
 

 

 do 2021 od 2022 Zasady przejscia 
do kolejnego 
levelu 

Level 1 Szkolenie w 
lokalnym jezyku 
lub angielskim. 
Prawidlowe 
wypelnienie 
metryczek 
konkursowej. 

Egzamin 
teoretyczny online  
w j.angielskim lub 
raegionalnym. 
Egzamin  
praktyczny  
w jezyku 
angielskim lub 
regionalnym. 
Uzyskanie 
miniumu 60% 
punktow 

Udzial w 5 
konkursach 
miodowych 
zarejestrowanych 
w MJP lub MJP 
musi miec 
mozliwosc 
potwierdzenie 
udzialu sedziego w 
konkursie. 
Znajomosc 
podstaw jezyka 
angielskiego 

Level 2 Szkolenie w jezyku 
angielskim 
Prawidlowe 
wypelnienie 
metryczek 
konkursowych. 

Egzamin 
teoretyczny online 
oraz praktyczny   
w j.angielskim 
Uzyskanie 
miniumu 70% 
punktow 

Udzial w 5 
konkursach 
miodowych 
zarejestrowanych 
w MJP lub MJP 
musi miec 
mozliwosc 
potwierdzenie 
udzialu sedziego w 
konkursie. 

Level 3 Szkolenie w jezyku 
angielskim 
Prawidlowe 
wypelnienie 
metryczek 
konkursowych. 
Lub aktywnem 
czlonkiem 
European 
meadmakers 
community or 
BJCP judge 

Egzamin 
teoretyczny online 
oraz praktyczny   
w j.angielskim 
Uzyskanie 
miniumu 80% 
punktow 

Udzial w 10 
konkursach 
miodowych 
zarejestrowanych 
w MJP lub MJP 
musi miec 
mozliwosc 
potwierdzenie 
udzialu sedziego w 
konkursie. 
 
Uprawnia do 
przeprowadzania 
szkolen dla 
kolejnych 
sedzioww latach 
2019-2022 



 

 

Level professional Szkolenie w jezyku 
angielskim 
Prawidlowe 
wypelnienie 
metryczek. 
Zwiazanie z branza 
miodosytnicz lub 
europejskimi 
strukturami 
“spolecznosci” 
miodosytniczej 
min 3 lata. 

 Uprawnia do 
przeprowadzania 
szkolen dla 
kolejnych sedziow 
od roku 2022. Po 
uzyskaniu licencji 

Level Master  Przyznawane 
przez zarzad MJP 
zasluzonym 
miodosytnika. 
Lub po 
sedziowaniu 
mnimum 10 
konkursu na 
poziomie 
professional I 
rekomendowaniu 
przez odpowiednie 
organizacje lub 
osoby 

Uprawnia do 
przeprowadzania 
szkolen dla 
kolejnych sedziow 
od roku 2022. Po 
uzyskaniu licencji 

 
Level 1 
 

- W latach 2019-2021 by uzyskac level 1 nalezy odbyc szkolenie w j. lokalnym 

lub angielskim przeprowadzone przez sedziego z levelu professional. Jak 

rowniez zaliczyc egzamin praktyczny lub udzial w konkursie miodow pitnych 

pod okiem sedziego z levelu professional(konkurs i szkolenie musi byc 

zgloszony do MJP ). 
- Od roku 2022 (data moze ulec przesunieciu) by uzyskac tytul sedziego 

miodoego  level 1 nalezy zdac egzamin teoretyczny na stronie MJP z 

wynikiem minmum 51-60% oraz egzamin praktyczny pod okiem sedziego z 

minimum levelu professional posiadajacego licencje MJP lub EMMA.  Taki 

egzamin praktyczny musi byc zgloszony wczesniej do zarzdu MJP w terminie 

do 21 dni, a jego wyniki przekazane do MJP w terminie 14 dni. 
- Czesc teoretyczna bedzie przeprowadzana w jezyku angielskim lub w 

lokalnym. Zdanie egzaminu w jezyku lokalnym oznacza niemoznosc awansu 

na level 2 bez wczesniejszej weryfikacji znajomosci jezyka angielskiego 
- By awansowac na level 2 nalezy wziac udzial w 5 konkursach miodow 

pitnych.  Konkursy te musz byc zgloszone do kalendarza MJP lub zarzad  

MJP musi miec mozliwosc potwierdzenia i weryfikacji udzialu danego 

sedziego w danym konkursie. 
 
