KOMUNIKAT W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRYZNANIE LICENCJI
SĘDZIOWSKICH NA SEZON 2018/2019
1. Sędzia ubiegający się o przyznanie licencji składa do Komisji Licencji Sędziowskich
Dolnośląskiego ZPN, za pośrednictwem właściwego Kolegium Sędziów, pisemny wniosek
(Załącznik nr 1) zawierający:
a) imię i nazwisko, datę urodzenia, oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
b) określenie klasy rozgrywkowej, o jaką wnioskuje,
c) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni
praw publicznych,
d) potwierdzenie złożenia w macierzystym, okręgowym kolegium sędziów ważnego zaświadczenia
lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki nożnej.
2. Do wniosku o którym mowa w pkt. 1 musi być dołączone:
a) 2 zdjęcia, (dotyczy sędziów ubiegających się po raz pierwszy o licencje oraz tych którzy nie
posiadają legitymacji licencyjnej w której można dokonać kolejny wpis);
b) licencje w celu opieczętowania na najbliższy sezon;
c) potwierdzenie złożenia w macierzystym, okręgowym kolegium sędziów zaświadczenie lekarskie
o stanie zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki nożnej (KSERO);
d) potwierdzenie dokonania opłaty licencyjnej przekazanej na rach. Dolnośląskiego Związku Piłki
Nożnej nr rach. 65 1090 2503 0000 0001 1518 9393 (w tytule imię i nazwisko, klasa rozgrywkowa,
nazwa KS);
3. Odpłatność za licencję sędziego w wysokości ustalonej przez Zarząd PZPN dla poszczególnych
lig i klas rozgrywkowych określa załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku
oraz załącznik nr 1 do Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku (Załącznik nr 2).
4. Sędzia będący na więcej niż jednej liście klasyfikacyjnej (np. asystent szczebla centralnego i
jednocześnie sędzia IV ligi lub sędzia I ligi kobiet i jednocześnie Ligi Okręgowej) wnosi opłatę
licencyjną tylko za jedną z tych klas – tę, która przewiduje wyższą kwotę.

Załącznik nr 1

WNIOSEK O PRZYZNANIE LICENCJI SĘDZIOWSKIEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO
PROWADZENIA ZAWODÓW
w Dolnośląskim w sezonie 2018/2019
1. Nazwisko i imię
Numer Licencji
…………………................................................................................
...................
2. Data i miejsce urodzenia
........................................................................................................................................
3. Nr PESEL ......................................................................................................................
4. Miejsce zamieszkania, adres z kodem pocztowym, telefon komórkowy, adres e- mail
………………….....................................................................................................................
........................................................................................................................................
5 Wykształcenie ogólne…………………………………………….………………………………………………………
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw
publicznych. Zobowiązuję się do rzetelnego wykonywania obowiązków sędziego piłki nożnej.
Data................................................. Podpis..............................................
Przewodniczący Kolegium Sędziów
Okręgowego ZPN w Wałbrzychu
Potwierdzam że wnioskodawca wyżej wymieniony złożył aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie
zdrowia umożliwiającego pełnienie funkcji sędziego piłki nożnej.

Data...............................

……………………………………………….
Pieczęć i Podpis Przewodniczącego OKS

Decyzją Komisji Licencji Sędziowskich, przyznano, przedłużono* licencję sędziowską
………………………………..……Nr...............................
na okres sezonu 2017/2018 z ważnością
do...........................................................................

Data.................................................Pieczęć Podpis..............................................
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/73 z dnia 19 kwietnia 2012 roku
Opłaty za licencje sędziowskie
Ekstraklasa - 1000 zł.
I liga - 700 zł.
II liga - 500 zł.
III liga - 250 zł.
IV liga - 160 zł.
klasa okręgowa - 120 zł.
klasa A - 90 zł.
klasa B - 75 zł.
Ekstraliga kobiet - 300 zł.
I liga kobiet - 250 zł.
II liga kobiet - 100 zł.
III liga kobiet - 90 zł.
Ekstraklasa futsal - 250 zł.
załącznik nr 1 do Uchwała nr VII/185 z dnia 20 czerwca 2013 roku
W załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:
Sędziowie zawodowi - 1000 zł.
Asystenci zawodowi – 600 zł
Asystenci s.c. (niezawodowi)*1 – 300 zł
klasa B i C - 75 zł.
Asystenci okręgowi, pozostali – 40 zł
Początkujący *2 – 1 zł
Ekstraliga kobiet - 150 zł.
I liga kobiet - 100 zł.
II liga kobiet - 80 zł.
1. Dotyczy asystentów I i II grupy.
2. Początkujący sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty
ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, w jakiej klasie sędziują.”
3. W załączniku skreśla się pkt. „III liga kobiet – 90 zł”.

