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D.II 
STATUS S DZIEGO SZACHOWEGO 
W POLSKIM ZWI ZKU SZACHOWYM 
 
Uchwalony  na Ogólnopolskiej Konferencji S dziów Szachowych  
w Licheniu. 25 listopada 2006 roku. 
Ostateczny tekst Statusu opracowa  IA Witalis Sapis 
 

§ 1.  Wymagania stawiane osobom  
 ubiegaj cym si  o tytu  s dziego 
 
1.1. S dziego szachowego winna cechowa  nieskazitelna posta-

wa etyczna, moralna i sportowa. S dzia szachowy winien po-
st powa  rozwa nie, z taktem, zachowuj c obiektywizm i 
opanowanie. 

 
1.2.  S dzi  szachowym mo e by  osoba, która:  

 a)  ma polskie obywatelstwo, 
 b)  ma uko czone 18 lat, z wyj tkiem m odzie owej klasy s -

dziowskiej, któr  mo na uzyska  maj c uko czone 16 lat, 
 c)  ma pe ne prawa zawodnika i dzia acza sportowego, 
 d)  ma przynajmniej II kategori  szachow , 
 e)  zda egzamin s dziowski przed w a ciw  komisj , 
 f)  zobowi zuje si  wype nia  zadania s dziowskie. 

 

§ 2. Klasy s dziowskie 
 
2.1. Klasy okr gowe 

a)  S dzia klasy m odzie owej (M),  
b)  S dzia klasy III (III),  
c)  S dzia klasy II (II). 
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2.2. Klasy centralne:  
 a) S dzia klasy I (I),  
 b) S dzia klasy pa stwowej (P). 
 
2.3. Klasy mi dzynarodowe:  
 a) Arbiter klasy FIDE (FA), 
 b) Arbiter klasy mi dzynarodowej FIDE (IA). 
 

§ 3.  Tryb nadawania klas s dziowskich 
 
3.1. Wymagania ogólne 
 

3.1.1.  Uzyskanie klasy s dziowskiej wymaga zdania egza-
minu lub uko czenia odpowiedniego kursu s dziow-
skiego, po czonego z egzaminem.  

 
3.1.2.  Przyst pienie do egzaminu na s dziego szachowego 

wymaga spe nienia nast puj cych warunków: 
a) posiadanie wa nej licencji s dziowskiej (nie do-

tyczy klasy m odzie owej i trzeciej)  
b) wniesienie op aty zgodnie z Komunikatem orga-

nizacyjno-finansowym PZSzach. 
 

3.1.3.  Klasy s dziowskie s  nadawane stopniowo (s dzia 
klasy III nie mo e uzyska  klasy I). 

 
3.2.  Klasy okr gowe  
 

3.2.1.  Klasy okr gowe nadaj  Kolegia S dziowskie Woje-
wódzkich Zwi zków Szachowych w oparciu o we-
wn trzny regulamin. 

 
3.2.2.  Osoba, która ma 16-18 lat, nie ma na koncie kar dys-

cyplinarnych (tak e w szkole), oraz zda egzamin 
przed w a ciw  komisj  (wymogi jak na III klas ) mo-
e uzyska  tylko klas  m odzie ow , odpowiadaj c  

klasie trzeciej. 
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3.2.3.  Kandydat na s dziego klasy drugiej musi s dziowa  
minimum cztery turnieje jako s dzia rundowy, w tym 
przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umo liwiaj -
cym wype nienie norm na kategorie szachowe. 

 
3.3.  Klasy centralne 
 

3.3.1.  Klasy centralne nadaje Kolegium S dziów PZSzach. 
 
3.3.2.  Kandydat na s dziego klasy pierwszej musi s dzio-

wa  minimum cztery turnieje szachowe, w tym przy-
najmniej dwa turnieje rozgrywane tempem umo li-
wiaj cym wype nienie norm na kategorie szachowe. 
Jeden z turniejów z normami musi prowadzi  jako 
s dzia g ówny.  

 
3.3.3.  Kandydat na s dziego klasy pa stwowej musi s dzio-

wa  minimum sze  turniejów szachowych, w tym przy-
najmniej trzy turnieje rozgrywane tempem umo liwiaj -
cym wype nieni norm na centralne kategorie szachowe. 
Trzy z wymienionych turniejów musi prowadzi  jako s -
dzia g ówny, przy czym przynajmniej w jednym z nich 
musi by  mo liwo  wype nienia norm na centralne ka-
tegorie szachowe. 

