
  
ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ                                  KOLEGIUM  SĘDZIÓW ŁZPN 

                                                                                 WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI W ŁODZI 

 
 

 

                            K O M U N I K A T 

                             1/2019 

                                                    Łódź, dn. 19 lutego 2019 r. 

 

I. ZEBRANIE PLENARNE SĘDZIÓW 

Informujemy, że w dniu 11 marca 2019 r. (poniedziałek) o godz. 17:30  
w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 odbędzie się 
Zebranie Plenarne Wydziału Sędziowskiego w Łodzi z następującym porządkiem obrad: 

1. Przyznanie  odznaczeń; 

2. Sprawy organizacyjne; 

3. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej za 2018 r.; 

4. Podsumowanie 2018 r. w WS Łódź; 

5. Dyskusja i wolne wnioski. 

 

II. SPOTKANIE WIELKANOCNE 
 
Zarząd WS Łódź zaprasza wszystkich członków organizacji na spotkanie wielkanocne z poczęstunkiem, które 
odbędzie się 15 kwietnia  2019 r. o godz. 18:30 w Wyższej Szkole Sportowej na terenie SMS Łódź. Będzie to 
bardzo dobra okazja do złożenia sobie życzeń w naszym, sędziowskim gronie, a także do dyskusji i rozmów, nie 
tylko o sprawach sędziowskich. 
 

III. AWANSE I NOMINACJE ŁÓDZKICH SĘDZIÓW 
 

Michał Janasik, Szymon Michniewicz, Adam Sekuterski i Szymon Przytuła zostali wytypowani przez 

Zarząd WS, a ich kandydatury zaakceptowane przez Zarząd KS PZPN, jako kandydaci do grupy Top 

Amator D (uprawnienie do prowadzenia meczów w IV lidze). 

Paweł Chrustowski uzyskał płynny awans z B-klasy do A-klasy. Natomiast Sławomir Rzetecki został 

arbitrem B-klasy.  

Arkadiusz Banaszkiewicz awansował do Top Amator B jako sędzia futsalu. 

 

Wszystkim kolegom gratulujemy życząc dalszych sukcesów! 
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IV. SPRAWY SZKOLENIOWE 

 

1. EGZAMINY POPRAWKOWE 
 

Komisja Szkoleniowa WS Łódź informuje, że egzaminy poprawkowe odbędą się w poniższych 
terminach: 

 11.03 - test pisemny (godz. 16:45) przed Zebraniem Plenarnym Sędziów; 

 09.03 - test kondycyjny (godz. 8:00) bieżnia lekkoatletyczna RKS Łódź, ul. Rudzka37. 
 

Warunkiem przystąpienia sędziego do każdego ze sprawdzianów kondycyjnych jest posiadanie przy 
sobie aktualnych badań lekarskich oraz oświadczenia o czystości organizmu. 

 

Komisja Szkoleniowa informuje, że dla sędziów którzy nie uczestniczyli bądź nie zaliczyli egzaminów, 
warunkiem sędziowania jest ich pozytywne zaliczenie. Sędziowie dla których ww. testy będą 
egzaminami poprawkowymi, ze względu na brak zaliczenia bądź nieusprawiedliwioną nieobecność, 
zobowiązani są, zgodnie z „Zasadami Awansów i Spadków Sędziów WS w Łodzi” do wpłaty 30 zł na 
KFD z odpowiednia adnotacją. 

 

Każda osoba, która zgłasza akces, aby podejść do w/w egzaminów, musi skontaktować się z 
Arkadiuszem Śpiewakiem, e-mail: komisja.szkoleniowawslzpn@gmail.com, najpóźniej na 48 godzin 
przed terminem egzaminu. 

 

2. EGZAMINY KONKURSOWE WS ŁÓDŹ 

 

 20.05 - egzamin pisemny (test/test filmowy) w auli SMS w Łodzi; 

 23.05 - egzamin kondycyjny, bieżnia lekkoatletyczna przy ul. Potokowej w Łodzi. 

 

Warunkiem przystąpienia sędziego do każdego ze sprawdzianów kondycyjnych jest posiadanie przy 
sobie aktualnych badań lekarskich oraz oświadczenia o czystości organizmu. 

 
3. SZKOLENIA 

 

Komisja Szkoleniowa WS Łódź będzie kontynuowała formułę szkoleń podczas których, będą 
omawiane jednocześnie dwa tematy. W rundzie wiosennej poruszone zostaną zagadnienia: 
„Inteligentnego sędziowania”, „Użycia rąk w walce o piłkę”, „Współpracy sędziego asystenta w 
zespole sędziowskim”, „Zatrzymania przeciwnika LOR/SPA”. 

