
 Katowice, dn. 13.01.2014 r. 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 13 stycznia 2014 r. 

 

W dniu 13 stycznia 2014r. zebrał się na posiedzeniu Wydział Sędziowski Śląskiego Związku 
Piłki Siatkowej w Katowicach kadencji 2012-2016.  

Obecni byli: 

− Marek Krupski – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego (WS), 

− Wojciech Targosz – Sekretarz WS, 

− Mariusz Fiutek – Członek WS,  

− Artur Kucharski – Członek WS. 

− Jakub Malarz – Członek WS, 

− Rafał Pośpiech – Członek WS, 

− Grzegorz Skowroński – Członek WS, 
Zaproszeni goście: 

− Barbara Nowrotek. 

Na posiedzeniu nie był obecny Marek Lagierski, który usprawiedliwił swoją nieobecność. 

 

Pismo Pana Janusza Majkusiaka 

W odpowiedzi na rozmowę Dyrektora SPS Politechniki Częstochowskiej Pana Janusza 
Majkusiaka z Referentem Obsad – Bogusławem Boberem i Przewodniczącym WS ŚZPS 
Markiem Krupskim, Wydział Sędziowski zapoznał się z kopią pisma skierowanego na ręce 
Prezesa ŚZPS Marka Kisiela przez Dyrektora SPS Politechnika Częstochowska – Pana Janusza 
Majkusiaka. Sprawa opisana w w/w piśmie, jak i sytuacja z dnia 10.01.2014r. skierowana 
zostanie do rozpatrzenia przez Wydział Dyscypliny. Jednocześnie, na prośbę kol. Ryszarda 
Adamczyka, Wydział postanowił, do czasu wyjaśnienia sprawy, wstrzymać obsady 
zainteresowanego na meczach zespołu SPS Politechnika Częstochowska. Jednocześnie 
uprasza się Wydział Dyscypliny o wyjaśnienie podłoża konfliktu pomiędzy zainteresowanymi: 
Panem Ryszardem Adamczykiem, a Panem Januszem Majkusiakiem. 

 

Termin kursokonferencji przed sezonem 2014/2015 

WS potwierdził termin Kursokonferencji szkoleniowej przed sezonem 2014/2015. Odbędzie 
się ona w dniach 6-7 września 2014r. Lokalizacja nie została jeszcze ustalona. WS zwraca się 
z prośbą do sędziów o uwzględnienie tego terminu w swoich planach. 

 



Kurs podstawowy na sędziego piłki siatkowej 

WS podjął decyzje dotyczące organizacji kursu podstawowego na sędziego piłki siatkowej. 
Kurs rozpocznie się 26 kwietnia 2014r. i będzie trwał przez 4 weekendy (z wyłączeniem 
weekendu majowego). Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 500zł. WS postanowił, że zajęcia 
będą się odbywać równolegle w trzech lokalizacjach: w okolicach Pszczyny, Katowic 
i Częstochowy. Informacje na temat kursu będą się pojawiały na stronie internetowej: 
www.sedziowie.szps.pl 

 

Zakup sprzętu sędziowskiego 

WS prowadzi rozmowy dotyczące zakupu sprzętu sędziowskiego na sezon 2014/2015.  

Wydział przyjmie oferty firm na zakup sprzętu sędziowskiego (2 koszulki polo + spodnie + ew. 
polar + ew. torba). Prosimy o przesyłanie ofert (najlepiej różnych wariantów) na adres: 
ws@szps.pl 

Równocześnie WS przypomina, że chętnie przyjmie ofertę promocji logotypów 
zainteresowanych podmiotów na sprzęcie sędziowskim w zamian za dofinansowanie działań 
Wydziału. Przygotowana oferta promocji na sprzęcie sędziowskim jest dostępna na naszej 
stronie internetowej www.sedziowie.szps.pl w dziale „Nasi sponsorzy”.  

 

Wpisywanie wyników spotkań w Systemie Obsad 

WS na prośbę Referatu Obsad i Wydziału Rozgrywek przypomina sędziom o niezwłocznym 
wpisywaniu wyników rozgrywanych spotkań w Systemie Obsad, w szczególności w ostatnich 
kolejkach rozgrywek. Powtarzające się braki Referat Obsad będzie zgłaszał Wydziałowi 
Sędziowskiemu. 

 

Sprawy dyscyplinarne 

Benedykt Cieślik 

WS zwraca się z prośbą do kol. Benedykta Cieślika o wyjaśnienie nieobecności na meczu 
kadetek w dniu 11.12.2013r. w Dąbrowie Górniczej. 

 

Barbara Nowrotek 

WS zapoznał się z wyjaśnieniami kol. Barbary Nowrotek dotyczącymi nieprawidłowo 
przeprowadzonych zamian (vide Komunikat z Posiedzenia WS z dnia 09.12.2013r.).  

Wydział przypomina wszystkim sędziom o konieczności stosowania się do „Zasad 
funkcjonowania Systemu Obsad ŚZPS”, opublikowanych w „Informatorze dla sędziów ŚZPS 
na sezon 2013/2014”, w szczególności w kwestii zamian i informowania o nich. 

 



Mirosław Piecuch 

WS zapoznał się z wyjaśnieniami kol. Mirosława Piecucha dotyczącymi nieobecności na 
turnieju młodziczek w dniu 24.11.2013r. Wydział podtrzymał swoją decyzję z Posiedzenia w 
dniu 09.12.2013r. o skierowaniu sprawy do rozpatrzenia przez Wydział Dyscypliny. 

Jednocześnie WS przypomina, że nie odpowiada za problemy z komunikacją pomiędzy 
Systemem Obsad, a sędzią. W interesie sędziego jest posiadać działający adres e-mail, na 
który przychodzą informacje o obsadach. Nieprawidłowości (np. brak wiadomości e-mail o 
obsadach) prosimy zgłaszać autorowi Systemu Obsad – kol. Markowi Polakowi. Sędzia ma 
obowiązek kontrolować swoje obsady w Systemie Obsad. 


