
 
WSPÓŁPRACA ZESPOŁU SĘDZIOWSKIEGO 

 
 Odprawa przedmeczowa 
Uznano, że tylko przez praktykowanie technik i upewnianie się, że każdy członek zespołu sędziowskiego 
posiada podstawową wiedzę i umiejętność interpretacji Przepisów Gry, zespół może dalej się rozwijać. 
Członkowie zespołu powinni również znać swoje różne role. Tylko wtedy mogą być skuteczni w działaniu, 
jeżeli sędzia weźmie odpowiedzialność za otwarte i szczere przedmeczowe instrukcje oraz dyskusje, a także 
jest otwarty na pytania i konkluzje. 
Przypomina się zespołowi sędziowskiemu o korzyściach płynących z przeprowadzenia szczegółowej 

przedmeczowej odprawy, omawiającej rolę każdego członka zespołu sędziowskiego. Tylko wtedy nie ma 
wątpliwości co do zadań i odpowiedzialności. 
Uznano, że sędziowie powinni pomóc przygotować sędziów asystentów do pełnej współpracy w meczu przez 
dawanie adekwatnych i szczegółowych instrukcji przedmeczowych, nawet jeśli zespół sędziowski pracował 
wielokrotnie razem na wcześniejszych zawodach. 
Zaadoptowanie standardowego podejścia jest zalecane do zapewnienia większej spójności w stosowaniu 

Przepisów Gry a w szczególności przy spalonym.  

Jako lider zespołu w każdym meczu sędzia musi zaakceptować ostateczną odpowiedzialność za podjęte 
decyzje.  
Kontakt wzrokowy i wzajemna świadomość z dwustronną komunikacją są uznane jako niezbędne.  
 
Zaleca się również by zespół sędziowski wykorzystywał czas po meczu w celu oceny wspólnej pracy. 

SPALONY 
1. Jeżeli sędzia asystent nie jest w pełni przekonany czy spalony zaistniał, to chorągiewka nie powinna być 

podniesiona (każda wątpliwość w tym zakresie musi być rozstrzygana na korzyść drużyny atakującej). 
2. Decydując czy zawodnik atakujący znajduje się bliżej linii bramkowej przeciwnika niż przedostatni 

zawodnik drużyny broniącej, sędziowie powinni wziąć pod uwagę głowę, stopy i ciało atakującego w 
odniesieniu do przedostatniego zawodnik drużyny broniącej. 

„Prześwit” lub podobne mylące stwierdzenia nie powinny być używane. Sędziowie asystenci muszą być 
pewni, że napastnik znajduje się bliżej linii bramkowej, niż przedostatni zawodnik drużyny broniącej. 

3. Aby upewnić się, co do prawidłowości rozstrzygnięcia spalonego, sędzia asystent nie musi natychmiast 

podnosić chorągiewki. Ma on możliwość odczekać chwilę z sygnalizacją, stosując tak zwaną technikę 
„patrz i czekaj”, a prawidłową decyzję podjąć po błyskawicznej analizie poniższych kryteriów,: 

a) Ruch piłki (kierunek, szybkość, odległość, odchylenie itp.) 
b) Zaangażowanie zawodnika w aktywną grę poprzez: 

• branie udziału w grze lub 
• przeszkadzanie przeciwnikowi lub 
• odnoszenie korzyści z przebywania na tej pozycji. 

4. Przypomina się sędziom i sędziom asystentom o nowym rozstrzygnięciu 2 IFAB Artykuł 11 
wprowadzonym na początku 2005 roku: 

„Definicje elementów aktywnego udziału w grze są następujące: 

 Branie udziału w grze oznacza zagranie lub dotknięcie piłki podanej lub dotkniętej przez współpartnera. 
 Przeszkadzanie przeciwnikowi oznacza uniemożliwienie przeciwnikowi zagrania lub możliwości zagrania piłki 

przez wyraźne zasłonięcie mu pola widzenia lub utrudnienie poruszania się lub przez wykonanie gestu lub 
ruchu, który zdaniem sędziego dezorientuje lub rozprasza przeciwnika. 