Ustalono następujące terminy: 

 18.03; 

 01.04; 

 15.04; 

 06.05; 

 27.05. 

 
Na rundę wiosenną zaplanowano również szkolenie dla arbitrów futsalu. Odbędzie się 18.03. 

Wszystkie szkolenia będą się odbywać w auli SMS w Łodzi przy ul. Milionowej 12 od godz. 17:30. 

Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, wraz z najnowszymi klipami szkoleniowymi, które  
w każdym Wydziale Sędziowskim w łódzkim KS przeprowadzą Instruktorzy Komisji Szkoleniowej 
Kolegium Sędziów ŁZPN. 
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Komisja Szkoleniowa WS Łódź informuje, że sędziowie i obserwatorzy są zobligowani traktować 
obecność na ww. szkoleniach jako obowiązkową. 

 

4. GRUPA SĘDZI 
 

Kolegium Sędziów ŁZPN powołało grupę zrzeszającą sędziujące kobiety, które zostały zgłoszone 
przez poszczególne Wydziały Sędziowskie z woj. łódzkiego. Grupa nazywa się „Sędzie” i rozpoczęła 
działalność w grudniu 2018 r. Kadra liczy 17 kobiet. Nasz wydział reprezentują: Julia Bukarowicz, 
Sylwia Dudzińska, Laura Sapela, Anna Mnich, Marta Malinowska, Nela Trocińska, Daria Zagórska, 
Anna Wesołowska, Martyna Żurkowska. 

 

5. PRACA PISEMNA 

 

Podczas rundy wiosennej przewidziana jest obowiązkowa praca pisemna dla wszystkich sędziów Ligi 

Okręgowej i A-klasy z grup I. Będzie to analiza pracy sędziego podczas jednego z meczów 

transmitowanego przez telewizję publiczną. O terminie meczu i oddania pracy sędziowie zostaną 

powiadomieni drogą mailową. 

Mile widziane będą prace pisemne od sędziów z pozostałych grup, które będą świadczyły o ich 

zaangażowaniu. 

 

6. MECZ SZKOLENIOWY 

 
W rundzie wiosennej Komisja Szkoleniowa przeprowadzi szkolenie podczas jednego ze spotkań 
rozegranego w naszym regionie. O jego terminie powiadomimy odrębnym komunikatem oraz drogą 
mailową. Dla sędziów próbnych będzie to szkolenie obowiązkowe. 

 

7. NAGRANIE VIDEO I  SAMOOCENA 
 

W posiadaniu WS Łódź znajdują się dwie kamery, za pomocą których, przykładem poprzedniej 

rundy, wyznaczeni przez Instruktora Szkolenia sędziowie WS Łódź zobowiązani będą do nagrania 

prowadzonych przez siebie zawodów i na ich podstawie dokonania samooceny. 

 

8. KURS DLA KANDYDATÓW 

 

Informujemy, że w Wyższej Szkole Sportowej w Łodzi w okresie 19.01 - 09.03.2019 r. odbywa się 

kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej. Tegorocznym kursem opiekują się Konrad Gawroński 

oraz Bartłomiej Nowicki. Za poświęcony czas i zaangażowanie - serdecznie DZIĘKUJEMY. 

Nowym projektem Zarządu WS Łódź, jest pomoc w stawianiu pierwszych kroków sędziowskich 

osobom kończącym kurs. 

Każdy z nowych arbitrów otrzyma swojego "opiekuna", spośród doświadczonych sędziów naszego 

WS, który będzie pomagał i wspierał najmłodszych stażem sędziów. Wszystkim Opiekunom za 

poświęcony czas i zaangażowanie w ten projekt bardzo dziękujemy. 

Informujemy także, że w semestrze wiosennym wraz ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego podjęliśmy 

współpracę, aby przeprowadzić kurs sędziowski w klasie 1 LO dziewcząt. Jest to pierwszy projekt, 

który wszedł w życie i mamy nadzieję, że przyniesie oczekiwany efekt dla obu stron. 
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9. INFORMACJE OGÓLNE 

 
Poniżej informacje do kogo kierować poszczególne zapytania związane z bieżącymi sędziowskim 
sprawami: 
 
