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Rozdział 1. 

Zespół Sędziowski i Komisja Sędziowska. 

Art. 1.1. W poniższych przepisach pod pojęciem Komisji rozumiana jest Komisja Sędziowska 

Polskiej Unii Karate.  

Art. 1.2. Zespół  Sędziowski PUK zwany  dalej Zespołem określa  grupę wszystkich sędziów 

posiadających aktualne  kwalifikacje sędziowskie PUK. 

Art. 1.3. Komisja Sędziowska działa w ramach Polskiej Unii Karate, zwanej dalej PUK jako podmiot 

zarządzający pracą sędziów w oparciu o niniejszy regulamin, zgodnie z obowiązującym prawem i 

zachowaniem celów statutowych PUK.  

Art. 1.4. W skład Zespołu wchodzą̨ wszyscy sędziowie posiadający ważne kwalifikacje  

i licencje sędziowskie PUK.  

Art. 1.5. Komisja powoływana jest przez Zarząd PUK.  

Komisja składa się z: 

• Przewodniczącego Komisji; 

• Dwóch Wiceprzewodniczących; 

Art.1.6. Komisja  Sędziowska ściśle współpracuje  z organem doradczym zwanym Kierownictwem  

Makroregionów.  Kierownicy Makroregionów są wyznaczani przez Komisję z wymaganą akceptacją 

PUK. 

Art. 1.7. Komisja Sędziowska w uzasadnionych sytuacjach może wnioskować do Zarządu PUK o 

zmianę składu Komisji.  



 

 

Art.1.8. Posiedzenia Komisji odbywają̨ się w miarę̨ potrzeb. W posiedzeniach Komisji mogą̨ 

uczestniczyć członkowie Zarządu PUK oraz Kierownictwo  Makroregionów.  

Art.1.9. Decyzje Komisji zapadają̨ zwykłą większością głosów, przy obecności nie mniej niż połowy 

składu.  

Art. 1.10. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Zarządu Polskiej Unii Karate.  

 

Rozdział 2. 

Uprawnienia i obowiązki Komisji Sędziowskiej. 

Art. 2.1. Komisja podejmuje decyzje w imieniu Zespołu.  

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

Art. 2.3. Zadaniami Komisji w szczególności są̨:  

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 akredytowanych przez PUK;  

5. Opracowanie testów egzaminacyjnych;  

6. Organizacja oraz przeprowadzanie kursów i egzaminów dla sędziów PUK i kandydatów na 

sędziów zgodnie ze standardami i w oparciu o wymagania EKF i WKF; 

7. Wspieranie należytej znajomości przepisów rozgrywania zawodów wśród zawodników  

i trenerów; 

8. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów międzynarodowych w zakresie sędziowania;  

9. Wspieranie sędziów PUK do udziału w kursach sędziowskich EKF i WKF;  

10. Prowadzenie aktualnego rejestru Zespołu;. 

11. Przedstawienie rocznego sprawozdania z działalności Komisji do Zarządu PUK w terminie 

do 15 stycznia następnego roku;  

12. Zarządzanie finansami Komisji, przygotowanie  planu finansowego Komisji. 

Art. 2.4. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej jest odpowiedzialny za: 



 

 

1. Reprezentowanie  Komisji  Sędziowskiej i Zespołu Sędziowskiego  (wobec Zarządu Polskiej 

Unii Karate oraz innych  organów); 

2. Zwoływanie  posiedzeń Komisji Sędziowskiej;  

3. Podejmowanie działań strategicznych dla rozwoju Komisji Sędziowskiej;  

4. Przedstawianie do zatwierdzenia na posiedzeniu Komisji Sędziowskiej ustaleń 

podejmowanych drogą korespondencyjną  lub z użyciem środków multimedialnych; 

5. Koordynowanie pracy Komisji Sędziowskiej; 

6. Obsługa  i przygotowanie merytoryczne posiedzeń  Komisji Sędziowskiej 

7. Prowadzenie nadzoru nad pracami poszczególnych członków Komisji Sędziowskiej; 

8. Zgłaszanie wniosków  Komisji Sędziowskiej do Zarządu PUK; 

9. Zgłaszanie do Zarządu kandydatów do uczestnictwa w międzynarodowych kursach 

sędziowskich zatwierdzonych przez Komisję Sędziowską; 