 Osiąganie korzyści z przebywania na tej pozycji oznacza zagranie piłki odbitej od słupka lub poprzeczki, lub 

zagranie piłki odbitej od przeciwnika przez zawodnika przebywającego na pozycji spalonej.” 
Powyższa definicja jest wynikiem spotkania elity sędziów i sędziów asystentów, na którym ustalono wskazówki 

przeznaczone do pomocy w interpretacji i zastosowaniu Przepisu o Spalonym w związku z „zaangażowaniem w 
aktywną grę” a szczególnie „przeszkadzanie przeciwnikowi”:  
W kontekście „wykonywania gestu lub ruchu, który zdaniem sędziego dezorientuje lub rozprasza przeciwnika”, 
odnotowano, że praktycznie zawodnik znajdujący się na pozycji spalonej i również zdaniem sędziego znajdujący 
się na torze piłki, przeszkadza w grze swoim przeciwnikom. 

Podobnie, 
 Zawodnik będący na pozycji spalonej, poprzez swoje zachowanie i kierunek poruszania się blisko toru 

piłki, zdaniem sędziego przeszkadza przeciwnikowi (np. zbliżając się do toru piłki). 
 Zawodnik będący na pozycji spalonej i widocznie na linii pola widzenia bramkarza (pomiędzy nim i 

zawodnikiem strzelającym), zdaniem sędziego przeszkadza bramkarzowi (rozprasza go). 
W ten sposób formalny tekst nowego Rozstrzygnięcia 2 IFAB Artykuł 11 nie zmienia w zasadzie wcześniejszych 

postanowień. 

5. W powiązaniu z interpretacją i zastosowaniem Przepisu o Spalonym odnośnie „odnoszenia korzyści z 

przebywania na pozycji spalonej”, sędziowie asystenci muszą pamiętać o odpowiedzialności w 
sytuacjach, gdy np.: piłka odbije się od słupka, poprzeczki lub bramkarza do zawodnika znajdującego się 
na pozycji spalonej, kiedy piłka była ostatnio zagrana przez jego współpartnera. 

6. W powiązaniu z sędziami asystentami rozstrzygającymi spalonego, przypomina się, że lepiej być lekko 
spóźnionym z prawidłowym wskazaniem niż pokazać szybko i źle. 
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7. Jeżeli wskazanie chorągiewką asystenta nie jest zauważone natychmiast przez sędziego, sędzia asystent 
musi kontynuować sygnalizację do czasu zauważenia przez sędziego lub, gdy piłka jest pod kontrolą 
drużyny broniącej (elektroniczny sygnał bip służy do powiadomienia sędziego o wskazaniu chorągiewką). 

8. Przy trudnych decyzjach, kiedy sędzia asystent decyduje „nie ma spalonego” dyskretny znak ręką może 

dostarczyć wartościowego wsparcia sędziemu podczas kontaktu wzrokowego. 
Niekiedy występują sytuacje, gdy sędzia jest przekonany, że zawodnik będący na pozycji spalonej jest 
zaangażowany w aktywną grę a sędzia asystent nie podnosi chorągiewki, wtedy sędzia musi wziąć na 
siebie odpowiedzialność ukarania przewinienia za spalonego. 
 

PIŁKA POZA GRĄ 
1. Przypomina się sędziom asystentom, że gdy piłka opuści pole gry, sygnalizacja chorągiewką sędziego 

asystenta powinna wskazywać jednocześnie prawidłowe wznowienie i kierunek. W sytuacjach 
klarownych, sędzia asystent może bezpośrednio wskazać kierunek (na całej długości linii bocznej). Jeżeli 
ma jakiekolwiek wątpliwości co do kierunku, sędzia asystent powinien po prostu podnieść chorągiewkę, 
nawiązać kontakt wzrokowy z sędzią i postępować zgodnie z jego wskazówkami. 
W sytuacjach trudnych, kiedy piłka pozostaje w grze, dyskretne wskazanie ręką może dostarczyć 
wartościowego wsparcia sędziemu. 