Kierownik Obsady - Piotr Banasiak (tel. 884-055-384 lub 603-503-115) - zapytania o możliwość 
zamiany meczów, zgłaszanie nieobecności, informacje odnośnie otrzymanych meczów z centrali, 
urlopy, kontuzje, zgłaszanie asystentów na poziomie III i IV ligi, sprawy związane z problemami 
punktualnego dotarcia na mecz oraz wszystkimi niestandardowymi zdarzeniami na meczach w 
szczególności związanymi z wcześniejszym zakończeniem, interwencją policji, zakłócaniem porządku 
itp. 
Referent Obsady ds. Turniejów - Jakub Jankowski (tel. 662-631-521) - turnieje halowe i na trawie, 
rozgrywki amatorskie, komercyjne, mecze szkolne, ligi szóstek - wszelkie rozgrywki pozazwiązkowe;  
Referent Obsady ds. Extranetu - Rafał Siech (tel. 793-614-964) - błędne przypisanie meczu, 
zapomniane hasło, zmiana danych osobowych, ponowne otwarcie sprawozdania do edycji; 
Przedstawiciel ŁZPN - Krzysztof Kiernowicz (tel. 517-393-838) - sprawy związane z brakującymi 
zawodnikami, problemy z zamknięciem sprawozdania, brak godziny meczu lub brak adresu boiska;  
Komisja Szkoleniowa - Arkadiusz Śpiewak (tel. 501-522-070) - sprawy szkoleniowe, tematyka 
związana z organizacją, uczestnictwem i wynikami egzaminów WS Łódź; 
Skarbnik - Marcin Muszyński ( tel. 600-522-570) - składki KFD i KSP. 

 
V. SPRAWY REFERATU OBSADY 

 

Posiedzenia Komisji Obsady odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz. 15:00- 

17:00 w biurze KS ŁZPN przy ul. Próchnika 5 i są prowadzone w formie zamkniętej. W związku z 

powyższym komisja prosi o zgłaszanie wszelkich spraw drogą mailową a w szczególnych 

przypadkach telefonicznie. Kierownikiem Komisji Obsady jest Piotr Banasiak (tel. 884-055-384 lub 

603-503-115). 

 

Sprawy urlopów, proszę zgłaszać z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem na podane poniżej 

adresy: 

 obsadowiec@gmail.com; 

 banasiak68@gmail.com. 

 

Komunikaty Komisji Obsady będą publikowane we wtorki: 

 na stronie: www.ws.lzpn.org/obsada; 

 na stronie: www.facebook.com/groups/101663263259211; 

 na stronie: www.facebook.com/groups/1446482668979641. 

 

Na podstawie zamieszczonych komunikatów, każdy sędzia sam wypisuje delegacje na zawody 

korzystając z tabel z ryczałtami. Druki delegacji można pobrać w Biurze ŁZPN lub wydrukować ze 

strony WS Łódź. 

Delegacje muszą być wypełniane drukowanymi literami. Dokumenty rozliczane przez ŁZPN należy 

przekazać do związku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty rozegrania meczu. Po 

przekroczeniu tego terminu delegacje nie będą wypłacane. 

Przypominamy o konieczności sprawdzania godzin rozpoczęcia meczów na stronie Łódzkiego 

Związku Piłki Nożnej: www.lzpn.org, a także potwierdzania uczestnictwa w zawodach w systemie 

Extranet (do czwartku do godz. 22:00). 

Bezwzględnym obowiązkiem sędziego jest konieczność stawienia się na obiekcie 45 minut przed 
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zawodami na które zostało się wyznaczonymi. 

Przypominamy również o konieczności wysyłania SMS z wynikiem meczu do systemu Extranet 

niezwłocznie po zakończeniu zawodów (do 15 minut po zakończeniu). Sprawozdanie sędziego 

powinno być wypełnione i zamknięte w systemie Extranet najpóźniej 12 godziny po zakończeniu 

zawodów. Wersje papierowe sprawozdania prosimy o przechowywanie do ewentualnej weryfikacji 

wersji elektronicznej minimum 3 miesiące od zakończenia zawodów. 

Sędziowie, przed ewentualnym odrzuceniem meczu w systemie Extranet (możliwe tylko  

w wyjątkowych sytuacjach) są zobowiązani wcześniej skontaktować się z Kierownikiem Obsady 

Piotrem Banasiakiem i powiadomić o zaistniałej sytuacji podając przyczynę, z jakiego powodu nie 

mogą sędziować zawodów, na które zostali delegowani. 

Dopiero po uzyskaniu zgody i akceptacji Komisji Obsady będą z danych zawodów zdjęci i zastąpieni 

przez innego sędziego na tych zawodach. 

 

VI. SPRAWY REFERATU OBSERWATORÓW 
 

1. Obserwatorzy WS ŁZPN są zobowiązani do czynnego uczestnictwa w szkoleniach. 

2. Raport obserwatora powinien być wysłany drogą mailową w ciągu 4 dni na adres: 

           obserwatorzy.wslodz@gmail.com - z zawodów klasy okręgowej i niższych. 

