
Warszawa, 25 czerwca 2014 

 

KOMUNIKAT ZARZĄDU KOLEGIUM SĘDZIÓW PZPN 

 

 

Szanowna Koleżanko, Szanowni Koledzy, 

 

 Zarząd Kolegium Sędziów PZPN przesyła informację na temat następujących decyzji 

szkoleniowo-organizacyjnych: 

 

I. Lista sędziów i sędziów asystentów szczebla centralnego 

 

W załączeniu przesyłamy listy sędziów szczebla centralnego na sezon 2014/15, przyjęte przez 

Zarząd PZPN 24 czerwca 2014 r. 

 Zarząd KS PZPN zdecydował, że w rundzie jesiennej sezonu 2014/15 na meczach III ligi 

podda wnikliwym obserwacjom następującą grupę sędziów, z których kilku będzie miało szansę 

zostać dokooptowanych na szczebel centralny od wiosny 2015: 

1. Artur Ciecierski  Mazowiecki ZPN 

2. Damian Gawęcki  Świętokrzyski ZPN 

3. Paweł Kukla   Małopolski ZPN 

4. Piotr Łęgosz   Kujawsko-Pomorski ZPN 

5. Maciej Mikołajewski  Lubuski ZPN 

6. Grzegorz Pożarowszczyk Lubelski ZPN 

7. Sławomir Smaczny  Śląski ZPN 

8. Marcin Zarwalski  Pomorski ZPN 

9. Tomasz Zieliński  Wielkopolski ZPN 

 

 

II. Program CORE 

 

Zarząd KS PZPN powołał zespół sędziowski na kolejną edycję programu CORE: 

 Zbigniew Dobrynin (Łódzki ZPN) – sędzia 

 Krzysztof Stępień (Opolski ZPN) oraz Bartosz Heinig (Pomorski ZPN) – asystenci. 

Para asystentów została wyłoniona na podstawie wyników kursu dla młodych asystentów  

z wybranych województw, który odbył się 22 czerwca 2014 w Spale. 
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III. Obserwacje w III lidze 

 

Zarząd Kolegium Sędziów PZPN zwraca się z apelem do wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 

prowadzących rozgrywki III ligi o utrzymanie pełnej liczby obserwacji w tej klasie. III liga jest 

bezpośrednim zapleczem szczebla centralnego i winna być pod takim samym oglądem jak 

wyższe klasy. Stąd obecność obserwatora na każdym meczu jest nieodzowna do oceny pracy i 

selekcji sędziów oraz rozstrzygania protestów zgłaszanych przez kluby. 

W naszej ocenie, próby ograniczania (limitowania) liczby obserwacji wpływają niekorzystnie nie 

tylko na organizację sędziowską, ale szkodzą też samej organizacji rozgrywek.  

Deklarujemy jednocześnie przeprowadzenie kursów certyfikujących obserwatorów szczebla 

wojewódzkiego we wszystkich 16 Związkach najpóźniej do rozpoczęcia rundy wiosennej sezonu 

2014/15. 

 

IV. Przepisy Gry w Piłkę Nożną – wydanie 2014/15 

 

W ciągu najbliższych kilku tygodni ukaże się drukiem najnowsze wydanie Przepisów Gry w 

Piłkę Nożną – edycja 2014/15. Gdy będziemy znali szczegóły (dokładna data, cena), niezwłocznie 

poinformujemy o nich Koleżankę i Kolegów i poprosimy o składanie zamówień. 

W załączeniu przesyłamy (wchodzącą w życie od 1 lipca 2014) wersję Postanowień PZPN 

do Przepisów Gry, przyjętą przez Zarząd Związku. 1 lipca Przepisy Gry 2014/2015 wraz z 

Postanowieniami PZPN znajdą się na stronie internetowej Związku. 

 

V. Sprawy organizacyjne 

Zarząd KS PZPN przyjął, na podstawie projektu Kapituły ds. najwyższych tytułów KS 

PZPN, regulamin nadawania tytułu sędziego zasłużonego i honorowego wraz z obowiązującym 

wzorem wniosku. Oba dokumenty przesyłamy w załączeniu, uprzejmie prosimy o stosowanie 

wyłącznie aktualnych wersji dokumentów. 

           Zarząd rozstrzygnął zasady postępowania w sprawie pobierania składek KFP od sędziów 

pozbawionych możliwości aktywnego działania w organizacji (zarzuty prokuratorskie, wyroki 

sądowe, kary dyscyplinarne). 

> Koledzy, którzy na mocy prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego lub wyroku 

sądowego zostali wykluczeni z PZPN lub skreśleni z listy sędziów, automatycznie tracą 

prawo należenia do KFP. Ich dotychczas wpłacone składki nie podlegają zwrotowi. 

> Koledzy, którzy dostali inne kary dyscyplinarne lub wyroki sądowe, na mocy których nie 

mają obecnie (lub nie będą mieli już nigdy) prawa do sędziowania/ obserwacji, mogą dalej 

należeć do KFP, z pełnią obowiązków (składki) i praw (zapomogi). 
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VI. Narada Przewodniczących KS 

W imieniu Zarządu KS PZPN zapraszam Koleżankę i Kolegów na naradę 

Przewodniczących wojewódzkich KS, która odbędzie się 11 lipca 2014 r. (piątek) o godz. 11.00 w 

Spale (ośrodek COS). 

PZPN zapewnia zwrot kosztów podróży oraz obiad. 

 

 

          (-) Zbigniew Przesmycki 

 

        Przewodniczący KS PZPN 