2. Kiedykolwiek sędzia asystent wskazuje, że piłka jest poza grą (nawet jeśli zawodnicy kontynuują grę), 
musi on sygnalizować wyjście dopóki nie zostanie zaakceptowane przez działanie sędziego. 

3. Jeżeli piłka wpada do bramki: 
 Dla potwierdzenia prawidłowości zdobycia bramki, sędzia asystent powinien biec jednoznacznym 

ruchem wzdłuż linii bocznej w kierunku linii środkowej. W sytuacjach na pograniczu linii końcowej, 
ten bieg powinien być szybki (sprint), aby był rozpoznany przez sędziego. Dla potwierdzenia bramki, 
sędzia asystent nie powinien podnosić chorągiewki.  

 Jeżeli jego zadaniem bramka nie została zdobyta prawidłowo, sędzia asystent powinien pozostać 
nieruchomo, nie wskazując niczego. Sędzia może wtedy zdecydować czy konsultować się później z 
asystentem, jeżeli potrzebuje dodatkowych wskazówek. 

Przewinienia 
1. Sędzia asystent musi podnosić chorągiewkę, aby wskazać sędziemu, że widział popełnienie przewinienia 

(lub niesportowe zachowanie czy gwałtowne agresywne zachowanie), kiedy jest lepiej ustawiony niż 
sędzia i sędzia nie zareagował na przewinienie. Jeżeli sędzia asystent informuje dodatkowo, 

potwierdzając przewinienie - jeżeli sędzia życzy sobie tego, lub jeżeli sędzia nie widział wskazania 
chorągiewką, elektroniczny sygnał bip powinien być użyty, ale tylko jako suplement wskazania 

chorągiewką. 
2. Kładzie się nacisk no to, że reakcja sędziego asystenta musi być podjęta dla wszystkich przewinień, 

włączając szczególnie te popełnione w polu karnym. 
Dodatkowo ustalono, że korzyścią będzie jak sędzia asystent jest świadomy i sygnalizuje przewinienie w 

bezpośredniej jego bliskości i taka praktyka jest zalecana. Kiedy chorągiewka jest podniesiona za 
przewinienia z Artykułu 12, to powinna być rozwinięta i potrząśnięta by odróżnić tą sygnalizację od 
sygnalizacji spalonego. 
Jeżeli wskazanie chorągiewką za jakiekolwiek przewinienie nie jest natychmiast zauważone przez 
sędziego, to sędzia asystent musi kontynuować sygnalizację dopóki sędzia nie zaakceptuje wskazania 
lub dostrzeże korzyść dla drużyny, przeciwko której przewinienie zostało popełnione. 

3. Uznano, że kontakt wzrokowy i dyskretne wskazania ręką sędziego asystenta może być pomocne w 

przekazywaniu informacji sędziemu np. rodzaj przewinienie, następna akcja itp. Zredukuje to 
konieczność podbiegania do sędziego asystenta w celu konsultacji. 
Tam gdzie bezpośrednia konsultacja jest konieczna pomiędzy sędzią i sędzią asystentem, to informacja 

powinna zawierać, tak zwięźle jak to możliwe co się stało, którzy zawodnicy byli zaangażowani, dokładne 
miejsce, zalecane działanie i wznowienie gry. Zaleca się, aby sędzia asystent w takich sytuacjach 
skierował się od 4 do 5 metrów w stronę sędziego. 
Podczas konsultacji, sędzia asystent i sędzia powinni mieć twarze skierowane w stronę pola gry. Jest 

wskazane, aby konsultacja nie była słyszana czy rozumiana przez innych. 
4. Przewinienia gwałtownego, agresywnego zachowania zauważone i zasygnalizowane przez sędziego 

asystenta muszą być traktowane zgodnie z Przepisami Gry przez sędziego. Jeżeli gra została przerwana 
dla udzielenia kar dyscyplinarnych (nawet jeśli wskazanie nie jest natychmiast zauważone i gra jest 
kontynuowana), wznowienie gry musi być również zgodne z Przepisami Gry (rzut wolny/rzut karny). 
Jeżeli jednak sygnalizacja sędziego asystenta nie jest od razu zauważona i gra została wznowiona w 

dalszej sytuacji, to tylko właściwa kara dyscyplinarna może być zastosowana przeciwko przewiniającemu 
zawodnikowi. 