3. Prośba o urlopowanie powinna być zgłaszana z minimum 10 dniowym wyprzedzeniem do 
Kierownika Referatu Obsady Obserwatorów na wskazany w pkt. 2 adres mailowy. 

4. Raporty z obserwacji sędziowie otrzymają drogą mailową na swoją skrzynkę pocztową. 

5. Telefon kontaktowy do Referenta Obserwatorów Rafała Przytuły: 795-002-765. 

6. Aktualizacje obsady obserwatorów są dostępne na stronie WS Łódź w zakładce 
OBSERWATORZY pod adresem: http://ws.lzpn.org/obsada-obserwatorzy. 

7. Egzamin dla obserwatorów WS w Łodzi odbędzie się w dniu 11 marca 2019 r. o godz. 16:45 
przed Zebraniem Plenarnym. 

8. Delegacje za obserwowane zawody muszą być wypełniane drukowanymi literami. Dokumenty 
rozliczane przez ŁZPN należy przekazywać do związku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty 
rozegrania meczu. Po przekroczeniu tego terminu delegacje nie będą rozliczane. 
 

VII.  WYRÓŻNIENIA 
 

 300 meczów: 

- Michniewicz Szymon; 
- Jankowski Przemysław; 

- Pawlak Wojciech; 

- Pionko Marcin; 

- Siercha Łukasz; 

- Wolski Bartłomiej; 

- Wykrota Piotr. 
 

 500 meczów: 
- Nowicki Bartłomiej; 

- Zasadziak Andrzej. 

 

 25 lat działalności: 
- Ćwikliński Marek. 

 

 30 lat działalności: 

- Kabziński Zdzisław; 

- Krzymiński Mirosław; 
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- Kierczyński Władysław; 

- Kuleta Zbigniew; 

- Piasecki Dariusz. 
 

 35 lat działalności: 

- Brodecki Piotr; 

- Wira Dariusz. 

 

 40 lat działalności: 

- Zych Stanisław. 
 

 45 lat działalności: 

- Baran Zbigniew; 
- Biliński Andrzej. 

 

 50 lat działalności: 
- Diehl Jan; 

- Krzymiński Jerzy; 

- Karbowiak Waldemar; 

- Ropelski Mieczysław; 

- Wewióra Zenon. 

 

 55 lat działalności: 

- Torzecki Konrad. 
 

 60 lat działalności: 

- Babicz Tadeusz. 

 

 65 lat działalności: 
- Polaczek Kazimierz; 

- Wielechowicz Mieczysław. 
 

 Awans na sędziów rzeczywistych 

1. Arbart Adam B (2018) 

2. Balbierz Jakub B (2018) 

3. Becht Jakub B (2018) 

4. Ciupa Jakub B (2018) 

5. Gajek Mikołaj B (2018) 

6. Jankowski Damian B (2018) 

7. Kępa Michał B (2018) 

8. Kluska Jan B (2018) 

9. Leszczyński Dominik B (2018) 

10. Markowski Michał B (2018) 

11. Michalski Bartosz B (2018) 

12. Pietrzak Wojciech B (2018) 

13. Rogala Patryk B (2018) 

14. Rosa Wojciech B (2018) 

15. Rutkowski Krystian B (2018) 

16. Rzetecki Sławomir B (2018) 

17. Sołek Michał B (2018) 

18. Walasik Adrian B (2017) 
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19. Wesołowska  Anna B (2017) 

20. Woicki Robert B (2018) 

21. Żywica Mateusz B (2018) 

 

Nowy sędziom rzeczywistym przypominam o obowiązku przyniesienia na Zebranie Plenarna 
jednego zdjęcia do legitymacji sędziowskiej. Zdjęcie musi być podpisane ołówkiem na 
odwrocie. Z fotografią należy się zgłosić do przedstawicieli Zarządu WS Łódź przed 
rozpoczęciem zebrania.  

 
VIII.  SPRAWY OGÓLNE 

 

1. Sędziowie są zobligowani do opisania nieodpowiedniego zachowania ze strony trenerów, 
a także osób funkcyjnych, przed, w trakcie lub po zawodach w sprawozdaniu sędziowskim  
i systemie Extranet. 

