
  
ŁÓDZKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ                                           KOLEGIUM SĘDZIÓW ŁZPN 

                                                                       WYDZIAŁ SĘDZIOWSKI W ŁODZI  

 
                                                                                              

 

                            K O M U N I K A T  

                             1/2022 

                                                    Łódź, dn. 11 lutego 2022 r. 

I. ZEBRANIE PLENARNE SĘDZIÓW 

Informujemy, że w dniu 7 marca 2022 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. Otwarcie spotkania 
2. Sprawy ogólne/organizacyjne; 
3. Przyznanie odznaczeń i wyróżnień; 
4.      Wręczenie certyfikatów ukończenia kursu dla kandydatów na sędziów piłki nożnej  
5. Zatwierdzenie protokołu Komisji Rewizyjnej za 2021 r.; 
6. Podsumowanie 2021 r. w WS Łódź; 
7. Dyskusja i wolne wnioski; 

 

II. AWANSE I NOMINACJE ŁÓDZKICH SĘDZIÓW 
 

1. Julia Bukarowicz została nominowana jako sędzia asystentka międzynarodowa UEFA. 
 

2. Przewodniczący KS ŁZPN i jednocześnie WS Łódź Tomasz Radkiewicz został członkiem Centralnej Komisji 
Szkoleniowej KS PZPN. 
 

3. Nasi sędziowie uczestniczyli w rundzie jesiennej w programach szkoleniowych „CORE”: 

• Core UEFA - Julia Bukarowicz,  

• Core Polska - Adam Sekuterski 

• CORE Polska Sędziów Asystentów – Łukasz Siercha 
 

4. Kandydatami do IV ligi z ramienia WS Łódź zostali: Wojciech Pietrzak i Mateusz Żywica. 
 

5. Na sędziów rzeczywistych zostali mianowani:  

• Gieras Bartosz   Gut Damian  Lipka Kacper  Zasadziński Bartosz 

• Bielasiak Krystian Borczyk Łukasz  Górski Adrian  Jaworowski Michał 

• Kawalec Marcin Woźnicki Kacper Szalbot Adam  Szczęsny Dawid 

• Kowalczyk Dominik Kowalczyk Piotr Kuźnicki Filip  Laska Michał 

• Leśniewski Kamil Myjakowski Rafał Pajączkowski Łukasz Pocheć Albert 

• Romański Mateusz Sierant Robert  Struj Jakub  
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Sędziowie rzeczywiści zobligowani są do wypełnienia i dostarczenia do ŁZPN deklaracji Fundacji 
„Kolegium Sędziów Piłkarskich” (sztuk x 2, format A5-dwustronnie) oraz opłacenia  składek w wysokości 
120,00 zł (90 zł KSP + 30 KFD).  
Deklaracja jest do pobrania ze strony: www.ws.lzpn.org – zakładka „dokumenty”. 

 

 

6. Zarząd z Komisją Szkoleniową WS Łódź podjął decyzję o braku "płynnych awansów" po rundzie jesiennej. 
Jednak wyróżniający się i zaangażowani sędziowie dostaną szansę prowadzenia spotkań w lidze 
wyższej, niż tej do sędziowania w której mają obecnie uprawnienia. 

 

Wszystkim SERDECZNIE GRATULUJEMY i ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW. 
 

III. SPRAWY SZKOLENIOWE 
 

• EGZAMINY POPRAWKOWE 
 
Komisja Szkoleniowa WS Łódź informuje, że egzaminy poprawkowe odbędą się w poniższych 
terminach:  
• 12.02 - test pisemny (godz. 10:30) w auli SMS, przy ul. Milionowej 12  
• 12.02 - test kondycyjny (godz. 13:30) 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.  
 
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.  
 
Podkreślamy, że egzaminy odbędą się z bezwzględnym przestrzeganiem obostrzeń sanitarnych i 
zgodnie z przyjętymi zaleceniami. 

 

• EGZAMINY KONKURSOWE WS ŁÓDŹ 
 

• 09.05 - egzamin teoretyczny (test/test filmowy) w auli AHE w Łodzi;  
• 12.05 - 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. 

