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                                                    Łódź, dn. 25 lutego 2021 r. 

I. ODWOŁANE ZEBRANIE PLENARNE SĘDZIÓW 

Informujemy, że ze względu na panującą pandemię, Zarząd WS Łódź ponownie zdecydował o 
odwołaniu Zebrania Plenarnego Sędziów. 

Decyzję podjęliśmy biorąc pod uwagę aktualne doniesienia dotyczące pandemii. Ponieważ zdrowie 
wszystkich nas, a co za tym idzie naszych rodzin jest najważniejsze, uznaliśmy, że to jedyne słuszne 
rozwiązanie. 

 

II. AWANSE I NOMINACJE ŁÓDZKICH SĘDZIÓW 
 

Kandydatami na szczebel centralny z ramienia WS Łódź zostali: Kamil Krasnopolski i Konrad 

Gawroński. 

Kandydatami do IV ligi z ramienia WS Łódź zostali: Paweł Chrustowski i Wojciech Pietrzak. 

Płynny awans do klasy okręgowej uzyskali: Anna Wesołowska, Mikołaj Gajek, Jan  Kluska, Marcin 

Łuczak, Rafał Najder, Igor  Strulak, Piotr Szadkowski i Piotr Wykrota. 

Płynny awans do A-klasy uzyskali: Bartosz Przybylak i Mateusz Żywica. 

Na sędziów rzeczywistych zostali mianowani: Jacek Janiak, Maksymilian Gajek, Mikołaj Kasztelan, 

Norbert Krzysztofik, Pamela Majzner, Jan Mnich, Monika Okrasa, Przemysław Piątkowski, 

Aleksander Romanowski, Kacper Sitko, Dorian Skwara i Dawid Walczak. 

 
Sędziowie rzeczywiści zobligowani są do wypełnienia i dostarczenia do ŁZPN deklaracji Fundacji 
„Kolegium Sędziów Piłkarskich” (sztuk x 2, format A5-dwustronnie) oraz opłacenia stosownych 
składek. Deklaracja jest do pobrania ze strony: www.ws.lzpn.org – zakładka „dokumenty”. 

 

III. SPRAWY SZKOLENIOWE 
 

1. EGZAMINY POPRAWKOWE 
 

Komisja Szkoleniowa WS Łódź informuje, że egzaminy poprawkowe odbędą się w poniższych 
terminach: 
 
• 27.02 - test pisemny (godz. 11:30) w Technikum nr 3, przy ul. Kilińskiego 159/163 
• 07.03 - test kondycyjny (godz. 8:00) bieżnia lekkoatletyczna RKS Łódź, ul. Rudzka 37; 
 
 
Warunkiem przystąpienia sędziego do każdego ze sprawdzianów kondycyjnych jest posiadanie przy 
sobie aktualnych badań lekarskich oraz oświadczenia o czystości organizmu. 
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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 przystąpienia 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 

 

 10.05 - egzamin teoretyczny (test/test filmowy) w auli SMS w Łodzi; 

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

 

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

 
3. SZKOLENIA 

 
Terminy i tematy szkoleń: 

29.03 - Zdarzenia w polu karnym – Paweł Pskit 

12.04 - Art. 11 – Michał Gajda 

26.04 - Ręka – Paweł Malec 

17.05 - DOGSO/SPA – Tomasz Radkiewicz 

24.05 - Gradacja fauli – Albert Różycki 

 

Wszystkie szkolenia będą się odbywać w formie online. Zajęcia będą prowadzone w formie 
wykładów, wraz z najnowszymi klipami szkoleniowymi. 

Komisja Szkoleniowa WS Łódź informuje, że sędziowie i obserwatorzy są zobligowani traktować 
obecność na ww. szkoleniach jako obowiązkową. 

 

4. SZKOLENIE KS ŁZPN 

Na przełomie lutego i marca sędziowie Klasy Okręgowej gr. A oraz sędziowie A-Klasy gr. A wezmą 
udział szkoleniu on-line prowadzonym przez członków Komisji Szkoleniowej PZPN. Tematy szkoleń 
pokrywają się z tematami szkoleń dla sędziów szczebla centralnego. 

 

Terminy i tematy szkoleń: 

23.02 - Szkolenie dla III i IV ligi / Spalony – Katarzyna Wierzbowska 

25.02 - Szkolenie dla III i IV ligi / Zarządzanie / Smart refereeing – Julian Pasek 

02.03 - Szkolenie dla III i IV ligi / DOGSO / SPA – Jacek Walczyński 

04.03 - Szkolenie dla III i IV ligi / Gradacja fauli – Damian Picz 

09.03 - Szkolenie dla III i IV ligi / Zdarzenia w polu karnym – Robert Małek 

11.03 - Szkolenie dla III i IV ligi / Ręka – Marcin Szulc 
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5. PRACA PISEMNA 

 
Podczas rundy wiosennej przewidziana jest obowiązkowa praca pisemna dla wszystkich sędziów Ligi 
Okręgowej i A-klasy z grup A. 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. 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. 

 

7. KURS DLA KANDYDATÓW 

 

Informujemy, że od dnia 23 stycznia 2021 r. w Technikum nr 3 przy ul Kilińskiego 159/163 w Łodzi 

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

Mateusz Anielak oraz Michał Janasik. Za poświęcony czas i zaangażowanie, zarówno Mateuszowi i 

Michałowi oraz wszystkim instruktorom prowadzącym szkolenia, serdecznie DZIĘKUJEMY. 

