ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

KOLEGIUM SĘDZIÓW ŁZPN
WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI W ŁODZI

KOMUNIKAT
Nr 2 / 2020
Łódź, dnia 18 sierpnia 2020 r.

I. ODWOŁANE ZEBRANIE PLENARNE SĘDZIÓW
Informujemy, że ze względu na panującą pandemię i w trosce o zdrowie nas wszystkich, Zarząd WS Łódź podjął
decyzję o odwołaniu drugiego w tym roku Zebrania Plenarnego Sędziów.
Prosimy o uszanowanie tej decyzji. Została podjęta biorąc pod uwagę aktualne doniesienia dotyczące pandemii.
Ponieważ zdrowie wszystkich nas, a co za tym idzie naszych rodzin jest najważniejsze, a także uwzględniając
prognozy związane ze wzrostem zachorowań koronawirusem w okresie jesiennym, uznaliśmy, że to jedyne
słuszne rozwiązanie.

II. AWANSE ŁÓDZKICH SĘDZIÓW
Awans do III ligi uzyskali: Mateusz Anielak, Mikołaj Kujawski i Wojciech Pawlak.
Awans z Klasy Okręgowej do IV ligi uzyskali: Adam Faliszewski, Jakub Jaskulski i Dominik Wyderkiewicz.
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

III. SPRAWY SZKOLENIOWE
1. EGZAMINY JESIENNE
Komisja Szkoleniowa WS Łódź informuje, że egzaminy odbędą się w poniżej podanych terminach:
• 21.09 (poniedziałek) - test pisemny
• 24.09 (czwartek) - test kondycyjny
Podkreślamy, że egzaminy odbędą się z bezwzględnym przestrzeganiem obostrzeń sanitarnych i zgodnie z
przyjętymi zaleceniami.
Bezwzględnym warunkiem przystąpienia sędziego do każdego ze sprawdzianów kondycyjnych jest posiadanie
przy sobie aktualnych badań lekarskich oraz oświadczenia o czystości organizmu.
Informacje o miejscu i godzinie rozpoczęcia egzaminów podamy w późniejszym terminie

2. PROGRAM MENTORSKI
Komisja Mentorska KS ŁZPN wytypowała sędziów z naszego wydziału do uczestnictwa w Programie Mentorskim
w sezonie 2020/2021. Są to (obok imię i nazwisko mentora):
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III liga:
1. Pawlak Wojciech - Sapela Konrad
2. Kujawski Mikołaj - Sapela Konrad
IV liga:
1. Sekuterski Adam - Siejka Radosław
2. Faliszewski Adam - Muszyński Marcin
3. Jaskulski Jakub - Kurzawa Jarosław
4. Wyderkiewicz Dominik - Banasiak Piotr
Ligi pozostałe:
1. Pietrzak Wojciech - Śpiewak Arkadiusz
2. Kluska Jan - Malec Paweł
Życzymy im owocnej współpracy.

3. SZKOLENIA
Komisja Szkoleniowa zaprasza wszystkich sędziów i obserwatorów WS Łódź na szkolenia, które pozwolą
poszerzyć wiedzę nt. Przepisów Gry jak i ich interpretacji oraz zachowań na boisku.
Informujemy, że w rundzie jesiennej KSzkol WS ŁZPN przeprowadzi 3 szkolenia, wg poniższego
harmonogramu:
03.08 – szkolenie on-line / temat: Zmiany w Przepisach Gry w Piłkę Nożną 2020/2021
14.09 – szkolenie – Art. XII – interpretacja zachowań zawodników z kategorii nieostrożność / nierozważność /
użycie nieproporcjonalnej siły
05.10 – szkolenie – Art. XI - spalony
W związku z trwającą pandemią, będziemy robili wszystko, aby dwa ostatnie szkolenia odbyły się w sali
wykładowej, oczywiście ze stosowaniem wszystkich zaleceń sanepidu.
Jeśli jednak okaże się to niemożliwe przeprowadzimy je w takiej formie, jak pierwsze szkolenie, czyli on-line.
Oczywiście, będziemy Was informować o podjętych decyzjach w tej kwestii.
Komisja Szkoleniowa WS Łódź informuje, że sędziowie i obserwatorzy są zobligowani traktować obecność na
ww. szkoleniach jako obowiązkową.

4. PRACA PISEMNA
Podczas rundy jesiennej przewidziana jest obowiązkowa praca pisemna dla wszystkich sędziów WS Łódź. Będzie
to analiza pracy arbitra podczas jednego z meczów transmitowanego przez telewizję publiczną. O terminie
meczu i oddania pracy sędziowie zostaną powiadomieni drogą mailową oraz na FB.

