
Decyzje Zarządu Wydziału Sędziowskiego w Łodzi, dotyczące przedwczesnego zakończenia sezonu 

2020/2021 ze względu na Covid 19: 

1. Wszystkie „płynne” awanse, które miały miejsce w przerwie między rundami stają się jedynymi 

awansami do lig wyższych w tym sezonie. Jest to spowodowane faktem nierozpoczęcia rundy 

i poprzez to braku możliwości weryfikacyjnej sędziów ( brak meczów i  obserwacji, brak 

egzaminów). 

Jednocześnie w rozpoczętej rundzie jesiennej sezonu 2020/2021 będziemy bacznie   przyglądać 

się wyróżniającym sędziom i delegować ich do sędziowania „próbnych” meczy w ligach 

wyższych.   

2. Zadecydowaliśmy o  braku jakichkolwiek spadków sędziów do lig niższych ( analogicznie jak w 

ligach piłkarskich). Uważamy, iż niesprawiedliwe byłoby degradowanie sędziów po niepełnym 

sezonie.  

3. Opłaty KSP ( Fundusz Pośmiertny) są niezmienne, gdyż jest to składka „polisowa”  i zgodnie z 

ustaleniami KS PZPN wysokość składki  wynosi 60 zł,  (odprawa pośmiertna wynosi 8 500 zł). 

Prosimy o jak najszybsze wpłaty . 

4. Składka KFD (Fundusz Dyspozycyjny) decyzją Zarządu WS została obniżona o 50% za rok 2020 

z powodu nierozgrywania rundy wiosennej. Terminowych składek oczekujemy oczywiście tylko 

i wyłącznie jeśli sezon 2020/21 rozpocznie się w wyznaczonym terminie. Przyjmujemy, iż 

terminem ostatecznym jest data 31.08.2020 r. Całą kwotę za rok 2020 wpłacają sędziowie i 

obserwatorzy szczebla centralnego, którzy mają możliwość   dokończenia sezonu  sędziując i 

obserwując mecze w Ekstraklasie, 1 i 2 lidze. Arbitrom i obserwatorom, którzy wpłacili już 

składkę za 2020 rok zostanie zwrócone 50% wpłaconej kwoty składki. 

5. Na tą chwilę nie ma informacji z Kolegium Sędziów PZPN ( a jest to decyzja Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej jako Uchwała) odnośnie jakichkolwiek zmian w kwotach opłat 

licencyjnych na przyszły sezon  (spowodowanych brakiem rozpoczęcia rozgrywek w rundzie 

wiosennej ) . Jeżeli informacje zostaną przekazane do Kolegium Sędziów, jednocześnie i Wy 

zostaniecie poinformowani 

6. Egzaminy z rundy jesiennej uważamy za jedyne i ostateczne w całym sezonie 2020/2021. 

Najbliższe egzaminy ( pisemne jak i kondycyjne) będą już egzaminami konkursowymi na sezon 

2020/2021 w trakcie rundy jesiennej. O konkretnym terminie zostaniecie poinformowani 

Komunikatem przed rozgrywkami. 

7. Aby zachować cykl „roczny” w mianowaniu sędziów próbnych na sędziów rzeczywistych, 

Komisja Obsady będzie starała się aby każdy arbiter próbny poprowadził wymaganą ilość 

meczy  (25) i zgodnie z Regulaminem mógł być mianowany na sędziego rzeczywistego po 

rundzie jesiennej sezonu 2020/2021. 

                                                                                                                         Ze sportowym pozdrowieniem 

 

                                                                                                       Tomasz Radkiewicz 

                                                                                                             Przewodniczący 

                                                                                                            Wydziału Sędziowskiego w Łodzi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


