
 

 

Komunikat z posiedzenia Zarządu KS ZZPN 
w dniu 12.12.2019 

1. Zarząd KS zatwierdził protokół z poprzedniego posiedzenia. 

2. Na zaproszenie Zarządu KS ZZPN w początkowej fazie posiedzenia uczestniczyli 

Przewodniczący Wydziału Dyscypliny ZZPN Robert Bikowski oraz Przewodniczący 

Wydział Gier ZZPN Jacek Siebert. 

3. Łukasz Ostrowski omówił prowadzone przez Kolegium Sędziów ZZPN działania w 

ramach akcji #SzacunekDlaArbitra takie jak zamówienie koszulek na rozgrzewkę, 

produkcję filmu o tym samym tytule oraz potencjalne zmiany systemowe w 

Regulaminie rozgrywek od sezonu 2020/2021.  

4. Zarząd KS pozytywnie rozpatrzył podania o powtórne przyjęcie w poczet sędziów 

nieczynnych Jerzego Spaczyńskiego oraz przywrócenie do grona sędziów czynnych 

Dawida Ciechanowicza i Wojciecha Gontarza (obaj Oddział Koszalin, kl. A) po opłaceniu 

zaległych składek oraz zaliczeniu egzaminów. 

5. Wiceprzewodniczący ds. szkolenia Artur Aluszyk omówił przebieg warsztatów 

szkoleniowych dla sędziów z grupy awansowej w dniu 30.11.2019. 

6. Łukasz Ostrowski omówił działania promocyjne KS ZZPN przy naborze na kurs 

sędziowski 2019/20. Jakub Cymerman i Marcin Leśniewski przedstawili jego 

początkowy przebieg oraz harmonogram. Po przeprowadzonej rekrutacji w pierwszych 

zajęciach uczestniczyło łącznie ok. 90 kursantów w 6 lokalizacjach: Szczecin 

(koordynator Jakub Cymerman), Koszalin (Marcin Leśniewski), Barlinek (Marek 

Kurzawski), Kamień Pomorski (Marcin Janawa), Stargard (Dariusz Czaczyk), Wałcz 

(Krystian Kraska). 

7. Zarząd KS ZZPN zatwierdził oceny obserwatorów z ostatnich kolejek rundy jesiennej. 

W związku z wpłynięciem jednego odwołania Zarząd KS powołał Komisję w celu 

stwierdzenia na podstawie materiału video czy w ocenie obserwatora wystąpił 

ewidentny błąd. 

8. Zarząd KS ZZPN na podstawie Regulaminu awansu i spadku sędziów III ligi w sezonie 

2019/20 oraz w nawiązaniu do komunikatu Kolegium Sędziów PZPN wytypował Pawła 

Maćkowiaka jako kandydata na sędziego grupy Top Amator B. 

9. Zatwierdzono uchwały finansowe. 

10.  Pełnomocnik ds. obsady Marek Jechna przedstawił raport z obsad sędziowskich w 

rundzie jesiennej. 

11.  Na podstawie raportów obserwatorów Zarząd KS ZZPN postanowił zaprosić na kolejne 

posiedzenie sędziów, którzy dopuścili się niewłaściwych zachować bądź spóźnili się na 

zawody. 

 