5. NAGRANIE WIDEO 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.
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IV. 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 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.
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.
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 (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.

V. SPRAWY REFERATU OBSERWATORÓW
1. Obserwatorzy WS ŁZPN są zobowiązani do czynnego uczestnictwa w szkoleniach.
2. Raport obserwatora powinien być w ciągu 4 dni drogą mailową
obserwatorzy.wslodz@gmail.com - z zawodów klasy okręgowej i niższych.

na

adres:

4
3. Prośba o urlopowanie winna 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. Komunikaty jak i aktualizacje obsady obserwatorów będą ukazywały się wyłącznie na stronie WS Łódź w
zakładce OBSERWATORZY pod adresem: http://ws.lzpn.org/obsada-obserwatorzy.
7. Egzamin dla obserwatorów WS w Łodzi odbędzie się 21.09 – w dniu egzaminów jesiennych.
OBSERWATORZY WS ŁÓDŹ NA SEZON 2020/2021
Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów PZPN, decyzją Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej uprawnienia do
prowadzenia obserwacji sędziów na zawodach w sezonie 2020/2021 otrzymali:
OBSERWATOR MIĘDZYNARODOWY
 Przesmycki Zbigniew
OBSERWATOR MIĘDZYNARODOWY FUTSALU
 Stawicki Sebastian
OBSERWATORZY SZCZEBLA CENTRALNEGO
 Brodecki Piotr
 Radkiewicz Tomasz
 Stawicki Sebastian
OBSERWATOR SZCZEBLA CENTRALNEGO FUTSALU
 Przytuła Rafał
 Dębowski Seweryn
Na wniosek Zarządu KS i WS ŁZPN, decyzją Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uprawnienia do
prowadzenia obserwacji sędziów na zawodach w sezonie 2020/2021 otrzymali:
III LIGA
 Dębowski Seweryn
 Muszyński Marcin
 Przytuła Rafał
IV LIGA
 Banasiak Piotr
 Bończał Zbigniew
 Krzymiński Mirosław
 Walisiak Robert
Obserwatorami IV ligi oraz lig pod auspicjami WS są także sędziowie szczebla centralnego. Niestety, w związku z
reżimem sanitarnym, nie mogą pełnić w rundzie jesiennej tej szkoleniowej roli.
KLASA OKRĘGOWA
 Ćwikliński Marek
 Drzewiecki Sławomir
 Maśliński Krzysztof
 Pękalski Janusz
 Poskróbek Paweł