5. Kiedy sędzia poszukuje wskazówek od sędziego asystenta potwierdzających miejsce przewinienia w 
pobliżu linii pola karnego, to działanie sędziego asystenta powinno być następujące: 
a) Jeżeli przewinienie ma miejsce wewnątrz pola karnego – sędzia asystent przemieszcza się widocznie 

wzdłuż linii bocznej w kierunku chorągiewki rożnej. 
b) Jeżeli przewinienie nastąpiło poza polem karnym – sędzia asystent staje w miejscu nie ruszając się 

będąc na wysokości linii pola karnego. 

OCZYWISTE BŁĘDNE DECYZJE SĘDZIEGO 
Jeżeli sędzia techniczny lub jeden z sędziów asystentów wie, że sędzia popełnił oczywisty błąd w zakresie 
kar dyscyplinarnych (np. druga żółta kartka dla tego samego zawodnika i nie wykluczenie go, czerwona lub 
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żółta kartka dla niewłaściwego zawodnika itp.), to muszą natychmiast interweniować (chorągiewka i bip lub 
nawet wejść na pole gry).  
Drugi sędzia asystent (lub sędzia techniczny) powinien, jeżeli jest to konieczne również asystować w tych 
sprawach.  

Ważne jest by błędy nie były popełniane w związku z odpowiedzialnością i  zespół sędziowski jest 
zobowiązany do bezzwłocznego, jednoznacznego identyfikowania przewiniających w celu ukarania ich i 
zrobienia odpowiednich notatek w tym czasie. 

KONTROLOWANIE ODLEGŁOŚCI 9,15 M 
Kiedy sędzia będzie chciał, aby sędzia asystent pomógł mu w kontrolowaniu odległości 9,15 m od piłki przy 
rzucie wolnym, to zaleca się, żeby sędzia asystent nie odmierzał fizycznie odległości 9,15 ale raczej 
podkreślił swoją kontrolę z pozycji piłki. Ten wyjątkowy przypadek zaangażowania sędziego asystenta na 

boisku zalecany jest tylko w przypadku rzutów wolnych w pobliżu linii bocznej. 
 

USTAWIANIE SĘDZIEGO ASYSTENTA 
 Rzuty wolne w pobliżu pola karnego 

Przy rzutach wolnych w pobliżu pola karnego, sędzia asystent powinien ustawić się w linii z przedostatnim 
zawodnikiem drużyny broniącej (kontrolując spalonego), ale również musi kontrolować linię bramkową.    
Sędzia powinien kontrolować piłkę i mur. 

 Po spalonym 
Kiedy jest to możliwe, sędzia asystent po tym jak przyznany został rzut wolny pośredni za spalonego, 
powinien ustawić na wysokości miejsca gdzie powinna być ustawiona piłka przy wznowieniu gry. Powinien on 
później natychmiast zająć pozycję do kontrolowania linii spalonego (na równi z przedostatnim obrońcą), co 

jest jego priorytetem. 
 Rzut od bramki i ... 
Przy rzutach od bramki i kiedy bramkarz jest w posiadaniu piłki we własnym polu karnym, zaleca się żeby 
asystent czasami sprawdził czy piłka jest prawidłowo ustawiona lub czy bramkarz nie przekroczył linii pola 
karnego zanim pozbył się piłki z rąk. To powinno być zrobione w dogodnych sytuacjach (np. przedostatni 
obrońca znajduje się w pobliżu pola karnego).  
Kontrolowanie spalonego w dalszej grze jest priorytetem dla asystenta. 

