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Siedlce, dnia 04.01.2021 roku 

 

 

KOMUNIKAT nr 02/2020-2021 

 

I. Szkolenia zimowe i egzaminy KS Siedlce: 

Koleżanki,  Koledzy 

 W  przerwie zimowej zaplanowane są obowiązkowe szkolenia, egzaminy teoretyczne  

i biegowe które zostaną przeprowadzone w lutym/marcu 2021 roku.   

O terminach szkoleń, egzaminów, ich formie i miejscu będziemy informowali w późniejszych 

komunikatach. 

 

II. Składki FKSP i KFD w 2021 roku: 

Od  2021  roku  zmianie  ulegają  terminy płatności i wysokość składek członkowskich w 

następujący sposób: 

1. Czynni  sędziowie i obserwatorzy mają obowiązek opłacenia składek  FKSP i KFD – 

przed przystąpieniem do pierwszego terminu egzaminu w danym roku 

kalendarzowym.  

2. Dla pozostałych członków Komisji Sędziowskiej Siedlce termin opłaty składek 

zostanie podany w komunikacie dotyczącym opłat w/w składek. 

3. Wysokość składek KFD – dla poszczególnych klas rozgrywkowych będzie taka sama 

jak w 2020 roku. 

4. Decyzją Fundacji KS PZPN składka FKSP od 2021 roku została podwyższona z 60.00 

do 70.00 złotych, przy jednoczesnym zmniejszeniu wypłacanego uposażenia z 

8.500,00 do 7.500,00 złotych. 

 

 

 

 

KOMISJA SĘDZIOWSKA MZPN 

Delegatura Siedlce 
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III. Awanse po rundzie jesiennej 2020/2021, sprawy bieżące:  

 

1. Po przeanalizowaniu występów sędziów w rundzie jesiennej sezonu 2020/2021  

zatwierdzono następujące nominacje: 

 Po zaliczeniu egzaminów do klasy A: 

a) Boruciński Arkadiusz, 

b) Protasewicz Marcin, 

c) Zawadka Bartłomiej. 

 Po zaliczeniu egzaminów do klasy LO: 

a) Anusiewicz Cezary, 

b) Araźny Tomasz, 

c) Jackiewicz Mateusz, 

d) Sierota Sylwester, 

e) Śliwiński Damian. 

 

2. Po dokładnym przeanalizowaniu występów i na podstawie przeprowadzonych 

obserwacji Zarząd Komisji Sędziowskiej wytypował następujących kandydatów na 

szkolenie unifikacyjno-egzaminacyjne dla sędziów IV ligi MZPN. Są to: 

a) Jastrzębski Tomasz 

b) Wrochna Paweł 

3. Zarządu KS MZPN na ostatnim posiedzeniu zatwierdzono listę sędziów III i IV ligi. 

Do grona sędziów IV ligi KS MZPN dołączyli koledzy: 

a) Miler Daniel 

b) Wasiluk Paweł 

 Sędzią kandydatem do III ligi został kol. Sokołowski Marcin, a kandydatem do Grupy 

 Top Amator B PZPN kol. Wójcik Karol. 

 

Wszystkim w/w 

Serdecznie gratulujemy! 

 

4. Przypominamy że trwają zapisy na kurs sędziowski, na stronie Delegatury Siedlce 

znajdują się wszystkie materiały potrzebne do zapisów (www.ozpn.siedlce.pl/). 

Prosimy o rozpowszechnianie w/w informacji o kursie sędziowskim. 
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          Przewodniczący 

    KS DELEGATURY SIEDLCE 

  /-/ Krzysztof Jakubik 

 

  