 

• SZKOLENIA 
 

Terminy i tematy szkoleń (sala konferencyjna na Stadionie Miejskim w Łodzi, przy Aleja Unii 2):  

Każde szkolenie rozpoczyna się o godz. 18:00 

• 14.03.2022 - Współpraca w ocenie art. 11 w zespole sędziowskim – Konrad Sapela  

• 28.03.2022 -„Art. 12 Kontakty z głową” (głowa/głowa. głowa/ręka, głowa/noga) – Paweł Pskit 

• 11.04.022 - Art. 12 Ataki nogami cz.1” (w różnych kontekstach chronologicznych – piłka 
potem noga, piłka + noga, spóźnione kontakty po strzale/dośrodkowaniu z uwzględnieniem 
stempli – Michał Gajda 

• 25.04.2022 - „Art. 12 – ataki w czasie gry cz.2” (przypadek czy przewinienie, miękkie karne po 
delikatnych kontaktach z nogami, trzymanie/odpychanie w polach karnych, zdarzenia poza 
zasięgiem gry) – Paweł Malec  
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• 23.05.2022 - „Wizerunek sędziego – na boisku i poza nim” (krytyka orzeczeń, opóźnianie 
wznowienia, systematyka kar w strefach – Albert Różycki. 

 

Szkolenia przeprowadzą sędziowie szczebla centralnego, na podstawie najnowszych materiałów 
przygotowanych przez Komisję Szkoleniową PZPN i już przedstawionych podczas szkoleń sędziom 
przebywającym na zgrupowaniu szkoleniowym w Turcji. 

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

 

4.  PROGRAM MENTORSKI 

W dniach 1-2.04.2022 planowane jest Zgrupowanie Programu Mentorskiego Kolegium Sędziów ŁZPN,    
w którym biorą udział przedstawiciele WS Łódź: 

• Adam Sekuterski (III liga) – Piotr Brodecki, 

• Paweł Chrustowski (IV liga) – Marcin Słupiński, 

• Szymon Michniewicz (IV liga) – Radosław Siejka, 

• Dominik Wyderkiewicz ( IV liga) – Piotr Banasiak, 

• Anna Wesołowska (Ekstraliga) – Tomasz Radkiewicz, 

• Mateusz Żywica (klasa okręgowa) – Rafał Przytuła, 

• Adrian Grałek (IV liga) – Marcin Muszyński. 

 

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 15 stycznia 2022 r. na obiektach SMS w Łodzi odbywa się kurs dla kandydatów na 
sędziów piłki nożnej. Tegorocznym kursem opiekuje się Jakub Jaskulski.  
Za poświęcony czas i zaangażowanie, zarówno Jakubowi jak i wszystkim 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. 
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IV. INFORMACJE OGÓLNE 
 

Poniżej informacje do kogo kierować poszczególne zapytania związane z bieżącymi sprawami:  
 

• Kierownik Obsady – Piotr Banasiak (tel. 884-055-384 lub 603-503-115) - zapytania o możliwość 
zamiany meczów, zgłaszanie nieobecności, informacje odnośnie do 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 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, wyróżnienia, odznaczenia, 
fundusz pośmiertny. 
 

V. SPRAWY REFERATU OBSADY 
 

Komisja prosi o zgłaszanie wszelkich spraw drogą mailową a w szczególnych przypadkach telefonicznie 
(obowiązkowo, przy niezachowaniu 10 dniowego terminu zgłoszenia niedyspozycji). 
Kierownikiem Komisji Obsady jest Piotr Banasiak (tel. 884-055-384 lub 603-503-115). 

  
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 w środę: 

  •       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. 

  
Ryczałty za mecze w rundzie wiosennej w zdecydowanej większości będą wypłacane przez ŁZPN na 
podstawie Extranetu (za te mecze na które jesteście wpisani w Extranet, i które w Extranecie 
potwierdziliście). Nie ma wtedy obowiązku wypisywania delegacji sędziowskiej i dostarczania jej do 
związku. 

  
Aktualny wykaz klubów rozliczających się za pośrednictwem ŁZPN będzie publikowany w oddzielnych 
komunikatach na stronie WS Łódź, i będzie wysyłany do wszystkich sędziów mailem i na Facebooku w 
grupie Referee Łódź. 

