
 
           

Zasady i procedury przyznawania klasy sędziego związkowego 
dla grupy delegatów technicznych PZLA (sesja 2023) 

 
§ 1  

Sędzia związkowy 
 

1. Klasę sędziego związkowego może uzyskać sędzia, który spełni następujące 
warunki: 
§ posiadał klasę sędziego okręgowego przez okres nie krótszy niż 4 lata,  
§ wykazał się dobrą znajomością przepisów i ich interpretacji na zawodach,  
§ wykazał się aktywnością i zaangażowaniem w pracy sędziowskiej,  
§ zdał egzamin ze znajomości przepisów sędziowania zawodów w 

lekkoatletyce i ich praktycznego stosowania w zakresie przewidzianym 
dla tej klasy. 

2. Centralne Kolegium Sędziów PZLA (dalej: CKS), w przypadku bardzo dobrej 
znajomości przepisów i wysokiej oceny pracy na zawodach, może - na 
wniosek Komisji Sportowo-Technicznej PZLA (dalej: KS-T) - skrócić 
wymagany okres  
o rok. 

3. Forma egzaminu na klasę sędziego związkowego publikowana jest przez CKS  
w terminie 30 dni przed planowanym terminem na stronie https://ckspzla.pl 

 
§ 2 

Przebieg nadania klasy sędziego związkowego w grupie delegatów technicznych 
PZLA 

 
1. Złożenie przez Komisję Sportowo-Techniczną PZLA listy zgłoszonych  

we wskazanej przez CKS formie.  
2. Sesja egzaminacyjna dla delegatów technicznych odbędzie się w dniach  

15.03-15.04.2023 r. 
 

§ 3 
Procedura i obowiązki Centralnego Kolegium Sędziów PZLA: 

 
1. CKS  powołuje zespół ds. przyznawania klasy sędziego związkowego w składzie: Małgorzata Górecka - 

przewodnicząca, Filip Moterski, Ryszard Kądziołka, Przemysław Otomański, Tadeusz Majsterkiewicz (ekspert), którego 
zadaniem jest ocena formalna złożonych wniosków, przygotowanie i przeprowadzenie części 
egzaminacyjnej oraz rekomendowanie sędziów do nadania klasy sędziego związkowego. 

2. Kandydat do uzyskania klasy sędziego związkowego zobowiązany jest  
do potwierdzenia przystąpienia do egzaminu na klasę sędziego związkowego  
w terminie i formie wskazanej przez Zespół ds. przyznawania klasy sędziego 
związkowego.   

3. Zespół ds. przyznawania klasy sędziego związkowego wyznacza 2 (dwie) 
osoby  
z Zespołu wskazanego w §3 ust. 1, do oceny pracy egzaminacyjnej złożonej 



 
przez kandydata. Ocena zostaje przygotowana w terminie 21 dni od 
przekazania pracy przez kandydata.  

 
§ 4 

Obowiązki kandydata 
 

1. Kandydat ma obowiązek wziąć udział we wszystkich etapach procesu 
egzaminacyjnego, którego formę wskazuje §1 ust. 3.   
1) W przypadku terminów określonych na platformie e-learningowej w 

części dotyczącej modułów szkoleniowych, przy wskazaniu „do dnia” 
rozumie się czas liczony do końca dnia (tj. 23:59:59), który został 
wskazany  
w informacji.  

2) W przypadku egzaminów pisemnych, przeprowadzanych w formie 
elektronicznej czas wskazany na egzamin liczony jest od momentu 
rozpoczęcia procedury przez kandydata przez kliknięcie we wskazany 
przycisk. W przypadku przekroczenia czasu egzamin zostaje przerwany,  
z zastrzeżeniem, iż wszystkie wypełnione części podlegają sprawdzeniu  
i ocenie, która przyznawana jest kandydatowi/ 

3) Egzamin ustny oraz część związana z rozwiązaniem zadania 
praktycznego będą przeprowadzone z użyciem narzędzia 
elektronicznego w obecności co najmniej 2 (dwóch) członków Zespołu 
ds. przyznawania klasy sędziego związkowego, w terminie wybranym 
przez kandydata do klasy sędziego związkowego ze zbioru dostępnych 
terminów przygotowanych przez Zespół.  

2. W przypadku problemów technicznych, związanych z realizacją 
poszczególnych części na platformie e-learningowej ma obowiązek wysłać w 
ciągu 24 godzin informacje na adres mailowy cks@ckspzla.pl zgłoszenie o 
problemie, wraz z jego opisem. 

1) W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, Zespół może wydłużyć 
termin kursu na platformie e-learningowej o czas niezbędny na naprawę 
błędu, zarówno dla osoby zgłaszającej jak również dla innych 
uczestników, jeśli błąd będzie miał charakter problemu powszechnego i 
wpływa na możliwość realizacji kursu. 

3. W przypadku problemu technicznego podczas egzaminu na platformie  
e-learningowej kandydat ma obowiązek niezwłocznie, ale nie później niż 15 
minut po wystąpieniu problemu zgłosić zaistniałe zdarzenie w podanej 
podczas egzaminu formie. 

1) W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, Zespół może wydłużyć 
czas potrzebny na rozwiązanie egzaminu na platformie e-learningowej 
o czas niezbędny na naprawę błędu, zarówno dla osoby zgłaszającej jak 
również dla innych uczestników, jeśli błąd będzie miał charakter 
problemu powszechnego i wpływa na możliwość realizacji kursu. 