Tradycyjnie, sędziowie, jako „starsi koledzy”, pomogą w stawianiu pierwszych kroków sędziowskich 

osobom kończącym kurs. Każdy z nowych arbitrów otrzyma swojego "opiekuna", spośród 

doświadczonych sędziów, którzy będą pomagali i wspierali najmłodszych stażem sędziów. 

Wszystkim opiekunom za poświęcony czas i zaangażowanie w ten projekt bardzo dziękujemy. 

 
IV. 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 – Mateusz Anielak (tel. 790-730-410) - turnieje halowe i na trawie, 
rozgrywki amatorskie, 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 – Sławomir Szczepański (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. 517-393-838) - sprawy szkoleniowe, tematyka 
związana z organizacją, uczestnictwem i wynikami egzaminów WS Łódź;  
Skarbnik – Marcin Muszyński (tel. 600-522-570) - składki KFD i KSP - fundusz pośmiertny. 

 
V. SPRAWY REFERATU OBSADY 

 

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). 
 



 

4 

 

Sprawy urlopów, proszę zgłaszać z minimum 10-dniowym wyprzedzeniem na: 

 obsadowiec@gmail.com; 

 banasiak68@gmail.com. 

Jeśli sędzia nie ma zgłoszonego urlopu, powinien się liczyć z ewentualną możliwością delegowania na 
mecz również w czwartek/piątek już po publikacji Komunikatu Obsady. 

 
Komunikaty Komisji Obsady będą publikowane we wtorki: 

 na stronie Wydziału Sędziowskiego w zakładce obsada: www.ws.lzpn.org; 

 na stronie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w zakładce Kolegium Sędziów: www.lzpn.org; 

 na portalu Facebook w grupie Referee Łódź. 
 
Na podstawie zamieszczonych komunikatów, każdy sędzia sam wypisuje delegacje na zawody 
korzystając z tabeli z ryczałtami. Druki delegacji można pobrać w Biurze ŁZPN lub wydrukować ze 
strony WS Łódź.  
Wyjątkiem są kluby, które rozliczają się za pośrednictwem Łódzkiego Związku Piłki Nożnej (wtedy 
delegacji po meczu nie wypisujemy i nie ma potrzeby dostarczania jej do ŁZPN). 
 
Jeżeli delegacja powinna być dostarczona do Łódzkiego Związku Piłki Nożnej w celu jej rozliczenia to 
należy ją dostarczyć do Związku w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty rozegrania meczu.  
Po przekroczeniu tego terminu delegacje nie będą wypłacane. 
 
Aktualny wykaz klubów rozliczających delegacje za pośrednictwem Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 
jest zamieszczony na stronie WS Łódź, wysłany do Wszystkich sędziów mailem i na portalu Facebook 
w grupie Referee Łódź. 
 
Przypominamy o konieczności sprawdzania terminów i godzin rozpoczęcia meczów stronie Łódzkiego 
Związku Piłki Nożnej: www.lzpn.org, a także potwierdzania uczestnictwa w zawodach w systemie 
Extranet (najpóźniej do czwartku do godz. 22:00). 
 
Bezwzględnym obowiązkiem sędziego jest konieczność stawienia się na obiekcie 45 minut przed 
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 6 miesięcy 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. 

mailto:banasiak68@gmail.com
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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 oraz będziecie otrzymywać 
w extranecie. Proszę o potwierdzenie obsady w extranecie do czwartku do godz. 20.00 meczów 
weekendowych i do poniedziałku do godz. 20.00 meczów środowych. 

7. Egzamin dla obserwatorów WS w Łodzi odbędzie się 27.02 (godz. 11:30) w Technikum nr 3, 
przy ul. Kilińskiego 159/163. 

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: 

- Janasik Michał; 

- Lota Tomasz; 
- Sekuterski Adam. 

 

 1000 meczów: 
- Siejka Radosław. 

 
Wszystkim składamy gratulacje! 

 

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. 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. 

5. 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. 

http://ws.lzpn.org/obsada-obserwatorzy
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7. 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. 

8. Aktualny regulamin rozgrywek ŁZPN znajduje się pod adresem: 
http://ws.lzpn.org/images/Do_pobrania/Regulamin_Rozgrywek_ZPN_2020_21.pdf. 

9. 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). 

 

IX. SPRAWY KSP i KFD 
 

1. Zgodnie z ustaleniami KS PZPN wysokość składki KSP za 2021 rok wynosi 70 zł, 

natomiast odprawa pośmiertna (od 01.01.2021) wynosi 7 500 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 

 

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

Marcin Muszyński 

2. Każdy sędzia czynny płaci składkę KSP (70zł) plus składkę KFD zgodnie z powyższą tabelą. 
Przykładowo: sędzia B-klasy płaci łącznie 100 zł (KSP 70 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. 

 
X. ZGONY 

 

W ostatnim czasie odeszli od nas: 

 Krzymiński Jerzy; 

 Lichocki Wacław. 
 

Cześć Jego pamięci! 

SEKRETARZ PRZEWODNICZĄCY 
 

WS w Łodzi WS w Łodzi 
 
Jakub Jankowski Tomasz Radkiewicz 

 

http://ws.lzpn.org/images/Do_pobrania/Regulamin_Rozgrywek_ZPN_2020_21.pdf

