
Ścieżka kariery sędziego  PSPD

Komisja szkoleniowa sędziów PSPD



Krótka historia kursu sędziowskiego PSPD

• Wzrastająca liczba konkursów piw domowych sprawiła, że 
pojawiła się potrzeba zweryfikowania umiejętności sensorycznych 
oraz wiedzy teoretycznej osób w nich sędziujących. Polskie 
Stowarzyszenie Piwowarów Domowych jako jedno z głównych 
zadań statutowych postawiło właśnie stworzenie systemu 
certyfikacji sędziów konkursów piwa. 

• Na początku 2011 r. Komisja ds. Certyfikowania Sędziów 
Konkursów Piwa PSPD pod przewodnictwem Andrzeja Sadownika, 
ogłosiła wytyczne dla organizatorów konkursów, opracowała arkusz 
oceny piwa i w końcu doprowadziła do przeprowadzenia 
pierwszego szkolenia i egzaminu sędziowskiego.



Pierwszy kurs sędziowski PSPD

• Pierwszy kurs sędziowski w Polsce został przeprowadzony pod 
znakiem PSPD w kwietniu-maju 2011.

• Zorganizował go na warszawskiej SGGW dr Andrzej Sadownik.

• Do końca 2015 roku odbyło się 11 kursów sędziowskich PSPD.

• Certyfikat otrzymało łącznie 144 sędziów.



Przyszłość szkolenia sędziów PSPD

• Zwiększająca się ilość konkursów.

• Wzrost liczby piw na konkursach.

• Wzrastające wymagania wobec sędziów.

• Zwiększająca się liczba sędziów.

• Potrzeba integracji środowiska sędziów.



Nowa ścieżka kariery sędziego PSPD

• Lato 2015 r. – powstanie dwóch komisji sędziowskich PSPD:

- Komisja Techniczna: Andrzej Piątek, Marcin Stefaniak, Volker
Quante.

- Komisja Szkoleniowa: Przemysław Iwanek, Krzysztof Lechowski, 
Artur Kamiński, Krzysztof Teliżyn, Czesław Dziełak.



Koncepcja nowej ścieżki kariery

• 1/ Stworzenie systemu rozwoju sędziów, który będzie prestiżowo premiował 
sędziów aktywnych, chcących się rozwijać, oraz który będzie wymuszał rozwój 
sędziów i ich aktywność na rzecz środowiska pod groźbą utraty rangi.

• 2/ Nazwanie oraz rozdzielenie sędziów nieaktywnych, którzy nie są zainteresowani 
sędziowaniem i rozwojem od tych aktywnych, w myśl zasady: sędzią może zostać 
każdy, kto zda egzamin, ale jeżeli nie będzie chciał się rozwijać zawsze będzie tylko 
sędzią początkującym i tak będzie nazywany.

• 3/ Stworzenie możliwości łatwego i skutecznego dyscyplinowania sędziów nie 
dopełniających swoich obowiązków. W systemie z pięcioma rangami, karna 
degradacja o rangę powinna być z jednej strony prestiżowo wystarczająco dotkliwa 
oraz dać czytelny sygnał dla środowiska piwowarów domowych, że PSPD dba o 
jakość, a z drugiej strony nie powinna być na tyle dotkliwa, żeby spowodować 
obrażenie się sędziego i wycofanie się z aktywnej działalności sędziowskiej.

• 4/ Stworzenie możliwości łatwego przejścia z obecnego systemu rang sędziowskich 
do nowego.



Jak mogę zostać sędzią PSPD?



Krok 1 – zdanie testu online



Test on-line

• Test wiedzy teoretycznej zdawany online przez osoby chcące 
zostać sędziami PSPD. Składa się z 100 pytań dotyczących 
podstawowej wiedzy o stylach piwnych, procesie warzenia piwa, 
smakach i aromatach występujących w piwie, a także o „Dobrych 
praktykach…” oraz strukturze rozwoju sędziów. Na rozwiązanie 
testu online zdający mają 30 minut.

• Należy zdobyć co najmniej 70 %.

• 15 osób z najlepszym wynikiem kwalifikuje się do uczestnictwa w 
kursie sędziowskim sędziów PSPD.



Kandydat na sędziego PSPD

• Po zdaniu „testu online” zostajesz „kandydatem na sędziego”.

• Ważność zdania „testu online” wynosi 1 rok.

• Jeżeli w czasie roku od zdania „testu on-line” nie będziesz 
uczestniczył w „Kursie sędziowskim sędziów PSPD”, chcąc nadal 
zostać sędzią będziesz musiał podejść do „testu on-line” jeszcze 
raz.



Kurs sędziowski sędziów PSPD

• Organizowany 2 razy do roku w różnych miastach.

• Prowadzony przez sędziów PSPD klas najwyższych, członków 
Komisji Szkoleniowej oraz zaproszonych ekspertów.