5
VI. SĘDZIE I SĘDZIOWIE WS ŁÓDŹ NA SEZON 2020/2021
1. SĘDZIE I SĘDZIOWIE SZCZEBLA CENTRALNEGO
- Dobrynin Zbigniew - TOP A
- Pskit Paweł - TOP A
- Malec Paweł - TOP A
- Różycki Albert - TOP B
- Wesołowska Anna
2. ASYSTENTKI I ASYSTENCI SZCZEBLA CENTRALNEGO
- Sapela Konrad - FIFA
- Siejka Radosław - FIFA
- Bukarowicz Julia
- Dudzińska Sylwia
- Gajda Michał
- Hankiewicz Marcin
- Jankowski Jakub
- Majewski Maciej
- Malinowska Marta
- Szubielski Piotr
- Śpiewak Arkadiusz
- Trocińska Nela
3. III LIGA
- Adamczyk Patryk
- Anielak Mateusz - awans
- Banasiak Bartosz
- Gawroński Konrad
- Kujawski Mikołaj - awans
- Krasnopolski Kamil
- Pawlak Wojciech - awans
4. IV LIGA
- Dolny Adam
- Faliszewski Adam - awans
- Jaskulski Jakub - awans
- Michniewicz Szymon
- Przytuła Szymon
- Sekuterski Adam
- Wyderkiewicz Dominik - awans
5. LIGA OKRĘGOWA
GR. A
- Chrustowski Paweł
- Gradecki Wojciech
- Janasik Michał
- Jankowski Przemysław
- Lewandowski Bartłomiej
- Lota Tomasz
- Mrozek Adam
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- Olejniczak Jakub
- Pietrzak Wojciech
- Pietrzykowski Piotr***
- Pionko Marcin
- Przybysz Konrad
- Siercha Łukasz
- Wiśniewski Bartosz
GR.B
- Balwierz Adam
- Banaszkiewicz Arkadiusz*
- Chojnacki Tomasz
- Guzelaydin Cemal**
- Karolak Mateusz
- Majchrzak Łukasz*
- Nowicki Bartłomiej
- Patora Zbigniew
- Pietrzak Błażej
- Różycki Jarosław
- Sabat Robert
- Sadowski Tomasz
- Siejka Andrzej
- Szymczyk Piotr
- Walczak Krzysztof
- Zasadziak Andrzej
- Zasadziak Paweł*
- Zdziaszek Marcin**
5. A-KLASA
GR. A
- Augustowski Grzegorz**
- Biś Kamil
- Ciupa Jakub
- Czerwieniec Kazimierz
- Frątczak Krystian**
- Gajek Mikołaj
- Janiszewski Patryk
- Jarocki Szymon*
- Kluska Jan
- Kuś Patryk**
- Łuczak Marcin
- Musiał Krzysztof
- Najder Rafał
- Przybylak Daniel
- Strulak Igor
- Szadkowski Piotr
- Walczak Daniel
- Wykrota Piotr
GR. B
- Bednarski Grzegorz
- Lesiak Michał
- Malka Jakub
- Mijas Robert
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- Morawiec Daniel
- Niemiec Piotr**
- Rikszajd Damian
- Rutkowski Krzysztof
- Szczygieł Marcin
- Walczak Roman
- Ziółkowski Włodzimierz
6. B-KLASA
- Arbart Adam
- Balbierz Jakub**
- Becht Jakub
- Bernacik Jacek
- Dobrowolski Michał*
- Dwornicki Łukasz
- Garstecki Jakub**
- Gamus Damian
- Gatkowski Marcin
- Góra Kamil
- Góralczyk Alan
- Grzywacz Bartosz
- Hejduk Franciszek
- Jankowski Damian
- Jędrzejczyk Łukasz
- Kępa Michał
- Kęsik Adrian
- Kizeweter Mikołaj
- Klata Artur
- Kłys Kasper
- Koćwin Tonasz
- Kołomański Daniel
- Komos Adam
- Koper Radosław**
- Kozakowski Dawid
- Król Piotr
- Król Bartłomiej
- Kubik Dominik
- Leszczyński Dominik
- Łodej Jakub
- Łukasik Krystian
- Markowski Michał
- Mas Wojciech
- Michalski Bartosz
- Mnich Anna*
- Morawski Zbigniew
- Nazar Joanna
- Nazarczyk Oskar
- Olejnik Michał
- Piasecki Dariusz
- Przybylak Bartosz
- Rochalski Dominik
- Rogala Patryk
- Rosa Wojciech**
- Rutkowski Krystian
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- Ryś Jarosław
- Rzetecki Sławomir
- Samsel Jordan
- Sapela Laura
- Siech Rafał
- Skałecki Jakub
- Stokwiszewski Michał
- Szklarek Jakub**
- Sołek Michał
- Ślusarczyk Hubert
- Walasik Adrian
- Walczak Adrian
- Woicki Robert
- Wolski Bartłomiej
- Wolski Marcin
- Wysocka Daria**
- Zagórska Daria
- Ziółkowki Jakub
- Żaczek Damian
- Żywica Mateusz
7. SĘDZIOWIE PRÓBNI
- Antosik Damian
- Bartniak Łukasz
- Dąbrowski Ignacy
- Drab Adrian*
- Gajek Maksymilian
- Galanek Damian*
- Gieras Bartosz
- Gut Damian
- Janiak Jacek
- Jurek Łukasz
- Kasztelan Mikołaj
- Kłosek Mateusz
- Krzysztofik Norbert
- Lipka Kacper
- Majzner Pamela
- Markowski Filip
- Mnich Jan
- Okrasa Monika
- Pawlikowski Karol
- Piątkowski Przemysław
- Redzej Dawid
- Rejzner Rafał
- Romanowski Aleksander
- Siemiński Fabian*
- Sitko Kacper
- Skwara Dorian
- Sobczak Bartłomiej*
- Studziński Michał*
- Szkoła Jakub*
- Trawiński Wojciech*
- Walczak Dawid
- Zasadziński Bartosz
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8. FUTSAL
Futsal Ekstraklasa
- Muszyński Marcin
- Gutowski Marcin - awans
I liga
Top Amator B
- Adamczyk Patryk - awans
- Nowicki Bartłomiej
- Michniewicz Szymon - awans
- Musiał Krzysztof
- Przytuła Szymon - awans
- Sadowski Tomasz
Top Amator C
- Banaszkiewicz Arkadiusz
- Przybysz Konrad
9. BEACH SOCCER
Szczebel centralny
- Pawlak Wojciech
- Szymczyk Piotr
- Wyderkiewicz Dominik
Szczebel regionalny
- Biś Kamil
- Czerwieniec Kazimierz
- Lewandowski Bartłomiej
- Jankowski Przemysław
- Musiał Krzysztof
- Przybysz Konrad
*Po zaliczeniu egzaminów.
**Po weryfikacji wniosku licencyjnego.
***Po weryfikacji przez Komisję Szkoleniową.