 
3.3.4.  Kandydaci na centralne klasy s dziowskie musz  za-

liczy  egzamin przed Komisj  powo an  przez Kole-
gium S dziów PZSzach.  

 
3.4.  Klasy mi dzynarodowe 
 

3.4.1.  Klasa FIDE i klasa mi dzynarodowa FIDE s  nada-
wane przez Mi dzynarodow  Federacj  Szachow , 
w oparciu o regulaminy nadawania tytu ów zestawio-
ne w „Handbook” FIDE.  

 
3.4.2.  Procedura nadawania tytu ów mi dzynarodowych:  

a) Wniosek o tytu  mo e z o y  s dzia klasy pa -
stwowej i FA posiadaj cy wa n  licencj  s -
dziowsk . Wniosek powinien zawiera  wymaga-
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ne przez FIDE za czniki, zestawione w przepi-
sach Kolegium S dziów FIDE. 

b) przewodnicz cy lub cz onek Kolegium S dziów 
PZSzach sprawdza, czy wniosek spe nia wyma-
gania FIDE , czy s dzia nie jest zawieszony, 
wzgl dnie ukarany lub nie toczy si  przeciw nie-
mu post powanie dyscyplinarne 

c) je eli warunki s  spe nione, to wniosek na tytu  
FA lub IA jest wysy any do FIDE, wraz z wyma-
gan  dokumentacj , za po rednictwem Polskie-
go Zwi zku Szachowego. W przypadku zastrze-
e  przewodnicz cy Kolegium S dziów zawie-

sza lub odrzuca wniosek informuj c o tym wnio-
skodawc  w formie pisemnej, 

  

§ 4. Uprawnienia s dziego 
 

4.1. S dzia klasy m odzie owej mo e by  s dzi  asystentem na 
wszystkich zawodach, lub s dzi  g ównym na turniejach z 
mo liwo ci  zdobycia do IV kategorii w cznie, za zgod  w a-
ciwego Kolegium S dziów Wojewódzkiego Zwi zku Sza-

chowego. 
 
4.2. S dzia klasy m odzie owej za zgod  Kolegium i na odpo-

wiedzialno  organizatora mo e by  s dzi  g ównym w ma-
ych turniejach szachów szybkich i b yskawicznych oraz na 
odpowiedzialno  organizatora mo e by  s dzi  pojedyn-
czych meczów ligowych - ligi wojewódzkie i ni sze. 

 
4.3. S dzia klasy m odzie owej powinien mie  swojego opiekuna 

merytorycznego, którym mo e by  do wiadczony  s -
dzia klasy, co najmniej I lub w a ciwe kolegium s dziów. 
Opieka merytoryczna polega na wspólnym analizowaniu za-
istnia ych przepadków i podj tych decyzjach, doradzaniu, od-
powiadaniu na pytania odno nie przepisów i pracy s dziego, 
ocenie pracy i sprawozda . 

 
4.4. S dzia trzeciej klasy mo e by  s dzi  asystentem na 

wszystkich zawodach, lub g ównym, za zgod  w a ciwego Ko-
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legium S dziów Wojewódzkiego Zwi zku Szachowego, na 
ma ych lokalnych imprezach z wy czeniem imprez klasyfiko-
wanych centralnie. 

 
4.5. S dzia klasy drugiej mo e pe ni  obowi zki s dziego g ów-

nego w zawodach szczebla wojewódzkiego, a za zgod  w a-
ciwego Kolegium S dziów Wojewódzkiego Zwi zku Sza-

chowego zawody klasyfikowane centralnie. 
 
4.6. S dzia klasy pierwszej mo e pe ni  obowi zki s dziego 

g ównego w imprezach centralnych, klasyfikowanych wy cz-
nie przez PZSzach. W wyj tkowych sytuacjach (np. choroba 
s dziego g ównego, przypadki losowe) mo e prowadzi  za-
wody klasyfikowane w rankingu FIDE po otrzymaniu nominacji 
Kolegium S dziów Polskiego Zwi zku Szachowego. 

 
4.7. S dziowie klasy pa stwowej i klas mi dzynarodowych 

mog  pe ni  wszelkie funkcje s dziowskie w turniejach krajo-
wych i mi dzynarodowych.  

