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Katowice, dn. 17 maja 2013 r. 
 
 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 
Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 17 maja 2013 r. 
 
 
W dniu 17 maja 2013r. w trybie pilnym zebrał się na posiedzeniu Wydział Sędziowski 
Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach kadencji 2012-2016. Obecni byli: 

- Marek Lagierski, 
- 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. 

 
Na posiedzeniu nie było obecny Marek Budzik, który usprawiedliwił swoją 
nieobecność. 
 
Marek Lagierski poinformował zebranych, że z uwagi na zachowanie Prezesa 
Śląskiego Związku Piłki Siatkowej wobec niego, złożył rezygnację z pełnionej funkcji 
Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego ŚZPS. 
 
 
Całość składu Wydziału Sędziowskiego postanowiła jednogłośnie wydać 
oświadczenie następującej treści: 
 
„Wydział Sędziowski Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w całości identyfikuje się z 
decyzją Przewodniczącego Wydziału, Marka Lagierskiego, o rezygnacji z pełnionej 
funkcji, bardzo krytycznie odnosząc się do zachowania Prezesa Śląskiego Związku 
Piłki Siatkowej, Marka Kisiela, zarówno wobec Marka Lagierskiego, jak i wobec 
wielu sędziów, w szczególności podczas prowadzenia przez nich zawodów 
organizowanych przez Śląski Związek Piłki Siatkowej. 
 
Wydział Sędziowski apeluje do Prezesa Śląskiego Związku Piłki Siatkowej o 
powściągliwość w zachowaniu wobec członków Kolegium Sędziowskiego (zwłaszcza 
podczas zawodów) mając na uwadze, że publiczne kwestionowanie umiejętności – w 
sposób niegodny naśladowania – negatywnie wpływa m.in. na rozwój śląskiej 
siatkówki.” 
 
W celu zachowania ciągłości prac Wydziału, wszyscy członkowie Wydziału 
postanowili kontynuować działalność do czasu zorganizowania wyborów na funkcję 
Przewodniczącego Wydziału, a po wyborze – deklarują niezwłocznie oddać się do 
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dyspozycji wybranego Przewodniczącego, tak by miał on pełną swobodę 
kształtowania składu Wydziału. 
 
Treść oświadczenia została skonsultowana i zaakceptowana z nieobecnym na 
posiedzeniu Markiem Budzikiem. 
 
Ponadto, Wydział Sędziowski postanowił zwrócić się do Wydziału Dyscypliny z 
wnioskiem o wyciągnięcie konsekwencji dyscyplinarnych wobec Prezesa Śląskiego 
Związku Piłki Siatkowej. 