 Rzut rożny  
Zaleca się przy rzutach rożnych żeby asystent zajął pozycję za chorągiewką w linii z linią bramkową. 
 Rzut karny 
Kiedy rzut karny jest przyznany podczas normalnego czasu gry, sędzia asystent powinien znajdować się na 

przecięciu linii bramkowej i linii ograniczającej pole karne. 
Dla rzutów z punktu karnego w celu wyłonienia zwycięskiej drużyny, jeden sędzia asystent powinien 

znajdować się na przecięciu linii bramkowej z linią ograniczającą pole bramkowe, a drugi kontrolować 
zawodników w kole środkowym.  
Przypomina się również sędziom i sędziom asystentom że „nieaktywny” bramkarz powinien pozostać na linii 
bramkowej na przecięciu z linią ograniczającą pole karne. 
Sędzia musi określać i ustalać rolę sędziego asystenta na linii bramkowej i jego zadanie w kontrolowaniu 
poruszania się bramkarza do przodu z linii bramkowej.  
 Wymiany 

Zadecydowano, że jeżeli ma miejsce wymiana, to powinna być nadzorowana przez sędziego technicznego w 
porozumieniu z sędzią.  
Sędzia asystent nie musi się przemieszczać w stronę linii środkowej. 
 Technika trzymania chorągiewki 
Zaleca się, aby sędzia asystent trzymał chorągiewkę w ręce najbliższej polu gry poprzez zmienianie rąk, 

podczas zmiany kierunku ruchu. Przy takim postępowaniu chorągiewka jest widoczna dla sędziego przez cały 
czas trwania zawodów. Sugeruje się, aby Związki instruowały w taki sposób nowych sędziów asystentów.  

Jednak technika ta nie jest obowiązkowa dla doświadczonych sędziów asystentów. 
Obserwator sędziów powinien kontynuować ocenianie występu sędziego asystenta poprzez trafność jego 
decyzji. 
 Odpowiedzialność przy wrzucie 
Odpowiedzialność przy upewnianiu się czy wrzut został prawidłowo wykonany podzielona jest na sędziego i 
sędziego asystenta. Sędzia sprawdza ręce wrzucającego, a sędzia asystent obserwuje zgodność z Przepisami 

Gry ustawienia stóp wrzucającego (na lub przed linią boczną, dotykając podłoża). Jednak to sędziowie mają 
całkowitą odpowiedzialność, za postępowanie zgodne z Przepisami Gry, jeżeli ze swojej pozycji zauważą źle 
wykonany wrzut. 
 Sprawdzanie siatek bramkowych 
Ustalono, że siatki bramkowe powinny być sprawdzone po tym, jak drużyny się rozgrzały i zeszły z pola gry 
przed meczem i ponownie na koniec przerwy po pierwszej połowie (sędzia musi zadecydować, kto będzie 

odpowiedzialny za to, sędzia asystent czy sędzia techniczny). 
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DZIESIĘĆ RAD DLA SĘDZIEGO 
 

1. Nie trzymaj się środka boiska 

Jednym z najczęściej popełnianych błędów w ocenie zjawisk, jest trzymanie się środka boiska. 

Tendencja utrzymywania się w okolicach środka boiska źle wróży na przyszłość. Obserwator 

momentalnie to wychwyci. 

2. Nie uważaj się za wszechwiedzącego. 

To tylko zasada reprezentatywności, dzięki której człowiek ocenia za bardziej prawdopodobne to, co 

kiedyś mógł już widzieć. Rozum mówi tak, boisko pokazuje co innego. 

3. Bądź blisko akcji. 

Każdy miał możliwość zauważyć, że będąc blisko akcji dużo więcej można dostrzec.  

Ocena faktów jest uzależniona od dostępnej skali porównawczej.  

4. Liczą się fakty. 

Z Twoją formą ostatnio źle się dzieje. Po meczu usłyszałeś od piłkarzy, działaczy i kibiców, że słabo 

Ci poszło. Podpadłeś na meczu kwalifikatorowi. Nie polemizuj tuż po meczu z nikim.  

Zastanów się nad przyczynami. Warto przemyśleć i wyciągnąć wnioski.  

5. Nie daj się zaskoczyć. 

Jeśli kiedykolwiek miałeś wrażenie, że dobrze sędziowałeś mecz, nie ma nic bardziej mylnego. 