  
 Uwaga  
 Niektóre zawody mi dzynarodowe wymagaj  obecno ci s -

dziego klasy FIDE lub s dziego klasy mi dzynarodowej FIDE. 
 
4.8. S dzia szachowy ma prawo do: 

a)  u ywania tytu u s dziego szachowego, 
b)  noszenia odznak i emblematów s dziowskich, 
c)  otrzymywania honorarium i innych wiadcze  wynikaj cych 

z odr bnych przepisów, wydawanych przez Polski Zwi zek 
Szachowy, ECU i FIDE oraz organizatorów zawodów. 

 

§ 5. Obowi zki s dziego szachowego 
 

5.1. Przed zawodami s dzia jest zobowi zany do: 
 a)  zapoznania si  z regulaminem zawodów lub jego opra-

cowania w porozumieniu z organizatorem,  
 b)  sprawdzenia miejsca gry, jako ci sprz tu szachowego 

oraz zapewnienia niezb dnych druków do prowadzenia 
zawodów,  
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 c)  ustalenia zakresu dzia ania podleg ych s dziów i persone-
lu pomocniczego,  

 d)  przeprowadzenia odprawy technicznej.  
 

5.2. W trakcie zawodów s dzia jest zobowi zany do: 
 a) bezstronnego wykonywania powierzonych mu obowi z-

ków,  
 b)  wydawania orzecze  zgodnych z obowi zuj cymi przepi-

sami Polskiego Zwi zku Szachowego, ECU i FIDE oraz 
regulaminem zawodów i zasad  zdrowego rozs dku,  

 c)  wydawania decyzji spokojnie i w sposób jednoznaczny,  
 d)  sprawnego przeprowadzania zawodów,  
 e)  dbania o w a ciwe warunki gry na sali turniejowej.  

 
5.3. S dzia asystent jest zobowi zany do: 

 a)  sta ej obecno ci na sali turniejowej podczas trwania za-
wodów,  

 b)  wydawania orzecze  jako pierwsza instancja,  
 c)  nadzorowania przebiegu gry zgodnie z przepisami kodek-

su szachowego oraz regulaminem zawodów. 
 

5.4. S dzia g ówny: 
 a) pe ni funkcj  instancji odwo awczej od decyzji s dziego asy-

stenta, a jego decyzje s  ostateczne w czasie trwania za-
wodów,  

 b) ma wy czno  w sprawach interpretacji regulaminu za-
wodów z chwil  zako czenia odprawy technicznej, 

 c) odpowiada za prawid owe prowadzenie zawodów i infor-
macje o rezultatach sportowych,  

 d) sporz dza sprawozdanie z zawodów, które w okre lonym, 
wymaganym czasie powinien wys a  do odpowiednich 
agend PZSzach i WZSzach, zgodnie z rang  imprezy.  

 
 

§ 6. Inne przepisy 
 
6.1.  Tytu  s dziego szachowego jest nadawany do ywotnio. 
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6.2.  Kara, na o ona na s dziego, jako zawodnika, dzia acza, czy 
obywatela, powoduje zawieszenie uprawnie  s dziowskich, 
przynajmniej na czas jej odbywania. O ewentualnym d u -
szym okresie zawieszenia uprawnie  decyduje instancja, któ-
ra nada a uprawnienia s dziemu. 

 
6.3.  Warunkiem niezb dnym do s dziowania jakichkolwiek zawo-

dów szachowych jest posiadanie licencji s dziowskiej oraz 
uiszczenie op aty s dziowskiej za dany rok. 

 
6.4. S dziowie s  zobowi zani do sta ego podnoszenia swoich 

kwalifikacji i uzupe niania wiedzy w zakresie nowych przepi-
sów wydawanych przez FIDE i Polski Zwi zek Szachowy 
oraz nowych programów komputerowych kojarzenia par itp.  

 
6.5.  S dziowie klas centralnych i mi dzynarodowych s  zobowi zani 

do uczestniczenia w Ogólnopolskich Konferencjach S dziów 
przynajmniej raz na 3 lata. 

 
6.6.  Szczegó owe przepisy, dotycz ce dzia alno ci s dziowskiej, 

wydaje Kolegium S dziów PZSzach oraz Wojewódzkie Kole-
gia S dziowskie, w zakresie posiadanych uprawnie .  
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