
 Katowice, dn. 26.09.2013 r. 

 

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego 

Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

w dniu 26 września 2013 r. 

 

W dniu 26 września 2013r. zebrał się na posiedzeniu Wydział Sędziowski Śląskiego Związku 

Piłki Siatkowej w Katowicach kadencji 2012-2016 pod przewodnictwem nowego 

Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego – Marka Krupskiego. Obecni byli: 

− Marek Krupski – Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego 

− Mariusz Fiutek 

− Artur Kucharski 

− Marek Lagierski 

− Jakub Malarz 

− Rafał Pośpiech 

− Grzegorz Skowroński 

− Wojciech Targosz 

Obsługę administracyjną posiedzenia zapewnił Henryk Darocha. 

 

Struktura Wydziału 

Nowy Przewodniczący WS Marek Krupski przywitał członków Wydziału Sędziowskiego i 

poinformował, że w dniu 16.09.2013 Zarząd Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach 

zatwierdził zaproponowany przez Niego skład Wydziału Sędziowskiego w całości. 

Przewodniczący WS - na mocy §5 Regulaminu Wydziału Sędziowskiego – powołał: 

− Zastępcę Przewodniczącego w osobie Marka Lagierskiego 

− Sekretarza Wydziału w osobie Wojciecha Targosza 

Ponadto Przewodniczący zaproponował podział obowiązków, który został zaakceptowany 

przez wszystkich członków Wydziału: 

− Szkolenie – Marek Lagierski 

− Referat Obsad – Jakub Malarz (Przewodniczący RO), Mariusz Fiutek (Zastępca 

Przewodniczącego RO) 

− Siatkówka plażowa – Mariusz Fiutek 

− Sprawy organizacyjne i sprzętowe – Rafał Pośpiech, Grzegorz Skowroński 

− Marketing – Artur Kucharski 

− Baza informacji, strona www, forum sędziowskie – Wojciech Targosz 



Drugi termin kursokonferencji 

Wydział postanowił wyznaczyć datę drugiego terminu kursokonferencji szkoleniowej na 

5 listopada 2013r. o godz. 18:00 w siedzibie Śląskiego Związku Piłki Siatkowej w Katowicach, 

ul. Dworcowa 15. 

Odpłatność za drugi termin kursokonferencji ustalono na 65zł (+80zł za certyfikat sędziowski) 

– płatne na konto bankowe ŚZPS: 59 1560 1108 0000 9060 0004 5493 

W ramach szkolenia zostaną omówione zmiany w Przepisach Gry, zmiany w rozgrywkach ŚZPS, 

a także zostanie przeprowadzony test ze znajomości Przepisów Gry. 

Jednocześnie Wydział prosi osoby, które nie posiadają miejsca na kolejne pieczątki w 

Certyfikacie Sędziowskim o zabranie zdjęcia do nowego Certyfikatu. 

 

Zwroty 

Wydział postanowił, że osoby, które z wyprzedzeniem zgłosiły nieobecność na 

kursokonferencji w Szczyrku, otrzymają zwrot opłaty za szkolenie (bez zwrotu za certyfiktat). 

Osoby, które wpłaciły pełną kwotę (215zł), a będą uczestniczyć w drugim terminie szkolenia, 

otrzymają zwrot różnicy opłat, z uwzględnieniem kwoty za certyfikat sędziowski (80zł). Listę 

osób, które otrzymają zwrot WS przekaże do Księgowości ŚZPS. 

 

Skład Referatu Obsad 

Przewodnicząc Referatu Obsad Jakub Malarz przedstawił aktualny skład Referatu z podziałem 

na grupy rozgrywek: 

− Bogusław Bober – III liga mężczyzn i kobiet, 

− Łukasz Szczepankiewicz – juniorki i kadetki, 

− Marcin Dobrzański – juniorzy i kadeci, obsady pomocnicze regionu częstochowskiego, 

− Jakub Malarz – młodziczki i młodzicy, obsady pomocnicze regionu bielskiego 

− Mariusz Fiutek – obsady pomocnicze regionu katowickiego. 

Skład Referatu Obsad został zaakceptowany przez wszystkich członków Wydziału. 

 

Modyfikacje w Systemie Obsad 

Wydział Sędziowski postanowił zwrócić się do kol. Marka Polaka z prośbą o zaangażowanie i 

współpracę z Wydziałem oraz Referatem Obsad w temacie zmian proponowanych do 

wprowadzenia w Systemie Obsad Sędziowskich (www.system.szps.pl).  

Wydział postanowił zwrócić się z prośbą do Zarządu ŚZPS o nagrodzenie pracy kol. Marka 

Polaka nad rozwojem i udoskonalaniem Systemu Obsad Sędziowskich. 



Informacja o sposobie rozliczeń z klubami 

Referat Obsad w porozumieniu z Wydziałem Sędziowskim postanowił informować o 

sposobach rozliczeń z klubami poprzez umieszczenie w Systemie Obsad informacji o 

konieczności zastosowania w rozliczeniu „kosztów uzyskania przychodów” (dla delegacji 

poniżej 200zł) 

Informacja ta będzie umieszczana w polu „Mecz rozgrywany w” i będzie miała formę: 

„(STOSUJEMY koszty uzys.przych. w delegacji)” 

W takim przypadku konieczne  jest ręczne zmodyfikowanie wartości delegacji sędziowskiej 

przed wydrukiem. 