 



 

 

Level 2 
 

- W latach 2019-2021 by uzyskac level 2 nalezy odbyc szkolenie j. angielskim 

przeprowadzone przez sedziego z levelu professional. Jak rowniez zaliczyc 

egzamin praktyczny lub udzial w konkursie miodow pitnych pod okiem 

sedziego z levelu professional(konkurs i szkolenie musi byc zgloszony do 

MJP ). 
- Od roku 2022 (data moze ulec przesunieciu) by uzyskac tytul sedziego 

miodoego  level 2 nalezy zdac egzamin teoretyczny na stronie MJP z 

wynikiem minmum 61-70% oraz egzamin praktyczny pod okiem sedziego z 

minimum levelu professional posiadajacego licencje MJP lub EMMA.  Taki 

egzamin praktyczny musi byc zgloszony wczesniej do zarzdu MJP w terminie 

do 21 dni, a jego wyniki przekazane do MJP w terminie 14 dni. 
- Czesc teoretyczna bedzie przeprowadzana w jezyku angielskim. 
- By awansowac na level 3 nalezy wziac udzial w 5 konkursach miodow 

pitnych.  Konkursy te musz byc zgloszone do kalendarza MJP lub zarzad  

MJP musi miec mozliwosc potwierdzenia i weryfikacji udzialu danego 

sedziego w danym konkursie. 
 

Level 3 
- W latach 2019-2021 by uzyskac level 3 nalezy odbyc szkolenie j. angielskim 

przeprowadzone przez sedziego z levelu professional. Jak rowniez zaliczyc 

egzamin praktyczny lub udzial w konkursie miodow pitnych pod okiem 

sedziego z levelu professional(konkurs i szkolenie musi byc zgloszony do 

MJP ). 
-  Od roku 2022 (data moze ulec przesunieciu) by uzyskac tytul sedziego 

miodoego  level 3 nalezy zdac egzamin teoretyczny na stronie MJP z 

wynikiem minmum 71% oraz egzamin praktyczny pod okiem sedziego z 

minimum levelu professional posiadajacego licencje MJP lub EMMA.  Taki 

egzamin praktyczny musi byc zgloszony wczesniej do zarzdu MJP w terminie 

do 21 dni, a jego wyniki przekazane do MJP w terminie 14 dni. 
- Egzamin przeprowadzany jest w jezyku angielskim. 
- By awansowac na level professional nalezy wziac udzial w 10 konkursach 

miodow pitnych.  Konkursy te musz byc zgloszone do kalendarza MJP lub 

zarzad  MJP musi miec mozliwosc potwierdzenia i weryfikacji udzialu danego 

sedziego w danym konkursie. 
 

 
Level professional 
- W latach 2019-2021 by uzyskac level professional  nalezy odbyc szkolenie w 

j. angielskim przeprowadzone przez Kings of Mead oraz zaliczyc egzamin 

praktyczny lub udzial w konkursie miodow pitnych organizowanym przez 

Kings of Mead. 
By uzyskac level professional potencjalny sedzia musi wykazac sie 
rowniez zaangazowaniem min w jede z nastepujacych elementow:    
      -  tworzenie struktur EMMA 
     -  zaangazowanie sie w dzialania Kings of Mead 
       -  zaangarzowanie w wydarzenia EMMA 
       - dzialania na rzecz promocji miodo pitnych 

- posiadanie uprawnien sedziowskich BJCP lub                
innego program sommelierskiego 

                   - posiadanie miodsytni lub praca w miodosytni     
        minimum 5 lat 



 

 

- Od roku 2022 (data moze ulec przesunieciu) by awansowac na level 

professional nalezy wziac udzial w 10 konkursach miodow pitnych jako 

sedzia level 3.  Konkursy te musz byc zgloszone do kalendarza MJP lub 

zarzad  MJP musi miec mozliwosc potwierdzenia i weryfikacji udzialu danego 

sedziego w danym konkursie. 
- Level professional uprawnia do przepowadznia szkolen dla sedziow 

miodowych po wczesniejszym wykupieniu licencji EMMA lub MJP 
 
 
Level master  

- zasady przyznawania levelu master w latach 2019-2021 sa podobne jak w 

przypadku levelu professional , ale potencjalny sedzia musi wykazac sie 

ponad przecietnym zaangazowaniem w: 
 

  -  tworzenie lub zanngazowanie w struktury EMMA 
  -  zaangazowanie sie w dzialania KoM 
  -  zaangarzowanie w wydarzenia EMMA 
  - dzialania na rzecz promocji miodo pitnych 
  - posiadanie miodosytni lub praca w miodosytni przez minium 8 lat 
 

        - Od roku 2022 by awansowac na level master nalezy rowniez splenic  

nastepujace warunki  : Sedziowanie  mnimum 10 konkursu na poziomie 

professional oraz rekomendowaniu przez minmum 2 innych sedziow master 

lub rekomendowaniu przez minimum 4 sedziow levelu professional. 