VII. 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.
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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.
6. Prosimy o pisemne zgłaszanie do Referatu Obsady wszelkich zmian dotyczących miejsca zamieszkania,
numeru telefonu itp.
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. Przypominamy o etycznym zachowaniu wszystkich sędziów w mediach społecznościowych (zwracajcie
uwagę na to co publikujecie, nie identyfikujcie się publicznie z konkretnymi klubami, przestrzegajcie się
polubień treści niejednoznacznych).
9. Proszę pamiętać, o jednej z ważniejszych zmian w Przepisach Gry w Piłkę Nożną 2020/2021 - Drużyna ma
prawo, najpóźniej do zakończenia zawodów, zgłaszać sędziemu protesty dotyczące tożsamości
zawodników drużyny przeciwnej. Protest musi być sporządzony na piśmie, podpisany czytelnie przez
kierownika drużyny i przekazany sędziemu (sędziemu technicznemu/asystentowi nr 1, jeśli odbywa się to
w czasie gry). W najbliższej przerwie w grze sędzia informuje kierownika drużyny przeciwnej o fakcie
wpłynięcia protestu – to zobowiązuje kierownika do zatrzymania zawodnika/ów, którego/ych tożsamość
jest kwestionowana, do dyspozycji sędziego do momentu sprawdzenia.
Sprawdzenie tożsamości zawodników odbywa się przed zawodami, w przerwie zawodów lub po
zawodach – zależnie od momentu wpłynięcia protestu. Dokonuje tego sędzia w obecności
zainteresowanego zawodnika oraz kierowników obu drużyn, którym przekazuje swoją opinię. Jeśli nie
satysfakcjonuje ona drużyny wnoszącej protest lub potwierdza ona zasadność protestu, sędzia musi
opisać całe zdarzenie w sprawozdaniu.

VIII. PRZYDATNE KONTAKTY
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
Artur
Olejnik
(tel.
537-390-070)
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.

IX. #WSLODZPOMAGA – AKCJE CHARYTATYWNE
@WSLodzpomaga – pod taką nazwą sędziowie oraz obserwatorzy naszego wydziału, pomagają potrzebującym.
Po raz kolejny, po Szlachetnej Paczce, po zbiórce pieniędzy na leczenie dwóch kolegów z WS Łódź członkowie
naszej organizacji okazali dobroduszność i hojność.
W połowie kwietnia zorganizowaliśmy wyzwanie/aktywną zabawę, dzięki której zebraliśmy kwotę w wysokości
1.335 zł, którą to kwotę przeznaczamy na pomoc potrzebującym.
W maju przelaliśmy 200 zł na pomoc chorej Tosi oraz 500 zł na konto potrzebującej pomocy rodzinie zawodnika
łódzkiego klubu Milan. W czerwcu zorganizowaliśmy również licytację strojów sędziowskich, podczas której to
licytacji zebraliśmy kwotę 547,01 zł. Pieniądze te powiększyły subkonto @WSLodzpomaga.
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Obecnie na subkoncie @WSLodzpomaga posiadamy kwotę 1.182,01 zł.

X. SPRAWY KSP i KFD
1. Zgodnie z ustaleniami KS PZPN wysokość składki KSP za 2020 r. wynosi 60 zł (odprawa pośmiertna
wynosi 8 500 zł).
2. W związku z panującą pandemią ustalono, że składka KFD (tabela poniżej) za 2020 r. wyniesie 50% (nie
dotyczy sędziów szczebla centralnego).
Liga

Główny

Asystent

Obserwator

próbni

25

-

-

B-klasa (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

3. Każdy sędzia czynny płaci składkę KSP (60 zł) plus składkę KFD. Przykładowo sędzia B-klasy płaci łącznie
75 zł (KSP 60 zł, 50% KFD 15 zł).
Zgodnie z ustaleniami KS PZPN wysokość składki „KSP - Koleżeński Fundusz Pośmiertny” w 2021 roku wynosić
będzie 70 zł.
Konto Wydziału Sędziowskiego w Łodzi
09 1240 2539 1111 0010 2190 9776
Marcin Muszyński
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.

XI.

ZGONY
W ostatnim czasie odeszli od nas:
 Krzemiński Przemysław;
 Karbowiak Waldemar.
Cześć ich pamięci.

SEKRETARZ
WS w Łodzi
Jakub Jankowski

PRZEWODNICZĄCY
WS w Łodzi
Tomasz Radkiewicz