Zwłaszcza dziwić mogą opinie pomeczowe. Prasa też robi swoje. Pamiętaj o tym. Bądź raczej 

skromnym. 

6.Pierwsza decyzja nie znaczy najlepsza. 

Zasada, która często rządki ludzkim umysłem, zwłaszcza w podejmowaniu decyzji, jest zasada 

pierwszeństwa. Znany w psychologii "efekt pierwszego wrażenia" zazwyczaj odnosi się do tego, jak 

postrzegamy poszczególne osoby w danej sytuacji boiskowej. Jeśli nie jest on pozytywny, trzeba 

wiele wysiłku i czasu, by go zmienić. Ale....jeśli jest pozytywny to pamiętaj, że mecz trwa 90 minut. 

7. Nie oceniaj drużyn po wynikach. 

Powszechnie uważa się, że zespoły wygrywające, łatwiej odnoszą sukces na boisku. Łatwo popełnić 

błąd, opierając się tylko na pozycji w tabeli.  

8. Bądź świadomy własnych emocji. 

Nastrój wpływa w znacznym stopniu na ocenę rzeczywistości. Dobry nastrój wyostrza mocne strony, 

przygnębienie powoduje negatywną sytuację wszystkiego dookoła. Pamiętaj, że ludzie będący na 

trybunach i na boisku nie posiadają wiedzy o Twoich sytuacjach życiowych. Każdy z nich oczekuje 

zwycięstwa swojej drużyny. Ty jesteś osobą, która ma zapanować nad emocjami na boisku. To 

ogromnie ważne.  

9. Zachowaj rozsądek i obiektywizm. 

Bądź rozsądny i obiektywny. Twoje zachowanie na boisku i poza nim świadczy o Twojej klasie. Ubiór, 

estetyka, kultura osobista i sposób prowadzonej rozmowy to tylko część elementów profesjonalnego 

zachowania się podczas oprawy meczowej, a także meczu. 

10. Nie wierz w cudowne zbiegi okoliczności podczas akcji. 

Często wydaje się nam, że jesteśmy przekonani jak rozwinie się akcja i czy musimy za nią szybko 

podążać. Zwlekamy, spacerujemy  i nagle się okazuje, że sytuacja w bardzo szybkim tempie 

przerodziła się w sytuację bramkową. Wtedy przyspieszamy i okazuje się, że nie jesteśmy pewni 

swej decyzji do końca. Ta niepewność może zniszczyć nasza karierę jeśli popełnimy błąd.   

Komunikat szkoleniowy KS PZPN 

Na podstawie Dyrektywy UEFA z dnia 1 września 2006 r. (data wpływu do PZPN – 12.09.2006 r.) 

wprowadza się do Przepisów gry w piłkę nożną – wydawnictwo PZPN 2005 – nowy punkt nr 91, str. 

101 w następującym brzmieniu:  

Wszystkie przypadki zachowania zawodników: 

sugerowania słownego w sposób ostentacyjny i poprzez gesty np. rękami naśladujące i wyobrażające 

sugestię pokazania kartki dla zawodnika drużyny przeciwnej; 

podważanie decyzji sędziego poprzez gestykulację lub podbieganie w kierunku sędziego; 

otaczanie sędziego, uniemożliwiające np. natychmiastowe udzielenie kary indywidualnej, 

muszą być traktowane przez sędziego jako niesportowe zachowanie i bezwzględnie 

karane napomnieniem. 

W przypadkach otaczania sędziego przez zawodników – karą napomnienia musi być 

ukarany nie tylko inicjator tego zajścia, ale również co najmniej jeden zawodnik 

zachowujący się najbardziej aktywnie w sposób niesportowy. 

Zapis tego punktu sędziowie zobowiązani są stosować w praktyce boiskowej począwszy od 29 

września 2006 r. Do tego dnia należy bezwzględnie zapoznać z treścią tego punktu wszystkich 

sędziów oraz kluby wszystkich klas rozgrywkowych z danego ZPN. Podaje się również do wiadomości, 

że przepis ten w rozgrywkach międzynarodowych sędziowie mają obowiązek stosować w praktyce od 

1 września 2006 r. 
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