10. Nadzorowanie kursów i egzaminów sędziowskich; 

11. Przedstawienie rocznego sprawozdania z pracy Komisji Sędziowskiej do Zarządu PUK; 

12. Występowanie z wnioskami Komisji Sędziowskiej do Zarządu PUK w przypadku 

przekroczenia regulaminów przez sędziów; 

13. Zatwierdzanie wniosku o nadanie tytułu Honorowego Sędziego PUK; 

14. Zlecanie zadań pozostałym członkom Komisji.  

Art. 2.5. I Wiceprzewodniczący Komisji Sędziowskiej jest odpowiedzialny za: 

1. Zastępowanie  Przewodniczącego Komisji  w przypadkach tego wymagających; 

2. Wspieranie prac Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej; 

3. Współpraca z członkiem  Zarządu odpowiedzialnym za projekty unijne; 

4. Koordynowanie pracy Komisji Sędziowskiej; 

5. Koordynowanie kalendarza Komisji Sędziowskiej;  

6. Powoływanie obsady sędziowskiej na zawodach kategorii 1 oraz koordynacja powołań 

między regionami.  

7. Koordynowanie obsady sędziowskiej na zawodach zagranicznych z udziałem sędziów 

Zespołu; 

8. Wnioskowanie o nadanie tytułu Honorowego Sędziego PUK. 



 

 

9. Realizacja zadań zleconych przez Przewodniczącego. 

 

Art. 2.6. II Wiceprzewodniczący Komisji Sędziowskiej jest odpowiedzialny za: 

1. Zastępowanie  Przewodniczącego Komisji  w przypadkach tego wymagających; 

2. Wspieranie prac Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej; 

3. Koordynowanie i nadzorowanie szkoleń sędziowskich we współpracy z Kierownictwem 

Makroregionów; 

4. Przyjmowanie zgłoszeń i weryfikacja uczestników kursów krajowych; 

5. Rozliczenie finansowe kursów krajowych; 

6. Dokumentowanie działalności Komisji Sędziowskiej: 

• Protokołowanie posiedzeń Komisji Sędziowskiej i sporządzanie dokumentacji ; 

• Prowadzenie rejestru sędziów  oraz ich aktualnych uprawnień; 

• Ewidencja udzielonych zgód lub odmów na wnioski sędziowania za granicą; 

• Ewidencja protokołów z zawodów sporządzanych przez Sędziów Głównych; 

• Ewidencjonowanie wpłat z licencji sędziowskich. 

7. Przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej z działalności Komisji Sędziowskiej (roczne 

sprawozdanie) ; 

8. Wnioskowanie o nadanie tytułu Honorowego Sędziego PUK. 

9. Realizacja zadań zleconych przez Przewodniczącego. 

Art. 2.7. Kierownik Makroregionu jest odpowiedzialny za: 

1. Powoływanie obsady sędziowskiej na zawodach regionalnych we współpracy z 

Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej oraz I Wiceprzewodniczącym Komisji 

Sędziowskiej; 

2. Pozyskiwanie kandydatów na sędziów w swoim regionie; 

3. Przygotowanie programów szkoleń na poziomie makroregionalnych 

4. Przygotowanie programu  poszczególnych Kursów (harmonogramu godzinowego) 

5. Przygotowanie informacji o Kursie i jego programie do publikacji na stronie internetowej 

PUK; 



 

 

6. Weryfikacja stanu płatności uczestników Kursu w Biurze PUK; 

7. Prowadzenie szkoleń i egzaminów na niższe kwalifikacje sędziowskie do stopnia Judge A; 

8. Przygotowanie dokumentacji sprawozdawczej z kursów sędziowskich (protokół oraz roczne 

sprawozdanie); 

9. Przygotowanie rocznych sprawozdań z pracy regionu; 

10. Wnioskowanie w uzasadnionych przypadkach o obniżenie uprawnień sędziowskich; 

11. Realizacja zadań zleconych przez Przewodniczącego. 

 

 

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. W PUK funkcjonują następujące kwalifikacje sędziowskie: 

1. Judge D (Techniczny) 

2. Judge C (Klubowy) 

3. Judge B (Okręgowy B) 

4. Judge A (Okręgowy A) 

5. Referee B (Krajowy B) 

6. Referee A ( Krajowy A) 

 

Art. 3.3. W ramach uprawnień sędziowskich są uznawane kwalifikacje uzyskane na kursach 

międzynarodowych EKF i WKF. 