• W chwili obecnej trwa 2 pełne dni.

• Na zakończenie uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz 
„pracę domową” do samodzielnego wykonania.

• Kończy się egzaminem teoretycznym oraz dwu-częściowym 
egzaminem praktycznym.



Kurs sędziowski - egzaminy

• Egzamin teoretyczny – z wiedzy przekazywanej na kursie.

• Dwu-częściowy egzamin praktyczny – odbywający się po zakończeniu 
„Kursu sędziowskiego” egzamin umiejętności praktycznych.

• Polega w pierwszej części na rozpoznaniu wad piwa bazowego 
zaprawionego odczynnikami FlavorActiV (należy rozpoznać minimum 7 
próbek)

• W drugiej części polega na ocenie na arkuszu oceny dwóch piw jasnych 
oraz dwóch piw ciemnych dostarczonych przez organizatora. 

• Każdy uczestnik ocenia te same piwa, dodatkowo piwa są oceniane przez 
zaawansowanych sędziów prowadzących kurs. Ocenę zdających 
porównuje się z oceną sędziów zaawansowanych.



Gratuluję!
Zostałeś sędzią certyfikowanym PSPD



Określamy 5 poziomów umiejętności 
sędziowskich, które nazywamy „rangami”.

• Klasa V Początkujący

• Klasa IV Aktywny

• Klasa III Doświadczony

• Klasa II Ekspert

• Klasa I Mistrz



Poziom podstawowy - Klasa V oraz IV

• Sędziowie świeżo po egzaminie.

• Niewielkie doświadczenie w sędziowaniu.

• Niewielki stopień aktywności.



Poziom zaawansowany - Klasa III oraz II

• Doświadczenie minimum 2-3 lata.

• Regularne sędziowanie w konkursach.

• Regularny udział w szkoleniach i panelach sensorycznych.

• Organizowanie szkoleń i paneli sensorycznych.

• Aktywność w środowisku sędziowskim.



Poziom mistrzowski – Klasa I

• Doświadczenie minimum 5 lat.

• Regularne sędziowanie w konkursach.

• Wysoka aktywność w środowisku sędziowskim.

• Prowadzenie kursów oraz paneli szkoleniowych sędziów PSPD.



Awans sędziów PSPD

• Sędziowie PSPD awansują na wyższe rangi zbierając punkty aktywności.

• Raz do roku Komisja Techniczna ogłasza ile punktów aktywności zdobył w 
poprzednim roku dany sędzia i przyznaje awans lub degraduje.

• Jeżeli liczba zdobytych punktów aktywności jest wystarczająca, Komisja 
Techniczna ogłasza awans sędziego na klasę wyższą.

• Sędzia może awansować tylko raz w danym roku.

• Punkty są uznawane w rozliczeniu rocznym i ogłaszane przez 
Komisję Techniczną – termin rozliczeniowy jest zgodny z początkiem 
sezonu rywalizacji o Puchar PSPD

• W przypadku uzyskania odpowiedniej ilości punktów awansujących do 
klasy wymagającej recertyfikację egzaminacyjną, awans następuje 
dopiero po zdaniu egzaminu w najbliższym możliwym terminie.



Punkty aktywności

• Tworzy się trzy rodzaje punktów aktywności:

• Podstawowa aktywność sędziowska

• Zaawansowana aktywność sędziowska

• Organizacyjna / szkoleniowa aktywność sędziowska.



Punkty podstawowej aktywności sędziowskiej

• Obejmują podstawowe i najważniejsze aktywności sędziego, czyli 
kształcenie się oraz sędziowanie w konkursach.

• Dotyczą wszystkich sędziów.

• Punkty przyznawane za sędziowanie w eliminacjach oraz finałach 
konkursów piw, ale także stewardowanie, uczestnictwo w 
zwyczajnych panelach degustacyjnych, zwyczajnych szkoleniach 
sensorycznych, prowadzenie podstawowych wykładów o piwie lub 
kulturze piwa.



Podstawowa aktywność sędziowska

• sędziowanie w eliminacjach konkursów piw, 3 pkt. za kategorię

• sędziowanie w finałach konkursów piw, 5 pkt. za kategorię.

• steward/sekretarz w eliminacjach lub finałach konkursów piw, 1 pkt za 
kategorię.

• uczestnictwo w zwyczajnych panelach degustacyjnych, 1 pkt.

• uczestnictwo w zwyczajnych szkoleniach sensorycznych, 1 pkt za każde 
10 wzorców.

• uczestnictwo w zaawansowanych wykładach o piwie, 1 pkt.

• prowadzenie zwyczajnych wykładów o piwie lub kulturze piwa, 1 pkt.



