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Katowice, dn. 4 kwietnia 2013 r. 
 
 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 
Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 4 kwietnia 2014 r. 
 
 
W dniu 4 kwietnia 2013r. zebrał się na posiedzeniu Wydział Sędziowski Śląskiego 
Związku Piłki Siatkowej w Katowicach kadencji 2012-2016. Obecni byli: 

- Marek Lagierski – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego (WS), 
- Wojciech Kasprzyk – Zastępca Przewodniczącego WS, 
- Bogumił Sikora – Zastępca Przewodniczącego WS, 
- Marek Krupski – Sekretarz WS, 
- Wojciech Targosz – Członek WS, 
- Mariusz Fiutek – Członek WS, 
- Marcin Dobrzański – Członek WS. 

 
W posiedzeniu uczestniczył również Prezes Śląskiego Związku Piłki Siatkowej – 
Marek Kisiel. 
Obsługę administracyjną posiedzenia zapewnił Henryk Darocha. 
 
Na posiedzeniu nie był obecny Marek Budzik, który usprawiedliwił swoją 
nieobecność. 
 
 
Kwalifikacja na kurs na szczebel centralny 

 
Kol. Wojciech Kasprzyk w imieniu Komisji Szkolenia WS ŚZPS przedstawił 
informację na temat dotychczasowego przebiegu kwalifikacji.  
Mając na uwadze wyniki testu przeprowadzonego w dniu 4 kwietnia 2013 r. oraz 
wyniki kwalifikacji praktycznych, Wydział Sędziowski ustalił kolejność kandydatów: 

1. Szczepankiewicz Łukasz 
2. Dobrzański Marcin 
3. Józefowski Paweł 

Nieklasyfikowana była Marta Rembielak-Kucharska. 
W podjęciu decyzji nie uczestniczył Marcin Dobrzański. 
 
Wobec powyższego, Wydział Sędziowski podjął decyzję o delegowaniu na kurs 
kandydacki sędziów szczebla centralnego Łukasza Szczepankiewicza i Marcina 
Dobrzańskiego. 
 
Jednocześnie, postanowiono zwrócić się do Wydziału Sędziowskiego PZPS z prośbą o 
umożliwienie Marcie Rembielak-Kucharskiej ubieganie się o nominację na następny 
kurs kandydacki sędziów szczebla centralnego pomimo przekroczenia wieku 
określonego w Regulaminie Sędziego PZPS.  
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Kursokonferencja szkoleniowa przed sezonem 2013/2014 
 
Zgodnie z decyzją Wydziału z dn. 5 lipca 2012 r. określono, że kursokonferencja 
przed sezonem 2013/2014 odbędzie się w dniach 14-15 września 2013 r., w COS 
Szczyrk. Odpłatność – 150 zł, jedynie na rachunek bankowy ŚZPS. 
 
Nieobecność na kursokonferencji skutkuje koniecznością odbycia szkolenia i 
zaliczenia testu certyfikacyjnego w drugim terminie, który odbędzie się 
prawdopodobnie w pierwszej dekadzie listopada 2013 r. (zaliczenie testu – zgodnie z 
postanowieniami Regulaminu Sędziego ŚZPS – jest warunkiem uzyskania nominacji 
na zawody). 
Nieobecność sędziów szczebla centralnego na kursokonferencji będzie uznawana za 
brak aktywności do dnia drugiego terminu szkolenia włącznie i skutkować będzie 
brakiem nominacji sędziowskich w tym okresie. 
 
Termin uiszczenia płatności na kursokonferencję ustalono na dzień 18 sierpnia 2013 r. 
Sędziowanie zawodów w terminie szkolenia nie zwalnia z opłacenia całości opłaty. W 
przypadku uiszczenia opłaty i nieuczestniczenia w szkoleniu, opłata nie podlega 
zwrotowi. 
 
Nieuiszczenie płatności w terminie będzie traktowane jako niezaliczenie testu (brak 
aktywności) i uniemożliwi przystąpienie do sędziowania przed drugim terminem 
szkolenia. 
 
Zasady opodatkowania ekwiwalentu sędziowskiego 
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości praktyki 
opodatkowywania ekwiwalentu sędziowskiego na zasadach ryczałtu, postanowiono 
zwrócić się do Zarządu ŚZPS o wystąpienie do Dyrektora Izby Skarbowej w 
Katowicach z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej. 
 
Do czasu uzyskania interpretacji Wydział zaleca dokonywanie rozliczeń zgodnie z 
dyrektywami wskazanymi przez płatnika (klub). 
 
 
Siatkówka plażowa 
Mariusz Fiutek poinformował, że szkolenie dla sędziów siatkówki plażowej odbędzie 
się w terminie 17-19 maja 2013 r. w Mysłowicach – w połączeniu ze szkoleniem 
sędziów szczebla centralnego. 
 


