
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOLEGIUM SĘDZIOWSKIEGO
W DNIU 22.05.2014

W dniu 22.05.2014 odbyło się posiedzenie Kolegium 
Sędziowskiego. Posiedzenie odbyło się za pomocą komunikatora 
internetowego Skype.
Posiedzenie było ostatnim tego typu spotkaniem odchodzącego 
składu KS PFP oraz pierwszym spotkaniem nowego składu. Wszyscy 
obecni mogli zabierać głos w dyskusji, jednak w głosowaniach 
brali udział wyłącznie nowo wybrani członkowie KS PFP.
Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 20:15, a zakończyło o 
22:26.

Obecni:

1. Robert Balcerek
2. Piotr Longosz
3. Grzegorz Kurowski
4. Maciej Ziółkowski
5. Urszula Klimaszewska
6. Andrzej Śliż
7. Kamil Ladaczek
8. Ryszard Kowalski

Sędziowie Robert Balcerek, Piotr Longosz oraz Ryszard Kowalski 
opuścili obrady przed zakończeniem posiedzenia.

Obecnych było 6 z 7 członków nowego składu Kolegium Sędziów, 
quorum zostało osiągnięte. Spotkanie prowadził p. o. 
Przewodniczącego Kolegium Sędziów Maciej Ziółkowski.

Porządek obrad:

1. Dyskusja na temat kalendarza akredytacji sędziowskich.
2. Dyskusja na temat sposobu wynagradzanie sędziów.
3. Sprawa weryfikacji sędziów, omówienie projektu uchwały 
[referent: M.Ziółkowski]
4. Wykładnia Artykułu 7 Regulaminu Gry [referent: 
M.Ziółkowski]
5. Podział kompetencji w KS
6. Ustalenie trybu pracy KS PFP i podziału zadań
7. Omówienie propozycji zmian w Regulaminie KS PFP i 
Regulaminie Wyborów Członków KS PFP [referent: M.Ziółkowski]
8. Dyskusja na temat projektu Regulaminu Dyscyplinarnego PFP
9. Wolne wnioski.
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Przebieg obrad:

Ad.1. Członkowie KS PFP dyskutowali na temat sposobu 
uchwalania kalendarza akredytacji sędziowskich. Zebrano 
ustalenia poprzedniego składu KS PFP, Kongresu Delegatów a 
także Zarządu.
W drodze dyskusji przyjęto następującą procedurę uchwalania 
kalendarza:

A. Zarząd uchwala Kalendarz Rozgrywek PFP
B. KS PFP wyznacza sędziów na cały sezon z góry
C. Organizatorzy turniejów uzyskują prawo konstruktywnego 
veto, nie później jednak niż na 30 dni przed datą 
turnieju.

Przez „konstruktywne veto” rozumie się możliwość 
zaproponowania innego sędziego, o ile ten wyraża zgodę na jego 
warunki, przy czym obowiązkiem znalezienia i przekonania 
takiego sędziego obarczony będzie organizator.

KS PFP upoważniła też sędziego Macieja Ziółkowskiego do 
rozmowy z sędziami i organizatorami turniejów w celu jak 
najszybszego zbudowania kalendarza akredytacji na trwający 
właśnie sezon.

Ad.2. Członkowie KS PFP dyskutowali na temat sposobu 
wynagradzania sędziów. Wszyscy zebrani byli zgodni, że:

A. Sędziowie Główni grający powinni być tylko zwolnieni z 
opłat za uczestnictwo w turnieju,

B. Sędziowie Główni nie biorący udziału w walce sportowej 
muszą mieć zapewniony zwrot kosztów związany z dojazdem 
i powrotem, wyżywieniem na miejscu oraz noclegiem, 
jeśli ten jest nieunikniony (duża odległość od miejsca 
zamieszkania lub późna godzina zakończenia turnieju)

Sporną sprawą pozostają wynagrodzenia dla Sędziów Głównych nie 
biorących udziału w walce sportowej oraz sytuacja Sędziów 
Pomocniczych.

Zebrani postanowili oprzeć się na materiałach przygotowanych 
przez sędziego Piotra Longosza, członka KS PFP poprzedniej 
kadencji.

Ad. 3. Zebrani dokonali recenzji projektu uchwały o 
weryfikacji sędziów PFP przygotowanego przez sędziego Macieja 
Ziółkowskiego. Zostały naniesione zmiany. Projekt został 
skierowany do prac KS PFP za pomocą grupy mailingowej.
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Padła również propozycja, by zamiast określania minimum 
przyjąć do weryfikacji system punktowy. Propozycja została 
poddana pod głosowanie.

Wyniki głosowania: 3 głosy za pozostaniem przy systemie 
minimum, 1 głos wstrzymujący, 1 głos za systemem punktowym.

KS PFP opowiedziało się za systemem weryfikacji, w którym 
określane będzie minimum do wykonania przez sędziów PFP.

Ad. 4. Sędzia Maciej Ziółkowski omówił planowany kierunek 
opracowania wykładni Artykułu 7 Regulaminu Gry. Po krótkiej 
dyskusji okazało się, że wszyscy zebrani są zgodni co do 
znaczenia zapisów tego Artykułu. Przygotowanie tekstu wykładni 
zostało powierzone sędziemu Maciejowi Ziółkowskiemu.

Ad. 5 i 6. Zebrani zgłosili kandydatury na stanowiska 
Przewodniczącego KS PFP, Zastępcy Przewodniczącego KS PFP oraz 
Sekretarza KS PFP. Kandydatury zostały poddane pod głosowanie.

Na stanowisko Przewodniczącego KS PFP: sędzia Maciej Ziółkowski
Wyniki głosowania: 4 głosy za przyjęciem kandydatury, 1 głos 
wstrzymujący.

Na stanowisko Sekretarza KS PFP: sędzia Grzegorz Kurowski
Wyniki głosowania: 5 głosów za przyjęciem kandydatury.

Na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego KS PFP: sędzia Andrzej 
Śliż
Wyniki głosowania: 4 głosy za przyjęciem kandydatury, 1 głos 
wstrzymujący.

KS PFP przyjęło kandydatury.

Ustalono również, że w kompetencjach Sekretarza KS PFP będzie 
zbieranie i weryfikowanie protokołów z zawodów. Przewodniczący 
KS PFP otrzymał od zebranych upoważnienie do składania 
protestów, jeśli nie jest możliwe szybkie zwołanie posiedzenia 
KS PFP.

Zebrani postanowili również o założeniu grupy mailingowej KS 
PFP dla bieżącej kadencji KS PFP. Omówiono również pewne 
zasady dotyczące korzystania z takiej formy komunikacji.

Ad. 7. Zebrani postanowili, że ewentualne propozycje zmian w 
dokumentach regulujących pracę KS PFP, będą omawiane za pomocą 
grupy mailingowej.
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Ad.8. Zebrani wyznaczyli sobie dwa tygodnie na wnikliwą 
analizę zapisów Regulaminu Dyscyplinarnego PFP. Po tym czasie 
KS PFP opracuje swój komentarz.

Ad. 9. Zebrani krótko dyskutowali o różnych bieżących 
problemach. Między innymi poruszono problem zbliżających się 
zawodów CC oraz spraw na następne posiedzenia.

Protokół sporządził: M. Ziółkowski
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