Punkty zaawansowanej aktywności 
sędziowskiej

• Obejmują takie rodzaje aktywności, w której to sędzia jest 
organizatorem lub osobą prowadzącą kształcenie innych. Inicjuje oraz 
prowadzi działania na rzecz podniesienia umiejętności innych.

• Dotyczą sędziów zaawansowanych.

• Punkty przyznawane za udział w „Panelach szkoleniowych sędziów 
PSPD”, opracowanie metryczek piw konkursowych, przewodniczenie jury 
konkursów, działalność w strukturach sędziowskich, prowadzenie 
zaawansowanych kursów sensorycznych, prowadzenie zaawansowanych 
wykładów o piwie, a także podstawowych szkoleń sensorycznych oraz 
podstawowych paneli degustacyjnych.



Zaawansowana aktywność sędziowska

• punkty przyznawane za udział w „Panelach szkoleniowych sędziów PSPD”, 5 pkt.

• opracowanie metryczek piw konkursowych, 2 pkt za styl.

• przewodniczenie jury konkursów, 5 pkt.

• działalność w strukturach sędziowskich, 5 pkt.

• prowadzenie zaawansowanych kursów sensorycznych, 6 pkt.

• uczestnictwo w zaawansowanych kursach sensorycznych, 4 pkt.

• prowadzenie zaawansowanych wykładów o piwie, 3 pkt.

• prowadzenie zwyczajnych szkoleń sensorycznych, 1 pkt za każde 10 wzorców.

• organizacja zwyczajnych paneli degustacyjnych, 2 pkt.



Punkty organizacyjnej i szkoleniowej 
aktywności sędziowskiej

• Obejmują specjalny obszar działalności sędziego, związany ze 
szkoleniem sędziów PSPD.

• Dotyczą tylko sędziów klas najwyższych, aspirujących do klasy 
mistrzowskiej.

• Prowadzenie „Paneli szkoleniowych sędziów PSPD”.

• Prowadzenie „Kursu sędziowskiego sędziów PSPD”.

• Opracowywanie opisów stylów PSPD na potrzeby konkursów

• Fachowe publikacje obejmujące zakres wiedzy sędziowskiej 
zatwierdzone przez Komisję Szkoleniową.

• Przygotowanie materiałów dla przyszłych sędziów.



Organizacyjna i szkoleniowa działalność 
sędziowska

- Prowadzenie „Paneli szkoleniowych sędziów PSPD”, 10 pkt.

- Prowadzenie „Kursu sędziowskiego sędziów PSPD”, 10 pkt.

- Opracowanie stylu/opisu kategorii PSPD – 2 punkty za każdy.

- Fachowe publikacje obejmujące zakres wiedzy sędziowskiej 
zatwierdzone przez Komisję Szkoleniową – 2 pkt za każdą.

- Przygotowanie materiałów dla przyszłych sędziów - 1 – 5 pkt (w 
zależności od wielkości i stopnia zaawansowania). 



Słownik aktywności sędziowskich

• 1/ Kurs sędziowski sędziów PSPD – organizowany 2 razy do roku, 
prowadzony przez sędziów PSPD klas najwyższych, członków Komisji 
Szkoleniowej oraz zaproszonych ekspertów.

• 2/ Panel szkoleniowo-kalibracyjny sędziów PSPD – panel przeznaczony 
wyłącznie dla sędziów PSPD, służący podnoszeniu umiejętności, 
wymianie wiedzy, a także ujednolicaniu oceny piwa. Organizuje go 
Komisja Szkoleniowa 2 razy w roku lub oraz dowolna grupa sędziów PSPD 
za zgodą Komisji Szkoleniowej. Tematyka jest ustalana w oparciu o 
bieżące potrzeby oraz o kategorie piw występujących na konkursach w 
jednostce czasu (pół roku/rok) liczonej bezpośrednio od terminu 
planowanego panelu. Osobami prowadzącymi są sędziowie klas 
najwyższych (jako warunek awansu), Komisja Szkoleniowa sędziów PSPD, 
zaproszeni eksperci. Szczegółowa tematyka panelu ustalana jest przez 
Komisję Szkoleniową, lub w porozumieniu z nią.



Słownik aktywności sędziowskich

• 3/ Działalność w strukturach sędziowskich – aktywna działalność w 
komisjach Szkoleniowej oraz Technicznej Sędziów PSPD.

• 4/ Zwyczajne szkolenie sensoryczne – szkolenie z rozpoznawania 
typowych wad w piwie z wykorzystaniem specjalnych odczynników 
rozpuszczonych w piwie (np. FlavorActiV), lub wyselekcjonowanych pod 
kątem posiadanych wad piw domowych oraz komercyjnych.

• 5/ Zaawansowane szkolenie  sensoryczne – szkolenie z rozpoznawania 
wad w piwie wykraczające merytoryką ponad „zwyczajne szkolenie 
sensoryczne” (np. łączenie więcej niż jednej wady w piwie). Domyślnie 
każde szkolenie sensoryczne jest uznawane za „zwyczajne” o ile nie 
wystąpią przesłanki pozwalające uznać je za „zaawansowane”.