  
Wyjątkiem są kluby, które w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 będą się rozliczały na starych 
zasadach i trzeba będzie wystawić po meczu druk delegacji sędziowskiej. W takiej sytuacji 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. 

  

https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE3ERc7J1xSTUY9QkdUAV5VWwpKEBwJQ1RRSF8wQUQEWlReV0NBVl0CJkJUEwwaFxI3K05RU1B2cHZDJgsOLA07HAl%2FcQEAE2d7Ujc%3D
https://poczta.onet.pl/NowaWiadomosc/Do/QlIkBFQ6QUFhIVRZX192dnQBeCtCchE6Ego7MFpETxVmQkdUAV5VWwpKEBwJQ1RRSF8wQUQEWlReV0NBVl0CJkJUEwEZChIgLVhTAAt2cHZDJgsOLA07HAl%2FcQEAE2d7Ujc%3D
http://www.ws.lzpn.org/
http://www.lzpn.org/
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Przypominamy o konieczności sprawdzania terminów i godzin rozpoczęcia meczów na stronie Łódzkiego 
Związku Piłki Nożnej: www.lzpn.org, a także potwierdzania uczestnictwa w zawodach w systemie 
Extranet (najpóźniej do czwartku do godz. 20:00). 

  
Bezwzględnym obowiązkiem sędziego jest konieczność stawienia się na obiekcie 45 minut przed 
zawodami, na które został on wyznaczony. 

  
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 (jest to bardzo ważne przy ewentualnych 
protestach, dodatkowej weryfikacji itp.,) 

  
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 usunięci 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 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 07.03.2022 roku przed Zebraniem 
Plenarnym o godz.16.30. 

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 

✓ Łuczak Marcin, 

✓ Rikszajd Damian, 

✓ Rochalski Dominik, 
✓ Szadkowski Piotr, 

 
 

 

http://www.lzpn.org/
http://ws.lzpn.org/obsada-obserwatorzy
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• 500 meczów: 

✓ Lewandowski Bartłomiej 

✓ Łukasik Krystian 

✓ Wykrota Piotr 

• 1000 meczów: 

✓ Dolny Adam 

✓ Pskit Paweł 

 

• 25 lat działalności 
✓ Bernacik Jacek,  

✓ Morawski Zbigniew, 
✓ Różycki Jarosław,  

 

• 30 lat działalności 

✓ Maśliński Krzysztof 

✓ Patora Zbigniew,  

✓ Rutkowski Krzysztof,  

✓ Siejka Radosław,  
✓ Siejka Andrzej, 

✓ Śpiewak Arkadiusz, 

 

• 40 lat działalności 

✓ Nowak Wiesław 

✓ Piasny Andrzej 

 

• 45 lat działalności 

✓ Grzegorczyk Piotr,  

✓ Majchrzak Andrzej,  

✓ Pietrzak Włodzimierz,  
✓ Wazia Eugeniusz 

 

• 50 lat działalności:  

✓ Drzewiecki Sławomir,  

✓ Gniadek Jerzy,  

✓ Karolak Wiesław,  

✓ Nestorowicz Zbigniew,  

✓ Nowak Stanisław 
✓ Ogrodzki Bogusław,  

✓ Okrój Marian 

✓ Pękalski Janusz, 
 

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 
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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. 
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. Aktualny regulamin rozgrywek ŁZPN znajduje się pod adresem:  

https://lzpn.org/aktualności/regulamin-na-sezon-20212022/ 

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 2022 rok wynosi 90 zł, natomiast 

odprawa pośmiertna (od 01.01.2022) to 7.500,00 zł. 

2. Ponadto każdy rzeczywisty Sędzia zobligowany jest do opłacenia składki sędziowskiej „KFD 

– Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny” zgodnie z poniższym: 

 

Liga Główny Asystent Obserwator 

Próbni 25 - - 

Pozostali 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 (PEKAO SA) 

Marcin Muszyński 
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Każdy sędzia czynny płaci składkę KSP (90zł) plus składkę KFD zgodnie z powyższą tabelą. 
Przykładowo: sędzia B-klasy płaci łącznie 110 zł (KSP 90 zł plus KFD 30 zł). 

 

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. 
 