2. Przypominamy o bezwzględnym obowiązku sprawdzania licencji trenerskich przed 
rozpoczęciem spotkania. Optymalnym rozwiązaniem jest kontrola licencji trenerskiej wraz  
z dokumentem tożsamości danej osoby. W przypadku przedstawienia sędziemu kserokopii 
licencji trenerskiej okazanie dokumentu tożsamości jest bezwzględnie wymagane a cała 
sytuacja musi być opisana w sprawozdaniu z zawodów 

3. Przypominamy sędziom, że zawodnik uczestniczący w spotkaniach mistrzowskich lub 
pucharowych musi przedstawić na żądanie sędziego ważny dokument tożsamości (dowód 
osobisty, paszport, legitymacja szkolna, prawo jazdy) z aktualną fotografią. Brak okazania  
w/w dokumentu przed rozpoczęciem meczu czyni zawodnika nieuprawnionym do gry  
i powoduje niedopuszczenie go do zawodów. 

W/w zawodnik nie może być w tym momencie wpisany do protokołu sędziowskiego. 

Brak okazania w/w dokumentu po rozpoczęciu meczu względnie po jego zakończeniu 
zobowiązuje sędziego do przeprowadzenia procedury konfrontacyjnej i szczegółowego opisania 
sytuacji w sprawozdaniu z zawodów. 

4.  Od sezonu 2017/2018 sędziowie nie mają obowiązku sprawdzania przed zawodami 
badań lekarskich zawodników. Taki obowiązek spoczywa na kierowniku zespołu, który 
posiadanie badań lekarskich potwierdza swoim podpisem w protokole meczowym. 

5. Sędzia zawodów ma obowiązek sprawdzenia obecności osoby sprawującej opiekę 
medyczną na zawodach i odnotowania tego faktu w protokole sędziowskim. Osoba ta ma 
obowiązek złożenia podpisu na sprawozdaniu z zawodów. 

6. Przypominamy o obowiązku punktualnego rozpoczynania zawodów. Opóźnione 
rozpoczęcie zawodów z powodu spóźnionego przybycia sędziów na obiekt, jest podstawą do 
podjęcia sankcji dyscyplinarnych w stosunku do winnych. 

7. Prosimy o pisemne zgłaszanie do Referatu Obsady wszelkich zmian dotyczących miejsca 
zamieszkania, numeru telefonu itp. 

6. Informujemy sędziów, że prowadzone przez nich zawody towarzyskie, sparingowe, i inne, 
ewidencjonowane będą tylko na podstawie złożonych w Biurze KS ŁZPN sprawozdań z tych 
zawodów. 

7. Aktualny regulamin rozgrywek ŁZPN znajduje się pod adresem: 
http://www.lzpn.org/wgrane-pliki/rr_2018_2019.pdf. 

8. Przypominamy o etycznym zachowaniu wszystkich sędziów w mediach 
społecznościowych (zwracajcie uwagę na to co publikujecie, nie identyfikujcie się publicznie z 
konkretnymi klubami, wystrzegajcie się polubień treści niejednoznacznych). 

 

 

http://www.lzpn.org/wgrane-pliki/rr_2018_2019.pdf
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IX. SPRAWY KSP i KFD 

 

1. Zgodnie z ustaleniami KS PZPN wysokość składki KSP za 2019 rok wynosi 60 zł, 

natomiast odprawa pośmiertna wynosi 8 500 zł. 

 

Liga Główny Asystent Obserwator 

Próbni 25 - - 

Pozostali 30 - 30 

A-klasa 40 - 40 

okręgówka 50 - 50 

IV 60 - 70 

III 90 - 100 

II 120 - 130 

I 170 120 160 

ekstraklasa 250 170 200 

międzynarodowi 650 400 300 

 

2. Każdy sędzia czynny płaci składkę KSP (60zł) plus składkę KFD zgodnie z powyższą tabelą. 
Przykładowo: sędzia B-klasy płaci łącznie 90 zł (KSP 60 zł, KFD 30 zł). 

3. Zgodnie z Regulaminem KFD §18 w przypadku niedopełnienia obowiązku płacenia składek 
sędzia czynny bądź obserwator może być zawieszony w prawach członka KS ŁZPN. 

Ponadto Zarząd WS może zastosować inne konsekwencje w stosunku do sędziów i obserwatorów, 
którzy nie zapłacą składek w terminie. 

 

Konto Wydziału Sędziowskiego w Łodzi: 09 1240 2539 1111 0010 2190 9776 

Marcin Muszyński 

 
X. ZGONY 

 

W ostatnim czasie odeszli od nas: 

 Błaszczyk Eugeniusz; 

 Staniszewski Ryszard. 

 
 

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY 
 

WS w Łodzi WS w Łodzi 
 
Jakub Jankowski Tomasz Radkiewicz 

 


