
 

Warszawa, dn.: 29.08.2018r. 

KOMUNIKAT NR 09/2018 

WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO 

POLSKIEGO ZWIĄZKU BOKSERSKIEGO 

 
 

I. Obsada sędziowska najbliższych imprez centralnych. 

1. Mecz bokserski Polska vs. Francja w Jaworznie - 8 września 2018 

Sędzia Główny :    Andrzej Filipek   Katowice 

Ring/Punkty : 

1. Monika Antonik    Katowice 

2. Sławomir Milczarek    Łódź 

3. Maciej Dziurgot    Rzeszów 

4. Artur Gołuch    Kielce 

5. Ariel Środa     Kraków 

 

II. Zmiany w strukturach 

  

1. Wydział sędziowski informuje, że od dnia 26 sierpnia 2018 nastąpiła zmiana w strukturach 

wydziału. Pan Sławomir Kozłowski został wiceprezesem PZB do spraw sędziowskich, 

natomiast przewodniczącym wydziału został Pan Waldemar Pawlak. 

 

 

III. Przypomina się wszystkim sędziom, że Wydział Sędziowski Polskiego Związku 

Bokserskiego uchwalił i podjął decyzje, które obowiązują wszystkich sędziów, a 

mianowicie: 

 

1. Każdy sędzia, bez względu na posiadaną klasę, musi posiadać książeczkę sędziowską, w 

której muszą się znajdować: aktualne badania lekarskie uprawniające do wykonywania 

funkcji sędziego, prowadzone na bieżąco wpisy dotyczące udziału w zawodach i ilość 

sędziowanych walk w ringu i na punkty. Sędzia ma obowiązek posiadania książeczki 

sędziowskiej na każdych zawodach. Brak książeczki sędziowskiej eliminuje sędziego z 

uczestnictwa w zawodach. 

 

2. Każdy sędzia, bez względu na posiadaną klasę, może uczestniczyć jedynie w zawodach, 

które posiadają akredytację. Każdy może to sprawdzić na stronie Polskiego Związku 

Bokserskiego w zakładce „Licencje i Akredytacje”. Jeżeli impreza nie posiada akredytacji PZB 

jest ona zorganizowana bez wiedzy PZB i udział sędziego w tych zawodach odbywa się na 

jego odpowiedzialność i powinien być świadomy wyciągnięcia wobec niego konsekwencji. 

 

 

 

 



 

 

3. Egzaminy na poszczególne klasy sędziowskie odbywają się w następujący sposób: egzaminy 

na klasę sędziego kandydat i okręgowy organizują we własnym zakresie zainteresowane 

OZB. O takim egzaminie musi być powiadomiony Wydział Sędziowski PZB. Jeżeli w danym  

OZB nie ma sędziego instruktora, który może przeprowadzić egzamin, Wydział Sędziowski 

PZB może wyznaczyć sędziego instruktora.  

Egzaminy na klasę sędziego związkowego organizowane są dwa razy w roku, tylko i 

wyłącznie przez Wydział Sędziowski Polskiego Związku Bokserskiego. Komisja 

egzaminacyjna powoływana jest przez Wydział Sędziowski PZB. 

 

4. Egzaminy na Sędziów Głównych (supervisorów) Okręgowych i Związkowych, jeżeli jest taka 

potrzeba, przeprowadza i organizuje Wydział Sędziowski PZB 

 

5. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Polskiego Związku Bokserskiego zostały wprowadzone opłaty 

za poszczególne egzaminy, które wyglądają następująco: 

Egzamin na sędziego klasy związkowej 300 złotych 

Egzamin na sędziego głównego okręgowego 400 złotych 

Egzamin na sędziego głównego związkowego 500 złotych 

 

 

       Przewodniczący WS PZB 

             Waldemar Pawlak 

 
  

 

 

          

      

 