 Art. 3.4.  Kryteria uzyskania kwalifikacji sędziowskich są następujące: 

Art. 3.4.1 Kwalifikację Judge D (Techniczny)  może uzyskać osoba, która: 

1. Ukończyła 16 lat i nie ukończyła 18 lat; 

2. Uzyskała stopień min. 3 kyu. 

3. Przedstawi zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. 

Art. 3.4.2. Kwalifikację  Judge C (Klubowy) może uzyskać osoba, która: 

1. Ukończyła 18 lat; 

2. Uzyskała stopień min. 3 kyu. 



 

 

Art. 3.4.3. Kwalifikację  Judge B (Okręgowy B) może uzyskać osoba, która: 

1. ukończyła 19 lat; 

2. uzyskała stopień min. 1 kyu; 

3. Rok praktyki jako Judge C, minimum 3 imprezy rocznie. 

Art. 3.4.4. Kwalifikację Judge A (Okręgowy A) może uzyskać osoba, która: 

1. ukończyła 21 lat; 

2. uzyskała stopień min. 1 kyu; 

3. Dwa lata praktyki jako Judge B, minimum 4 imprezy rocznie.  

4. Okres praktyki może być skrócony do roku przy zachowaniu liczby 4 imprez, pozytywnej 

opinii szefa Makroregionu i zatwierdzeniu Komisji Sędziowskiej  

Art. 3.4.5. Kwalifikację Referee B (Krajowy B) może uzyskać osoba, która: 

1. ukończyła 23 lata; 

2. uzyskała stopień min. 1 DAN;  

3. Dwa lata praktyki jako Judge A, minimum 5 imprez rocznie. 

Art. 3.4.6. Kwalifikację Referee A (Krajowy A) może uzyskać osoba, która: 

1. ukończyła 25 lat; 

2. uzyskała stopień min. 2 DAN; 

3. Dwa lata praktyki jako Referee B, minimum 5 imprez rocznie. 

Art. 3.5. Kwalifikacjom powyższym przysługują następujące uprawnienia: 

Art. 3.5.1. Uzyskanie kwalifikacji Judge D (Techniczny) uprawnia do: 

1. Sędziowania podczas zawodów klubowych (kat. 3) jako Sędzia Boczny w kategoriach 

poniżej 12 roku życia; 

2. Sędziowania podczas zawodów makroregionalnych (kat. 2) jako Sędzia Boczny, przy 

ograniczeniu do 1 w składzie panelu sędziowskiego; 

3. Sędziowania podczas zawodów międzynarodowych i krajowych (kat. 1) jako sędzia 

protokolant i sędzia mierzący czas.  

4. Automatycznego uzyskania kwalifikacji Judge C po ukończeniu 18 roku życia 

Art. 3.5.2. Uzyskanie kwalifikacji Judge C (Klubowy) uprawnia do: 



 

 

1. Sędziowania podczas zawodów klubowych (kat. 3) jako Sędzia Prowadzący lub Kansa; 

2. Sędziowania podczas zawodów makroregionalnych (kat. 2) jako Sędzia Boczny; 

3. Sędziowania podczas zawodów międzynarodowych i krajowych (kat. 1) jako sędzia 

protokolant i sędzia mierzący czas.  

Art. 3.5.3. Uzyskanie kwalifikacji Judge B (Okręgowy B) uprawnia do: 

1. Sędziowania podczas zawodów klubowych (kat. 3) jako Menadżer Tatami; 

2. Sędziowania podczas zawodów makroregionalnych (kat. 2) jako Sędzia Prowadzący lub 

Kansa; 

3. Sędziowania podczas zawodów międzynarodowych i krajowych (kat. 1) jako Sędzia Boczny; 

Art. 3.5.4. Uzyskanie kwalifikacji Judge A (Okręgowy A) uprawnia do: 

1. Sędziowania podczas zawodów klubowych (kat. 3) jako Sędzia Główny;  

2. Sędziowania podczas zawodów makroregionalnych (kat. 2) jako Menadżer Tatami; 

3. Sędziowania podczas zawodów krajowych i międzynarodowych (kat. 1) jako Sędzia 

Prowadzący lub Kansa.  