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie Referatowi Obsad przypadków, gdy dany klub żąda 

rozliczenia z uwzględnieniem k.u.p., aby taka informacja została umieszczona w Systemie. 

 

Kurs na Szczebel Centralny 

Przewodniczący Marek Krupski poinformował, że uzyskał informacje na temat kursu dla 

kandydatów na Szczebel Centralny. Kurs odbędzie się w sezonie 2014/2015 (wzorem lat 

ubiegłych – najprawdopodobniej w maju 2015). W kursie weźmie udział 16 sędziów – po 1 

z każdego województwa. Do grona sędziów Szczebla Centralnego planowane jest przyjęcie 

minimum 8 sędziów. 

 

Sędziowie liniowi – przygotowanie do Mistrzostw Świata 2014 

Wydział postanowił rozpocząć proces selekcji sędziów liniowych pod kątem Mistrzostw Świata 

w Piłce Siatkowej Mężczyzn w 2014 roku, które odbędą się m.in. w katowickim Spodku. 

Wydział zwróci się drogą mailową do sędziów o zgłoszenia do udziału w selekcji, a następnie 

dokona obserwacji w bieżącym sezonie na zawodach PlusLigi, OrlenLigi, Młodej Ligi oraz I ligi 

mężczyzn wybranych kandydatów. Docelowo Wydział planuje wyznaczyć do sędziowania 

Mistrzostw Świata 25-30 sędziów. 

Termin nadsyłania zgłoszeń mailowych (na adres: mario.szps@op.pl) upływa 5 października 

2013r. 

Jednocześnie Wydział planuje zobowiązać sekretarzy w/w zawodów do uzyskania od sędziów 

(głównych lub sędziego pierwszego) oceny sędziów liniowych (w skali 0-10) i przekazania tej 

oceny do kol. Mariusza Fiutka. 

 

Kursokonferencja przed sezonem 2014/2015 

Wydział rozważa organizację Kursokonferencji szkoleniowej przed sezonem 2014/2015 przy 

okazji Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn we wrześniu 2014 roku. 



Sprzęt sędziowski 

Wydział postanowił zintensyfikować poszukiwania sponsora w celu pozyskania środków na 

zakup sprzętu sędziowskiego. Planuje się zakup 2 koszulek polo i spodni sędziowskich. 

 

System awansów i spadków 

Wydział Sędziowski w porozumieniu z Referatem Obsad przygotowuje selekcję osób do 

obserwacji z poszczególnych grup uprawnień. Wybrane osoby będą obserwowane: 

w rozgrywkach 3 i 4 lig – przez wyznaczonych sekretarzy – sędziów Szczebla Centralnego, a w 

rozgrywkach młodzieżowych – przez sędziów obserwatorów lub podczas wspólnego 

sędziowania z sędziami Szczebla Centralnego. 

 

Minimalna liczba spotkań w sezonie 

Wydział ustalił minimalną liczbę spotkań w sezonie. Wynosi ona 10 spotkań. Liczone są tylko 

spotkania prowadzone jako S1 i S2. Turnieje młodziczek i młodzików są liczone jako jedno 

spotkanie.  

Jednocześnie Wydział przypomina, że sędzia ma prawo prosić o zmniejszoną (minimalną) 

liczbę nominacji w sezonie. Informację taką należy przesłać Przewodniczącemu Referatu 

Obsad oraz Przewodniczącemu Wydziału Sędziowskiego. 

 

Przejmowanie oddawanych spotkań 

Wydział postanowił ustalić maksymalną liczbę przejmowanych przez sędziego spotkań w 

sezonie. Maksymalna liczba przejętych spotkań to 5 w sezonie. Po wykorzystaniu tej liczby, 

sędzia może uzyskać kolejną nominację (na oddany mecz) tylko i wyłącznie jeśli zostanie 

wskazany przez obsadowego. 

 

Sprawy dyscyplinarne 

Wydział Sędziowski postanowił zwrócić się do Wydziału Dyscypliny z prośbą o rozpatrzenie 

sprawy przełożonego meczu kadetek Sokół 43 AZS AWF Katowice – MCKiS UKS Trójka 

Jaworzno 2. Wg informacji uzyskanych przez Wydział, sędziowie nie zostali powiadomieni o 

zmianie terminu spotkania. 

Wydział Sędziowski postanowił zwrócić się do Wydziału Dyscypliny z prośbą o rozpatrzenie 

nieobecności kol. Marty Jastrzębowskiej na meczu juniorów MKS Banimex Będzin – Exact 

Systems Norwid Częstochowa 2. 

 



Postulaty kol. Anny Skalskiej  

Wydział zapoznał się z postulatami koleżanki Anny Skalskiej, przedstawionymi na Wyborach 

Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego. 

 


