadających
obywatelstwa polskiego.
§ 20 – Treść licencji.
1. Dokument licencyjny zawiera:
a) imię i nazwisko,
b) zdjęcie sędziego,
c) numer licencji,
d) uprawnienia do danej klasy rozgrywkowej w określonym sezonie.
2. Dokument licencyjny opatrzony jest podpisem Prezesa WZPN oraz Przewodniczącego KS
WZPN, a w przypadku sędziego nie posiadających obywatelstwa polskiego Prezesa PZPN
oraz Przewodniczącego KS PZPN.

§ 21 – Obowiązek informacyjny.
1. KS WZPN informuje Wydział Dyscypliny/Komisję Dyscyplinarną o każdym stwierdzonym
przypadku:
a) istnienia podejrzenia naruszenia przez sędziego postanowień Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN,
b) naruszenia norm etyczno-moralnych, związanych z wykonywaniem funkcji sędziego piłki
nożnej,
c) naruszenia Regulaminu Kolegium Sędziów,
d) nieobecności na kursach szkoleniowych Kolegium Sędziów,
e) niewykonywania lub nierzetelnego wykonywania obowiązków nałożonych przez dane
Kolegium Sędziów na czas przed i po zawodach,
f) powtarzających się przypadków nieterminowego składania sprawozdań z zawodów,
g) nieobecności na wyznaczonych do prowadzenia zawodach w piłce nożnej męskiej,
kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłce plażowej.
h) prowadzenia meczów organizowanych poza strukturami PZPN, WZPN, OZPN bez zgody
tych organów.
2. Zawieszenie lub pozbawienie licencji sędziego następuje w trybie określonym w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZPN.
§ 22 – Sprawy finansowe
1. Sędziemu, któremu zawieszono licencję lub jej pozbawiono, nie przysługuje zwrot opłat
uiszczonych za licencję.
2. Środki finansowe pozyskane z wpłat za opłaty licencyjne przeznacza się na działalność KS
WZPN.

Załącznik nr 2
WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI SĘDZIOWSKIEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO PROWADZENIA
ZAWODÓW
W....................................... W SEZONIE…………………..
1. Nazwisko i imię
.......................................................................................................................................................
2. Data i miejsce urodzenia
.......................................................................................................................................................
3. nr PESEL
.......................................................................................................................................................
4. Miejsce zamieszkania / adres z kodem poczt., telefon dom./ kom./e- mail/
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. Wykształcenie ogólne................................................................................................................
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych.
Zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania obowiązków sędziego piłki nożnej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych (nr telefonu, mail) przez
…………………………………………..(nazwa i adres podmiotu licencjonującego), w celu
umożliwienia kontaktu oraz prowadzenia ze mną korespondencji, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO.
Data.................................................
Podpis..............................................

UWAGA: Do wniosku należy załączyć:
a) dwa zdjęcia,
b) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego pilki
noznej,
c) kopię polisy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z
wykonywaniem obowiązków sedziego,
d) dokument potwierdzający wpłatę licencyjną.

Decyzją Komisji Licencji Sędziowskich, przyznano, przedłużono*
licencję sędziowską..............................................Nr...............................na
okres......................................................................z ważnością
do...........................................................................
Data.................................................Pieczęć
Podpis..............................................
*niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję,
że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest …………………………………(nazwa
i adres podmiotu licencjonującego).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem ……………………………………………… (adres), adresem mailowym:
mail@mail.pl (mail podmiotu licencjonującego).
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów
międzynarodowego i krajowego prawa oraz Regulaminów dot. licencjonowanych sędziów
jak i Regulaminów dyscyplinarnych, mających zastosowanie przy wykonywaniu czynności
licencjonowanego
sędziego,
zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a,b,c i f RODO.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
a) wyrażona przez Panią/Pana zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b) konieczność realizacji przez Administratora danych obowiązków i uprawnień
wynikających z umowy zawartej między stronami – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
c) konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych
wynikających z ustawy Kodeks cywilny oraz obowiązków związanych
z rozliczeniami finansowymi, w tym podatkowymi – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
d) prawnie uzasadniony interes Administratora danych związany z ewentualną
koniecznością odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych - art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.
5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych szczególnych kategorii oraz danych
dotyczących wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie
przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit.
a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO
6. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do
ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w
wypełnianiu
naszych
uprawnień
i
obowiązków
oraz
w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów
informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do
spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa,
jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, a
więc przez co najmniej 6 lat od rozwiązania lub zakończenia umowy – zgodnie z ogólnym
terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być
przechowywane jedynie w celach archiwalnych.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
9. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o
ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych,
z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne, w zakresie w jakim
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi umowa lub przepis prawa (wymóg
ustawowy).
11. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda
Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

Załącznik nr 3
Opłaty za licencje sędziowskie
Sędziowie zawodowi – 1.500 zł.
Asystenci zawodowi – 700 zł
Asystenci s.c. (niezawodowi)1 – 400 zł
Sędziowie TopAmator A – 1.000 zł.
Sędziowie TopAmator B – 500 zł.
Sędziowie III liga - 300 zł.
Sędziowie IV liga - 200 zł.
Sędziowie klasa okręgowa - 150 zł.
Sędziowie klasa A - 120 zł.
Sędziowie klasa B i C - 100 zł.
Asystenci III i IV liga – 120 zł.
Asystenci okręgowi, pozostali – 60 zł
Sędziowie próbni2 – 10 zł
Sędzie Ekstraliga kobiet - 170 zł.
Sędzie I liga kobiet - 120 zł.
Sędzie II liga kobiet - 100 zł.
Sędziowie Ekstraklasa futsal i piłka plażowa - 300 zł.
Sędziowie I liga futsal i piłka plażowa - 180 zł.
1. Dotyczy pozostałych asystentów szczebla centralnego z listy zatwierdzanej przez Zarząd
PZPN.
2. Próbni sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty
ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, w jakiej klasie sędziują.