Art. 3.5.5. Uzyskanie kwalifikacji Referee B (Krajowy B) uprawnia do: 

1. Sędziowania podczas zawodów makroregionalnych (kat. 2) jako Sędzia Główny; 

2. Sędziowania podczas zawodów krajowych (kat. 1) jako Menadżer Tatami. 

Art. 3.5.6. Uzyskanie kwalifikacji Referee A (Krajowy A) uprawnia do: 

1. Sędziowania podczas zawodów krajowych jako Sędzia Główny; 

2. Sędziowania podczas zawodów międzynarodowych jako Menadżer Tatami. 

Art. 3.5.7. Uzyskanie kwalifikacji EKF lub WKF uprawnia do: 

1. Sędziowania podczas zawodów międzynarodowych jako Sędzia Główny.  

Art. 3.6. Każda kwalifikacja sędziowska obejmuje uprawnienia przysługujące także kwalifikacjom 

niższym od niej. Sędziowie nie mogą̨ wykonywać czynności korzystając z uprawnień ponad 

posiadane - pod rygorem odpowiedzialności dyscyplinarnej. W szczególnych przypadkach 

wykonywania czynności ponad posiadane kwalifikacje wymagana jest zgoda Przewodniczącego 

Komisji. 

Art. 3.7. Maksymalny wiek, do którego sędzia może być aktywnym członkiem Zespołu ustalony 

zostaje na 70 lat. 



 

 

Art. 3.8. Dla zasłużonych sędziów przekraczających  wiek 70 lat lub kończących pracę w Zespole 

wcześniej przewiduje się możliwość nadania tytułu Sędziego Honorowego PUK. Komisja wnioskuje 

o przyznanie tytułu Sędziego Honorowego PUK do Zarządu PUK. 

       

Rozdział 4. 

Szkolenia i egzaminy sędziowskie 

 

Art. 4.1. Szkolenie sędziów odbywa się w ramach Kursów Krajowych i Makroregionalnych 

określonych w Załączniku nr 1 „Kursy i Egzaminy Sędziowskie Polskiej Unii Karate” 

Art. 4.2. Krajowe Kursy Sędziowskie organizowane są dla kandydatów na kwalifikację Referee A i 

B, dwa razy w roku. Dopuszcza się udział sędziów z kwalifikacjami Judge A, B, C, D. Dla sędziów 

posiadających kwalifikację Referee A i B odbycie Krajowego Kursu Sędziowskiego jest 

obowiązkowe jeden raz w roku. Poddanie się egzaminowi jest wymagane raz na dwa lata.  

Art. 4.3. Licencjonowani sędziowie PUK po pozytywnym zdaniu Kursu Makroregionalnego mogą 

być kwalifikowani jako Judge A, B, C, D. 

Art. 4.4 Kwalifikacja poziomu Referee B oraz Referee A mogą być przyznawane na kursach 

krajowych. 

Art. 4.5. Kwalifikacja sędziego jest jedna, nie ma rozdzielenia dla kategorii kata i kumite. 

Art. 4.6. Pod warunkiem, że sędziowie Judge A, B, C sędziują zadawalająco na przynajmniej trzech 

zawodach PUK każdego roku, dla podtrzymania  posiadanej kwalifikacji nie będą zobowiązani 

zdawać części praktycznej w ramach kolejnego egzaminu. Jedynie muszą przystąpić do testu 

teoretycznego, raz na dwa lata. Odnowienie licencji nastąpi po pozytywnym zaliczeniu testu. 

Art. 4.7. Dla sędziów o kwalifikacjach Referee B i Referee A – podtrzymanie kwalifikacji poprzez 

udział w samym teście teoretycznym, raz na dwa lata, wymaga udziału w pięciu zawodach PUK 

każdego roku. Egzamin podtrzymujący może być przeprowadzony na kursie makroregionalnym. 

