
       REGULAMIN ZESPOŁU SĘDZIOWSKIEGO 
I KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ 
POLSKIEJ UNII KARATE  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rozdział 1 
Zespół Sędziowski i Komisja Sędziowska 

 
 

Art. 1.1. 
W poniższych przepisach pod pojęciem Komisji rozumiana jest Komisja Sędziowska Polskiej Unii 
Karate zwanej dalej PUK, a Zespół to Zespół Sędziowski PUK. 
 

Art. 1.2. 
Komisja Sędziowska działa w ramach Polskiej Unii Karate, jako podmiot zarządzający pracą 
sędziów w oparciu o niniejszy regulamin, zgodnie z obowiązującym prawem i zachowaniem 
celów statutowych PUK 
 

Art. 1.3. 
W skład Zespołu wchodzą wszyscy Sędziowie posiadający ważne kwalifikacje i licencje 
sędziowskie PUK. 
 

Art. 1.4. 
Komisja składa się z 3-7 osób, powoływanych przez Zarząd PUK, w tym Przewodniczącego 
Komisji, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza Komisji i 2-4 członków Komisji. 
 

Art. 1.5. 
Przewodniczący Komisji w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza możliwość zmiany członków. 
Zmiennika zatwierdza Zarząd PUK w drodze uchwały. 
 
 

Art.1.6.  
Posiedzenia Komisji odbywają się minimum 2 razy w roku, a także doraźnie, w miarę potrzeb, 
na wniosek Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej lub większości składu Komisji Sędziowskiej. 
Przewodniczący Komisji informuje pozostałych członków Komisji o terminie i miejscu 
planowanego posiedzenia. Informacje takie mogą być przekazywane pisemnie lub drogą 
elektroniczną, ale nie później niż 14 dni przed posiedzeniem.  
 



Art. 1.7. 
W posiedzeniach Komisji, oprócz jej członków, mogą uczestniczyć członkowie Zarządu PUK. 
 

Art. 1.7. 
W sytuacjach pilnych decyzje Komisji mogą być podejmowane w drodze korespondencyjnej. 
Podjęte w ten sposób decyzje są następnie zatwierdzane na najbliższym posiedzeniu.  
 

Art.1.8. 
Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności nie mniej niż połowy 
członków. W przypadku równiej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.  
 

Art. 1.9. 
Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne w myśl Regulaminu Komisji Sędziowskiej. Dotyczy 
to zarówno wniosków jak i ewentualnych sporów.   

 

Rozdział 2 
Uprawnienia i obowiązki Komisji Sędziowskiej 

 
Art. 2.1. 

Komisja podejmuje wszystkie decyzje w imieniu Zespołu Sędziowskiego. 
 

Art. 2.2. 
Przewodniczący Komisji jest upoważniony do reprezentowania Zespołu i Komisji. 
 

Art. 2.3. 
Zadaniami Komisji są:  

1. Prowadzenie klasyfikacji i weryfikacji uprawnień sędziów. 
2. Nadawanie uprawnień sędziom. 
3. Obniżanie lub cofanie uprawnień sędziom, w przypadku braku minimalnych wymagań 

merytoryczno-praktycznych obowiązujących na dany stopień.  
4. Planowanie i koordynowanie obsady sędziowskiej na imprezach organizowanych w 

ramach PUK.  
5. Opracowanie testów egzaminacyjnych. 
6. Organizacja oraz przeprowadzanie kursów i egzaminów dla sędziów PUK i dla 

kandydatów na sędziów, zgodnie ze standardami i w oparciu o wymagania EKF i WKF 
przynajmniej 2 razy w roku.  

7. Wspieranie należytej znajomości przepisów rozgrywania zawodów wśród zawodników 
i trenerów.  

8. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów międzynarodowych w zakresie 
sędziowania.  

9. Przygotowanie sędziów PUK do udziału w kursach sędziowskich EKF i WKF oraz 
imprezach międzynarodowych. 

10. Przedstawienie aktualnej Kadry Zespołu Sędziowskiego na stronę PUK w terminie do 15 
grudnia danego roku. 

11. Roczne sprawozdanie z działalności Komisji w terminie do 15 grudnia danego roku.  
 

 
 



Art. 2.4. 
1. W skład komisji egzaminacyjnej na sędziów: klubowego, okręgowego /A i B/ powinny 

wchodzić min. 2 osoby, w tym członek Komisji z danego makroregionu i członek Komisji 

z innego makroregionu. W skład komisji egzaminacyjnej na sędziego krajowego /A i B/ 

powinny   wchodzić min. 3 osoby, w tym jeden sędzia o uprawnieniach sędziego 

międzynarodowego EKF/WKF. Skład komisji egzaminacyjnej ustalany jest przez Komisję. 
 

2. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej koordynuje i ustala obsadę sędziowską na 

Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski, zawodach rankingowych, zawodach 

ogólnopolskich i międzynarodowych, okręgowych i klubowych oraz opiniuje 

regulaminy tych zawodów co do zgodności z przepisami PUK. Przewodniczący Komisji 

Sędziowskiej może cedować swoje uprawnienia na innych członków Komisji 

Sędziowskiej. 

 
Art. 2.5. 

Wyniki egzaminów na sędziów Polskiej Unii Karate zatwierdzane są na wniosek Komisji przez 
Zarząd Polskiej Unii Karate. 
 

 

 

Rozdział 3 
Kwalifikacje i uprawnienia sędziów 

 

Art. 3.1. 
Do uzyskania uprawnień sędziego Polskiej Unii Karate niezbędne jest członkostwo w klubie 
zrzeszonym w Polskiej Unii Karate. 
 

Art. 3.2. 
Każda kwalifikacja sędziowska obejmuje uprawnienia przysługujące także kwalifikacjom 
niższym od niej. Sędziowie nie mogą wykonywać czynności i korzystać z uprawnień ponad 
posiadane pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej zgodnie z Regulaminem 
Odpowiedzialności Dyscyplinarnej PUK. W szczególnych przypadkach wykonywania czynności 
ponad posiadane kwalifikacje wymagana jest zgoda Komisji wydana imiennie dla sędziów. 
 

 
1. Sędzia TECHNICZNY 

Na stopień Sędziego Technicznego będą prowadzone wyłącznie weryfikacje dla osób, 
które uzyskały takie uprawnienia przed 20 kwietnia 2018r. Nie przewiduje się 
możliwości uzyskania stopnia technicznego w wyniku egzaminu. Stopień ten jest w fazie 
wygaszania do 2020 roku.   
✓ Wymagany wiek 16 lat i min. 3 kyu. 
✓ Uprawniony do sędziowania zawodów klubowych jako Sędzia Boczny. 
✓ Uprawiony do sędziowania zawodów makroregionalnych jako sędzia protokolant i 

sędzia mierzący czas. 
 

2. Sędzia KLUBOWY 
✓ Wymagany wiek 18 lat i min. 3 kyu  
✓ Uprawniony do sędziowania podczas zawodów klubowych jako Sędzia Prowadzący, 



✓ Uprawniony do sędziowania podczas zawodów makroregionalnych, jako Sędzia 
Boczny 

✓ Uprawniony do pracy w zespole sędziowskim podczas zawodów międzynarodowych 
i krajowych, jako sędzia protokolant i sędzia mierzący czas 

 
3. Sędzia OKRĘGOWY B 

✓ Wymagany wiek 19 lat i min. 1 kyu 
✓ Uprawniony do sędziowania podczas zawodów klubowych   jako Menadżer Tatami, 
✓ Uprawniony do sędziowania podczas zawodów makroregionalnych jako Sędzia 

Prowadzący, 
✓ Uprawniony do sędziowania podczas zawodów krajowych i międzynarodowych jako 

Sędzia Boczny. 
✓ Uprawniony do sędziowania podczas zawodów międzynarodowych jako Sędzia 

Protokolant i Sędzia mierzący czas. 
 

4. Sędzia OKRĘGOWY A 
✓ Wymagany wiek 21 lat i stopień 1 DAN. 
✓ Uprawniony do sędziowania podczas zawodów klubowych   jako Sędzia Główny, 
✓ Uprawniony do sędziowania podczas zawodów makroregionalnych jako Sędzia 

Prowadzący, 
✓ Uprawniony do sędziowania podczas zawodów krajowych i międzynarodowych jako 

Sędzia Boczny. 
✓ Uprawniony do sędziowania podczas zawodów międzynarodowych jako Sędzia 

Protokolant i Sędzia mierzący czas. 
 

5. Sędzia KRAJOWY B 
✓ Wymagany wiek 23 lat i stopień 2 dan  
✓ Uprawniony do sędziowania podczas zawodów makroregionalnych jako Sędzia 

Główny, 
✓ Uprawniony do sędziowania podczas zawodów krajowych jako Menadżer Tatami 
✓ Uprawniony do sędziowania podczas zawodów międzynarodowych jako Sędzia 

Prowadzący. 
 

6. Sędzia KRAJOWY A 
✓ Wymagany wiek 25 lat i stopień 2 dan  
✓ Uprawniony do sędziowania podczas zawodów krajowych jako Sędzia Główny, 
✓ Uprawniony do sędziowania podczas zawodów międzynarodowych jako Sędzia 

Prowadzący 
 

7. Sędzia MIĘDZYNARODOWY EKF I ŚWIATOWY WKF 
✓ Wymagany wiek 25 lat i stopień 3 dan 
✓ Uprawniony do sędziowania podczas zawodów międzynarodowych jako Sędzia 

Główny. 
 

Art. 3.3. 
Sędziowie muszą dla zachowania kwalifikacji przystępować do egzaminu minimum jeden raz 
na dwa lata, uzyskując pozytywny wynik testu (teoria) dla podtrzymania kwalifikacji oraz 



testów i egzaminów praktycznych przy podwyższaniu kwalifikacji. W przypadku 
niezadowalającego wyniku egzaminu możliwe jest obniżenie kwalifikacji. 
 

