
REKOMEDACJA ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ W 

ODNIESIENIU DO ZACHOWAŃ W SFERZE PUBLICZNEJ 

 

Sędziowie i obserwatorzy reprezentujący Kolegium Sędziów Mazowieckiego Związku Piłki 

Nożnej (dalej KS MZPN) są zobowiązani do dbałości o swój autorytet i dobrą opinię. W tym 

celu sędziowie i obserwatorzy KS MZPN powinni unikać zachowań w przestrzeni publicznej 

(również w mediach społecznościowych), które mogłyby przynieść ujmę godności sędziego 

(obserwatora) lub osłabić zaufanie do jego bezstronności. Sędziowie i obserwatorzy muszą 

zdawać sobie sprawę, że radykalne lub kontrowersyjne manifestacje prezentowane w 

przestrzeni publicznej mogą uderzać w ich wiarygodność i osłabiać zaufanie do ich 

bezstronności. Jednym z zadań Zarządu KS MZPN określonych w Regulaminie KS MZPN 

(ust. 4 § 3) zatwierdzonym przez Zarząd MZPN w dn. 6.03.2018, jest dbałość o należyte 

postawy wśród sędziów i obserwatorów. W związku z powyższym Zarząd KS MZPN 

zobowiązuje nominowanych do III i IV ligi MZPN sędziów oraz obserwatorów MZPN i 

kandydatów MZPN na obserwatorów szczebla centralnego oraz III i IV ligi do 

przestrzegania następujących zasad postępowania: 

 

1. Sędziowie i obserwatorzy powinni powstrzymywać się od ostentacyjnego 

manifestowania w przestrzeni publicznej (w tym w mediach społecznościowych) 

sympatii lub antypatii klubowych w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez 

Polski Związek Piłki Nożnej czy też regionalne Związki Piłki Nożnej. Powyższa 

rekomendacja KS MZPN dotyczy w pierwszym rzędzie i obowiązuje bezwzględnie w 

rozgrywkach, na jakie sędzia czy obserwator jest delegowany czy nominowany jako 

kandydat przez KS MZPN. 

    

2. Sędziowie i obserwatorzy nie mogą propagować w przestrzeni publicznej (w tym w 

mediach społecznościowych) zachowań i postaw wątpliwych etycznie, takich jak m.in.: 

używanie narkotyków, nadużywanie alkoholu czy uprawianie hazardu. 

 

3. Szanując prawo do posiadania własnych poglądów i w pełni uznając wolność do ich 

manifestowania oraz wyrażania w przestrzeni publicznej (w tym w mediach 

społecznościowych), KS MZPN zaleca sędziom i obserwatorom umiar oraz zachowanie 

właściwej formy w propagowaniu lub krytykowaniu różnych postaw, poglądów, 

ugrupowań politycznych, stowarzyszeń czy osób prywatnych i publicznych, a zwłaszcza 

członków organizacji sędziowskiej. Krytyka rzeczywistych zdarzeń, zjawisk, postaw czy 

zachowań jest prawem każdego i w ramach swobody wypowiedzi jest dopuszczalna. 

Zarząd KS MZPN jednak oczekuje od sędziów i obserwatorów zrzeszonych w KS MZPN 

formułowania jej w sposób merytoryczny, wolny od uwag, epitetów i określeń 

poniżających publicznie krytykowaną osobę, grupę, organizację lub inny podmiot życia 

publicznego. 

 

Powyższa rekomendacja Zarządu KS MZPN została zatwierdzona jednomyślną uchwałą 

Zarządu KS MZPN w dniu 16.04.2019 i wchodzi w życie z dniem 17.04.2019. 