Art. 4.8. Kursy Makroregionalne organizowane są dla kandydatów na kwalifikację  

Judge A, B, C, D, minimum  raz w roku bezpośrednio przed turniejami w makroregionach lub przy 

okazji sparingów.  

Art. 4.9. Wyniki egzaminów na sędziów Polskiej Unii Karate zatwierdzane są̨ na wniosek Komisji 

przez Zarząd Polskiej Unii Karate.  

Art. 4.10. W przypadku niezadowalającego wyniku egzaminu możliwe jest obniżenie lub 



 

 

zawieszenie kwalifikacji. 

Art. 4.11.Kwalifikacje sędziowskie mogą być także obniżone w wyniku niższego od standardów 

wykonywania obowiązków sędziego na zawodach lub niespełniania norm etycznych wskazanych w 

Kodeksie Etycznym Sędziów. 

Art. 4.12. Sędzia, którego kwalifikacje kończą się w danym roku kalendarzowym, otrzymuje rok 

karencji na podtrzymanie kwalifikacji. W tym okresie nie jest uprawniony do sędziowania . Jeśli w 

ciągu roku nie uzyska pozytywnego wyniku egzaminu, zostaje usunięty z zespołu. O trybie 

przywrócenia uprawnień́ po upływie karencji decyduje Zarząd PUK na wniosek Komisji 

Sędziowskiej.  

.  

Rozdział 5. 

Obowiązki sędziów. 

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

1.  Potwierdzenia gotowości do udziału w imprezie,  powiadomienia Komisji o niemożliwości 

wzięcia udziału w terminie określonym w powołaniu pomijając przypadki nagłe;  

2. W przypadku niezgłoszenia niemożliwości wzięcia udziału w terminie oraz braku potwierdzenia 

przypadku nagłego ( zwolnienie lekarskie, zaświadczenie ze szpitala), sędzia zostanie obciążony 

kosztami, które poniósł organizator zawodów. 

3. Uczestnictwa w odprawie sędziowskiej; 

4. Przybycia na miejsce zawodów 30 minut przed planowanym rozpoczęciem zawodów, a sędzia 

główny 60 minut przed planowanym rozpoczęciem zawodów; 

5. Zapoznania się̨ z regulaminem imprezy; 

6. Stawienia się̨ na imprezę w przepisowym stroju; 

7. Dbania o dokładną znajomość przepisów rozgrywania zawodów;  

8. Wypełniania obowiązków sędziego zgodnie z przepisami zawodów;  

9. Godnego reprezentowania PUK wobec zawodników, działaczy, trenerów i publiczności; 

10. Postępowania zgodnie z Kodeksem Etycznym Sędziów. 

Art. 5.2. Sędzia PUK może sędziować jedynie zawody sportowe karate akredytowane przez PUK 

lub organizacje zagraniczne  należące do EKF/WKF lub kluby należące  do tych organizacji 

organizujące zawody rozgrywane wg przepisów WKF. 



 

 

Art. 5.3. Procedura wnioskowania o udział w zawodach zagranicznych przedstawia się następująco: 

1. Sędzia zgłasza chęć udziału w konkretnych zawodach zagranicznych na minimum 14 dni 

roboczych przed imprezą; 

2. Komisja Sędziowska rozpatruje wniosek sędziego biorąc pod uwagę kwalifikacje sędziów, 

rotację sędziów wśród powołań zagranicznych, a także  zapotrzebowanie  na zawodach 

krajowych; 

3. W przypadku braku przeciwskazań Komisji Sędziowskiej sędzia zostaje zarejestrowany w 

ramach oficjalnego zgłoszenia przez Polską Unię Karate; 

4. W przypadku braku zgody Przewodniczący odpowiada w terminie 5 dni kalendarzowych; 

5. Korespondencja odbywa się wyłącznie drogą mailową; 

6. W przypadku, gdy wyczerpany jest limit miejsc powołań na dane zawody zagraniczne sędzia 

może korespondować z Organizatorem i osobiście ustalać warunki pracy. O fakcie tym musi 

jednak powiadomić Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej. 

Art. 5.5.  Interpretacja powyższego Regulaminu przysługuje Komisji i Zarządowi PUK.  

 

Zatwierdzono przez Zarząd Polskiej Unii Karate Uchwałą nr 145 z dnia 15.02.2023 r. 


