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Komunikat Sędziowski 2/2022
Prezydium Kolegium Sędziów PZP

z dnia 1 marca 2022 r.

Egzamin na sędziego pływania klasy związkowej

1. W dniu  2 kwietnia 2022 r. w Warszawie planowany jest egzamin na sędziego pływania klasy

związkowej PZP.

2. Egzamin będzie składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

3. Warunkiem uzyskania uprawnień sędziego klasy związkowej, zgodnie z Regulaminem Kolegium

Sędziów, rozdz. VII, §24, pkt 3, jest:

 posiadanie uprawnień sędziego klasy pierwszej,

 posiadanie minimum wykształcenia średniego-matura,

 minimum 10-letni staż sędziowski we wszystkich klasach łącznie (w tym 5-letni aktywny

staż w klasie pierwszej),

 wysoka ocena z pełnionych funkcji sędziowskich,

 znajomość co najmniej jednego języka obcego,

 nienaganna postawa moralna,

 zdanie egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną.

Uprawnień  sędziego  pływania  klasy  związkowej  nie  nadaje  się  etatowym  instruktorom

i trenerom pływania, pobierającym wynagrodzenie z tego tytułu.

4. Dokumenty kandydatów na sędziów klasy związkowej powinny zawierać:

 wypełniony wniosek o nadanie uprawnień na klasę związkową (w załączniku nr 1 do

niniejszego Komunikatu).

 wykaz sędziowań kandydata z okresu za ostatnie 3 lata (lata 2019, 2020, 2021 – jeżeli

sędzia nie miał możliwości sędziowania w okresie pandemii 2020-2021, proszę podać

wykaz  w  latach  2017,  2018,  2019)  wraz  z pełnionymi  funkcjami  na  zawodach.

Uwaga: w     każdym analizowanym roku kandydat powinien pełnić minimum raz funkcję  

sędziego głównego na zawodach.

 aktualne zdjęcie kandydata.

 kopię dokumentu stwierdzającego wykształcenie.

5. Dokumenty kandydatów na sędziów klasy związkowej z poszczególnych OZP proszę przesyłać do

21 marca 2022 r. na adres mailowy: j.krzywda@polswim.pl oraz magdalena.seliga@gmail.com

6. Szczegółowe  informacje  o  miejscu  i  godzinie  planowanego  egzaminu  zostaną  przekazane
bezpośrednio kandydatom zakwalifikowanym na egzamin. 

UWAGA: W  przypadku  zgłoszenia  poniżej  5  kandydatów,  egzamin  zostanie  przeniesiony  na
II półrocze 2022 r.  

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
Prezydium Kolegium Sędziów

Polskiego Związku Pływackiego

Jakub Krzywda

Załącznik do Komunikatu PKS PZP 2/2022 – Wniosek o nadanie uprawnień sędziego pływania na klasę

związkową.


