
Katowice    01.12.2021r.                        

Komunikat                                                        
                                                                                                              Kolegium Sędziowskie 

                                                                                                               przy OKS w Katowicach 
 
                                                                                                                                                    
Sędziowie wędkarscy  
Okręgu PZW w Katowicach  
 
I. Okręgowe Kolegium Sędziowskie informuje, że w dniach 13 - 20 - 27 luty 2022 r. 
przeprowadzone zostaną szkolenia sędziów dyscyplin wędkarskich zgodnie z poniższym 
grafikiem.  
 
1. Terminy szkoleń: 
  
      W dniu 13 luty 2022r.  
       ‐ godz. 09:00   ‐ Rejon I ‐  25 sędziów 
       ‐ godz. 11:00   ‐ Rejon II  ‐ 23 sędziów  
       ‐ godz. 13:00   ‐ Rejon VII ‐ 25 sędziów 
 
      W dniu 20 luty 2022r.  
       ‐ godz. 09.00   ‐ Rejon VIII –  23 sędziów  
       ‐ godz. 11.00   ‐ Rejon VI – 43 sędziów   
     
      W dniu 27 luty 2022r.  
        ‐ godz. 9:30  ‐ Rejon III i IV ‐ 14 + 11= 25  sędziów 
        ‐ godz. 11.30  ‐ Rejon V  –  30 sędziów 
 
Powyższe terminy będą uzależnione od aktualnie obowiązujących ograniczeń 
dotyczących zgromadzeń w związku z pandemią SARS-CoV-2. W przypadku odwołania 
lub przełożenia szkoleń ukaże się stosowny komunikat. 
 
 2. Tematyka szkolenia:  
 
‐ Zawody rangi krajowej organizowane przez OKS przy ZO w Katowicach w 2021 i 2022 r.   
‐ Błędy w sporządzaniu protokołów.  
‐ Zmiany w przepisach ,,Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego’’ w 2022 r.  
 
3. Szkolenie przeprowadzone zostanie w biurze Zarządu Okręgu PZW w Katowicach przy                    
ul. Wróblewskiego 35. (duża sala) 
 Warunkiem przedłużenia licencji sędziowskiej na rok 2022 jest udział w szkoleniu zgodnie z 
podanym wyżej harmonogramem.   
 
4. Po szkoleniu będą przedłużane ważności licencji sędziowskich klas: podstawowej i 
okręgowej. Warunkiem przedłużenia licencji sędziowskiej na rok 2022 jest udział w 
szkoleniu  
 
5. Na szkolenie należy przywieźć ze sobą licencje sędziowskie oraz książeczki sędziowań 
(białe) w celu weryfikacji wpisów z protokołami.                                                                                            
6. Egzaminy na sędziów klasy podstawowej oraz podwyższenia licencji sędziowskiej do klasy 
okręgowej przeprowadzone będą  przed komisją  egzaminacyjną  powołaną  przez  Okręgowe 
Kolegium  Sędziowskie w dniach szkoleń.                                                                                                           



 
7. Kandydaci na sędziego dyscyplin wędkarskich klasy podstawowej będą  dopuszczeni do 
egzaminu na podstawie wniosku(załącznik) przez macierzysty Zarząd Koła oraz zdjęcie do 
licencji. Wnioski należy składać do  Okręgowego Kolegium  Sędziowskiego  PZW  w 
Katowicach do dnia 30 stycznia 2022r.  
 
8. Sędziowie podwyższający klasę z podstawowej na okręgową muszą zgłosić swą 
kandydaturę do kolegium  sędziowskiego  (do  sekretarza,  przewodniczącego  lub  
koordynatora  rejonu) w celu zweryfikowania do dnia 30 stycznia 2020r.                        
Wniosek jest do pobrania na stronie internetowej Kolegium Sędziów  oraz patrz niżej.                       
(Dane kontaktowe  do członków kolegium są dostępne na stronie internetowej kolegium.)                        
Prosimy o punktualne przybycie na szkolenie w wyznaczonym dla danego Rejonu 
terminie. Uczestnicy szkoleń oraz kandydaci na sędziego klasy podstawowej, zobowiązani są 
posiać legitymację członkowską PZW z wklejonymi znakami opłaty członkowskiej na 2021 
lub 2022 rok, którą należy okazać przy wpisaniu na listę obecności.       
               
 
                                                                                                                                                    
Przewodniczący Kolegium Sędziowskiego:                                Wiceprezes ZO ds. sportu:  
                  Ryszard Seroka                                                            Bogusław Kossowski   



 

 

 

Pieczęć Koła PZW 

             
                                          
                             Kolegium Sędziowskie 

                     przy OKS w Katowicach 
 

 

Zgłoszenie kandydata na sędziego wędkarskiego 

 
 

             Na wniosek Zarządu Koła PZW zgłasza się kandydata na sędziego 
wędkarskiego klasy podstawowej 
 
 

1. Imię i Nazwisko .…………………………………………………………………………….………………. 
 

2. Data i miejsce urodzenia………………..………...…………………………………….………………… 

 

3. Adres zamieszkania ……………………..…………..….………………………………………….……… 

 
4. Numer  telefonu kandydata  …………………………………………… 

 

6. Koło PZW  nr/nazwa/adres ……….……………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

 

 

 

 
………………………… dnia ……………….                   …………………………………………….      

                                                                                                                                                      

                                                                                           (podpis kandydata) 

 

 

 
                                                                                                                            

                                                                                                                                           

…………………………………… 

                                                                                                 Podpis Prezesa Koła PZW  
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