Słownik aktywności sędziowskich

• 6/ Zwyczajny panel degustacyjny – panel degustacyjny piw inny 
niż „panel szkoleniowo-kalibracyjny sędziów PSPD”

• 7/ Podstawowe wykłady o piwie – prowadzenie lub uczestnictwo w 
wykładach poświęconym ogólnie pojętej kulturze piwnej.

• 8/ Zaawansowane wykłady o piwie – wykłady o wysokim poziomie 
merytorycznym, głęboko i szczegółowo omawiające zagadnienia 
związane z piwem. Domyślnie każdy wykład o piwie jest uznawane 
za „zwyczajny” o ile nie wystąpią przesłanki pozwalające uznać go 
za „zaawansowany”. Takie przesłanki to ocena prezentacji 
dokonana przez komisję szkoleniową sędziów PSPD oraz 
pozytywne opinie uczestników.



Uzyskanie oraz utrzymanie rangi sędziowskiej

• Sędzia zdobywa punkty aktywności zarówno po to by awansować na 
wyższą klasę, jak również po to aby utrzymać już posiadaną.

• Brak wymaganej aktywności sędziego powoduje utratę posiadanej rangi.

• Brak aktywności w jakimkolwiek rodzaju aktywności sędziowskiej 
skutkuje utratą posiadanej rangi sędziowskiej. 

• Sędzia ma obowiązek samodzielnego raportowania własnych aktywności 
do Komisji Technicznej oraz weryfikacji czy punkty zostały prawidłowo 
przyznane.

• Zaniechanie lub naruszenie obowiązków przez sędziego może skutkować 
odjęciem punktów aktywności.





• W przypadku zdobycia przez sędziego punktów aktywności 
nieuwzględnionych dla jego klasy, doliczane są one do najbliższego 
rodzaju aktywności sędziowskiej, uwzględnionej dla jego klasy. 
Przykład:

• Zdolny sędzia z rangą "początkujący I" prowadzi np. panel 
kalibracyjny sędziów PSPD zdobywając przy tym punkty 
"organizacyjnej aktywności". Jako, że przy jego randze te punkty 
nie są uwzględnione, należałoby mu je zaliczyć do jego aktywności 
podstawowej. A gdyby miał rangę "początkujący II", to wtedy do 
"zaawansowanej".



Słownik pojęć użytych w tabeli

• 3/ Dwu-częściowy egzamin zaawansowany– egzamin potwierdzający 
umiejętności praktyczne, polegający w pierwszej części na rozpoznaniu 
wad piwa bazowego (domowego lub zaprawionego FlavorActiV), w 
którym występuje więcej niż jedna wada, oraz w drugiej części na 
ocenie na arkuszu oceny trzech piw jasnych oraz trzech piw ciemnych 
dostarczonych przez organizatora. Każdy uczestnik ocenia te same piwa, 
dodatkowo piwa są oceniane przez zaawansowanych sędziów 
prowadzących kurs.

• 4/ Egzamin sensoryczny (ranga mistrzowska) - weryfikacja zdolności 
sensorycznych, polegający na rozpoznaniu próbek piwa zaprawionych 
odczynnikami FlavorActiV.



Warunki utraty rangi sędziowskiej



Słownik pojęć użytych w tabeli

• 7/ Karna degradacja – utrata rangi sędziowskiej będąca karą 
nakładaną przez Komisję Sędziowską na sędziego, który dopuścił 
się rażącego niewypełnienia przyjętych przez siebie obowiązków, 
przez co naraził na szwank dobre imię PSPD (np. nie rozesłanie 
metryczek, nie wypełnianie obowiązków statutowych).

• W przypadku niedopełnienia obowiązków przez sędziego PSPD, a 
także w sytuacji złamania „Dobrych praktyk…” przewiduje się 
następujące dodatkowe rodzaje kar:

- nieprzyznanie punktów aktywności,

- odjęcie punktów aktywności.



Sposób przejścia z obecnego systemu
klas sędziowskich do nowego

• Obecna klasa "A" ------- Klasa I „Mistrz”

• Obecna klasa "B" (powyżej 100 pkt) plus zdana recertyfikacja -------
Zaawansowany – Klasa II „Ekspert”

• Obecna klasa "B" (50 - 100 pkt) plus zdana recertyfikacja ------------
Zaawansowany – Klasa III „Doświadczony”

• Obecna klasa "C" (25 - 50 pkt)------ Podstawowy – Klasa IV „Aktywny”

• Obecna klasa "C" ( 0-25 pkt)---- Podstawowy – Klasa V „Początkujący”



Powodzenia i do zobaczenia na konkursach!