Art. 3.4. 
Sędzia, którego kwalifikacje wygasną, otrzymuje rok karencji na podtrzymanie kwalifikacji. Jeśli 
w ciągu roku nie uzyska pozytywnego wyniku egzaminu, zostaje usunięty z Zespołu 
Sędziowskiego. O trybie przywrócenia uprawnień po upływie karencji decyduje Komisja 
Sędziowska. 
 

Art. 3.5. 
Maksymalny wiek, do którego sędzia może być aktywnym członkiem Zespołu Sędziowskiego 
ustalony zostaje na 70 lat. 

 
Art. 3.6. 

Dla zasłużonych sędziów przekraczających wiek 70 lat lub kończących pracę w Zespole 
Sędziowskim wcześniej przewiduje się możliwość nadania tytułu Sędziego Honorowego PUK. 
Komisja Sędziowska wnioskuje o przyznanie tytułu Sędziego Honorowego PUK do Zarządu 
PUK. 
 

Rozdział 4 
Stawki sędziowskie 

 

Art. 4.1. 
 

LP Stopień Kwota netto: 

1 Techniczny 50 zł 

2 Klubowy 100 zł 

3 Okręgowy B 130 zł 

4 Okręgowy A 160 zł 

5 Krajowy B 200 zł 

6 Krajowy A 250 zł 

7 EKF 350 zł 

8 WKF 400 zł 

 
Art. 4.2. 

Kwoty stawek sędziowskich będą podawane w wartościach brutto. 
 

Art. 4.3. 
Nie obowiązują żadne dodatkowe wynagrodzenia czy premie dla Sędziów Głównych,  
jak również dla Menadżerów Tatami. 

 
 

Rozdział 5 
Obowiązki sędziów 

 

Art. 5.1. 
Sędzia powołany do sędziowania zawodów sportowych ma obowiązek:  



✓ potwierdzenia gotowości do udziału w imprezie, względnie powiadomienia Komisji 
Sędziowskiej o niemożliwości wzięcia udziału w terminie min. 7 dni roboczych przed 
zawodami  

✓ zapoznania się z regulaminem imprezy, 
✓ stawienia się na imprezę w przepisowym stroju, 
✓ dbania o dokładną znajomość przepisów rozgrywania zawodów, 
✓ wypełniania obowiązków sędziego zgodnie z przepisami zawodów, 
✓ godnego reprezentowania PUK wobec zawodników, działaczy, trenerów i publiczności. 

 
Art. 5.2. 

Sędzia Zespołu Sędziowskiego może sędziować jedynie zawody sportowe karate 
zaaprobowane przez PUK lub EKF/WKF. 
 

Art. 5.3. 
W momencie otrzymania zaproszenia do sędziowania zawodów karate poza terenem Polski, 
Sędzia jest obowiązany do poinformowania Komisji Sędziowskiej o otrzymanym zaproszeniu i 
chęci wyjazdu na takie zawody. W przypadku zbiegu terminów zawodów, szkoleń sędziowskich 
i innych okoliczności Komisja Sędziowska może nie wyrazić zgody na wyjazd. Za złamanie 
niniejszego postanowienia zostanie skierowany wniosek Komisji Sędziowskiej o ukaranie 
sędziego do Komisji Dyscyplinarnej.  
 

Art. 5.4. 
Informacja o zaproszeniu na sędziowanie zawodów WKF za granicą powinna być skierowana 
do Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej w terminie do 7 dni kalendarzowych przed imprezą, 
pisemnie (dopuszczalnie jest użycie poczty, poczty elektronicznej, faksu lub innych środków 
komunikacji elektronicznej zabezpieczających możliwość archiwizacji informacji). W przypadku 
braku zgody opisanej w art. 4.4 Przewodniczący Komisji Sędziowskiej odpowiada pisemnie (w 
formie jak wyżej) w ciągu 3 dni kalendarzowych. 
 

Art. 5.5. 
Sędziowie podlegają ocenie swojej działalności w trakcie zawodów karate organizowanych 
przez PUK. Po każdych zawodach menadżerowie tatami i sędzia główny sporządzają imienną 
kartę oceny sędziów i Sędzia Główny zawodów przesyła ją w ciągu 7 dni do Sekretarza Komisji 
Sędziowskiej. W przypadku trzykrotnej negatywnej oceny pracy sędziego Komisja Sędziowska 
może obniżyć, zawiesić lub odebrać kwalifikacje sędziowskie. 
Od decyzji Komisji Sędziowskiej przysługuje sędziemu prawo odwołania się do Zarządu PUK. 
 
 

Art. 5.6 
Interpretacja powyższego Regulaminu przysługuje Komisji Sędziowskiej i Zarządowi PUK. 
 


