
 
 

      
 

 
      Komunikat Sędziowski 4/2021 

Prezydium Kolegium Sędziów PZP 
z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 
 

 
W związku z corocznym obowiązkiem przekazywania raportów sprawozdawczych do PZP oraz na potrzeby 
analiz statystycznych, uprzejmie prosimy PKS OZP o przesłanie następujących informacji: 
 
1) składy osobowe Prezydiów Kolegium Sędziów OZP w kadencji 2021-2024 wraz z podaniem danych 

kontaktowych, 
2) liczby sędziów pływania w klasie II, I, związkowej (wraz z sędziami zasłużonymi i międzynarodowymi FINA), 

posiadających aktualną licencję OZP i PZP za rok 2021 (stan na 31 grudnia 2021 r.). Wszystkie dane 
poprosimy podawać w rozbiciu na płeć: kobiety i mężczyźni, 

3) imiennej listy sędziów pływania klasy związkowej (włącznie z sędziami zasłużonymi i międzynarodowymi 
FINA) wraz z numerem licencji, 

4) imiennej listy sędziów honorowych wraz z podaniem roku nadania tytułu, 
5) wykazu pełnionych funkcji na zawodach krajowych i międzynarodowych przez sędziów pływania klasy  

związkowej (wraz z sędziami zasłużonymi i międzynarodowymi FINA) w 2021 r., 
6) przeprowadzonych kursów na uprawnienia sędziego pływania klasy II oraz doszkoleń, zakończonych 

egzaminem na klasę I lub innego rodzaju doszkoleń w 2021 r. wraz z podaniem liczby uczestników 
w rozbiciu na płeć: kobiety i mężczyźni, 

7) listy sędziów pływania wytypowanych z poszczególnych KS OZP do pełnienia funkcji sędziego głównego (5 
kandydatów) oraz startera (2 kandydatów) na imprezy centralne z kalendarza PZP na rok 2022. 

 

Dane należy wpisać w dedykowaną tabelę w formacie .xls, która zostanie przesłana pocztą elektroniczną 
do wszystkich Prezydiów PKS OZP. Tabela składa się z 7 zakładek, tematycznie podzielonych według ww. 
punktów.  

 
Dodatkowo, PKS PZP uprzejmie prosi wyznaczanych sędziów głównych imprez centralnych o uzupełnienie 
sprawozdań z poszczególnych zawodów imprez centralnych, zgodnie z kalendarzem na rok 2021.  
 

Sprawozdania z zawodów oraz powyższe informacje prosimy o przesyłanie na skrzynkę e-mailową: 

j.krzywda@polswim.pl oraz magdalena.seliga@gmail.com 

do dnia 10 stycznia 2022 r. 

 

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

Polskiego Związku Pływackiego 
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