Komisja Rewizyjna przygotuje protokół rozliczeniowy za 2021 rok i zostanie umieszczony na stronie 
www.ws.lzpn.org 
 

X. Z ŻYCIA WYDZIAŁU 
 
1. W dniu 29.01.2022 r. w Zduńskiej Woli odbył się Turniej Halowy o Puchar Przewodniczącego 

Kolegium Sędziów ŁZPN.  
O prymat najlepszego zespołu sędziowskiego w województwie rywalizowały cztery zespoły 
Wydziałów Sędziowskich przy Delegaturach w Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim 
oraz Łodzi. WS Łódź zajął drugie miejsce, a indywidualnie Wojciech Pietrzak został królem 
strzelców. Zwyciężył zespól arbitrów z Piotrkowa Trybunalskiego, który zgromadził komplet 
punktów. 
 

2. W dniu 15.01.2022 r. w Zgierzu odbył się Turniej Halowy o Puchar Przewodniczącego Wydziału 
Sędziów w Łodzi.   
Rywalizowało pięć drużyn, a triumfowała ekipa złożona z sędziów czwartoligowych, wzmocniona 
arbitrami szczebla centralnego na czele z obserwatorem PKO Ekstraklasy - Tomaszem 
Radkiewiczem. Królem strzelców został Mateusz Żywica, a najlepszym piłkarzem – Michał Gajda. 
Natomiast najlepszym bramkarzem został sędzia próbny Michał Jaworowski. 

 
3. W dniu 9.01.2022r drużyna złożona z sędziów Kolegium Sędziów ŁZPN wzięła udział w 30. 

Turnieju o Puchar Przewodniczącego KS OZPN. Nie były to jednak zwykłe zawody. Arbitrzy 
biegający na co dzień po trawiastych boiskach spotkali się na hali kluczborskiego OSiRu i zagrali dla 
swojego kolegi Daniela Szpili, u którego zdiagnozowano stwardnienie zanikowe boczne. Najlepszą 
drużyną okazało się Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, a drużyna KS ŁZPN 
zajęła III miejsce. 
 

4. Ze względu na zapisy Regulaminów KS PZPN dotyczący wieku sędziów informujemy, że jakże 
bogate w doświadczenie na szczeblu centralnym kariery zakończyli koledzy: 
▪ sędzia asystent międzynarodowy Konrad Sapela, 
▪ sędzia szczebla centralnego (także Ekstraklasy) Włodzimierz Bartos, 
▪ asystent szczebla centralnego (także Ekstraklasy) Arkadiusz Śpiewak. 

 
5. W dniu 16.12.2021 r. odbyło się spotkanie wigilijne sędziów i obserwatorów Wydziału 

Sędziowskiego w Łodzi. Był to czas na wspólne rozmowy oraz spotkanie ze Świętym Mikołajem. 
 

6. Zarząd WS Łódź zaprasza Wszystkich członków organizacji na spotkanie wielkanocne                       
z poczęstunkiem, które odbędzie się w dniu 11.04.2022 r. – bezpośrednio po szkoleniu. w sali 
konferencyjnej na Stadionie Miejskim w Łodzi, przy Aleja Unii 2. 
Będzie to dobra okazja do wspólnych życzeń, rozmów oraz dyskusji - nie tylko o sprawach 
sędziowskich. 
 

7. W dniach 11-12.12.2021 r. po raz kolejny sędziowie z WS Łódź wsparli Finał Szlachetnej Paczki. 
Dziękujemy Wszystkim darczyńcom za olbrzymie serce i wsparcie akcji.  
Pokazaliśmy, iż jako sędziowie jesteśmy JEDNĄ WIELKĄ DRUŻYNĄ.  
Brawo! 

http://www.ws.lzpn.org/
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XI. ZGONY 
 

W ostatnim czasie odeszli od nas: 

• Tomasz Koziński 

• Dominik Pietrzak 

• Robert Sekulski 
• Andrzej Urban, 
 

Cześć Ich pamięci! 

 
 
 
 

p.o. SEKRETARZA PRZEWODNICZĄCY 
WS w Łodzi 

Muszyński WS w Łodzi 

Marcin Muszyński Tomasz Radkiewicz 
 
 