4. W przypadku problemu technicznego podczas rozwiązywania zadania 
praktycznego i egzaminu ustnego kandydat ma obowiązek niezwłocznego, ale 



 
nie później niż 10 minut po wystąpieniu zdarzenia, poinformowania osoby 
odpowiedzialnej za przeprowadzenie tej części egzaminu we wskazanej 
formie. 

1) W przypadku uznania zgłoszenia za zasadne, osoby przeprowadzające 
egzamin, po uprzednim poinformowaniu Przewodniczącej Zespołu, 
może wydłużyć czas potrzebny na rozwiązanie zadania i/lub egzamin 
ustny o czas niezbędny na naprawę błędu, zarówno dla osoby 
zgłaszającej jak również dla innych uczestników, jeśli błąd będzie miał 
charakter problemu powszechnego i wpływa na możliwość realizacji 
kursu. 

2) W przypadku braku możliwości naprawy usterki, Zespół zastrzega sobie 
prawo do przerwania egzaminu oraz wskazania jego nowego terminu,  
po konsultacjach z kandydatem. 

5. W sytuacji, kiedy kandydat ze względów technicznych nie może przystąpić  
do egzaminu ustnego wraz z częścią poświęconą zadaniu praktycznemu, 
Zespół może wyznaczyć dodatkowy termin lub w uzasadnionych przypadkach 
przeprowadzić egzamin stacjonarny. 

1) Koszty ustnego egzaminu stacjonarnego w zakresie kosztów dojazdu 
członków Zespołu pokrywane są przez PZLA 

2) Koszty ustnego egzaminu stacjonarnego w zakresie kosztów dojazdu 
kandydatów do klasy sędziego związkowego nie są zwracane 

6. Problemy techniczne inne niż te o charakterze trwałym, których usunięcie pod 
względem czasu i kosztów będzie wymagało nieprzewidzianych nakładów 
finansowych, nie stanowią podstawy do unieważnienia egzaminu w części  
lub w całości, dla jednego lub większej liczby kandydatów. 

 
§ 5 

Zasady oceny kandydatów do klasy sędziego związkowego dla grupy 
delegatów technicznych PZLA (sesja 2023) 

 
1. Kandydat otrzymuje punkty za: 

§ Udział w kursie na platformie e-learningowej wraz z elementami 
sprawdzającymi wiedzę; 

§ Egzamin przeprowadzony na platformie e-learningowej; 
§ Zadanie praktyczne; 
§ Egzamin ustny. 

1) Za udział w kursie na platformie e-learningowej kandydat otrzymać 
może 30 punktów. 

2) Za egzamin przeprowadzany na platformie e-learningowej kandydat 
może uzyskać 30 punktów. 

3) Za rozwiązanie zadań praktycznych kandydat może otrzymać 10 
punktów. 

4) Za odpowiedzi podczas egzaminu ustnego kandydat może otrzymać 
30 punktów. 



 
2. Egzamin uważa się za zaliczony, jeśli kandydat z każdej części otrzymał nie 

mniej niż 70% maksymalnej liczby punktów przypisanej poszczególnym 
częściom. 

  
 

§ 6 
Rekomendacje Zespołu ds. przyznawania klasy sędziego związkowego dla 

grupy delegatów technicznych PZLA (sesja 2023) 
 

1. Zespół ds. przyznawania klasy sędziego związkowego przygotowuje listę 
osób wraz z ilością zdobytych punktów, które przystąpiły do egzaminu,  
z wyszczególnieniem punktacji za każdą ocenianą część. 

2. Każdy z kandydatów otrzymuje indywidualne powiadomienie drogą 
elektroniczną                     o uzyskanej całkowitej liczbie punktów, jaką 
uzyskał w procesie egzaminu na klasę sędziego związkowego. 

3. Kandydat ma 7 dni od powiadomienia na złożenie pisemnego odwołania w 
formie elektronicznej od uzyskanych wyników do Przewodniczącej Zespołu. 

1) Problemy techniczne opisane w par. §4, ust. 2-5, nie mogą stanowić 
podstawy odwołania składanego przez kandydata. 

4. Na podstawie listy wskazanej w §6 ust. 1, Zespół przekazuje listę osób 
rekomendowanych do nadania klasy sędziego związkowego przez CKS.  

 
 

§ 7 
Postanowienia końcowe 

 
1. Posiadanie klasy sędziego związkowego podkreśla dużą wiedzę i dużą praktykę 

sędziego, podkreśla jego doświadczenie i walory moralne oraz dobrą 
znajomość przepisów sędziowania zawodów la oraz ich interpretację. 
Posiadanie klasy sędziego związkowego jest również jednym z warunków 
uzyskania tytułu „Zasłużony Sędzia LA”.  

2. CKS nadanie sędziemu klasy sędziego związkowego potwierdza stosownym 
pismem i wpisem do ewidencji sędziów klasy związkowej. 

3.  CKS zawiadamia właściwe wojewódzkie kolegia sędziów o nadaniu klasy 
sędziego związkowego wraz z ewentualną listą sędziów, którym nie 
przyznano tej klasy. 

4. CKS przekazuje listę osób, którym nadano klasę sędziego związkowego,  
Komisji Sportowo-Technicznej PZLA.  

 
 
 
Uchwalono: 13.02.2023 r. 

 


