SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej

od września 2012 r. do września 2014 r.

Kielce, 24.10.2014 r.

Szanowni Delegaci,
Minęła połowa kadencji Zarządu ŚZPN, przychodzi czas pierwszych podsumowań i ocen.
Szczegółowe sprawozdanie z pracy Zarządu, poszczególnych wydziałów i komisji znajdziecie Państwo w przekazanym dzisiaj biuletynie. Zakres opisanych w nim działań podjętych przez
Zarząd w minionych dwóch latach daje moim zdaniem bogatą bazę do bieżącej oceny naszej
działalności.
Jak w każdym innym obszarze życia zawodowego, społecznego czy też rodzinnego byliśmy
autorami sukcesów, ale i pewnie porażek, z których tak jak w rywalizacji sportowej trzeba i należy wyciągnąć wnioski na przyszłość.
Ostateczny bilans należy oczywiście do Państwa, ja ze swej strony chciałbym serdecznie podziękować kolegom z Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wydziałów, komisji, a także etatowym pracownikom Biura za osobisty wkład i wysiłek w codzienną działalność naszego związku.
Wierzę głęboko, że kolejne miesiące do końca obecnej kadencji będą również powodem wielu
sukcesów sportowych i organizacyjnych i dadzą nam wszystkim dużą satysfakcję z codziennej
pracy.

Ze sportowym pozdrowieniem
Malinowski Mirosław
Prezes Zarządu ŚZPN

Zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej
w Kielcach
1. Mirosław Malinowski - Prezes Zarządu ŚZPN
2. Tomasz Domaradzki - Wiceprezes Zarządu
3. Janusz Poński - Wiceprezes Zarządu
4. Paweł Rybus - Wiceprezes Zarządu
5. Sławomir Trybek - Wiceprezes Zarządu
6. Ryszard Binensztok - Członek Zarządu
7. Grzegorz Figarski - Członek Zarządu
8. Jerzy Kula - Członek Zarządu
9. Mariusz Karcz - Członek Zarządu
10. Jacek Kowalczyk - Członek Zarządu
11. Zbigniew Klimek - Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA ŚZPN
Florian Plebanek - Przewodniczący Komisji
Zdzisław Maj - Sekretarz
Artur Kudzia
Paweł Nawrot
Marek Tabaszewski

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ŚZPN
Z REALIZACJI WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH
NA WALNYM ZEBRANIU
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZYM W 2012 ROKU
Ad.1,2.W odpowiedzi na postawiony przez Delegata Pana Sławomira Orzechowskiego i Delegata Pana
Stanisława Borkiewicza wniosek dotyczący rozliczenia przez ŚZPN zaliczek podatkowych i rozliczenia
pitów - Zarząd ŚZPN wielokrotnie dyskutował w tej materii, zgłaszał propozycje na spotkaniach z klubami.
Propozycja wpłaty zaliczkowej na poczet podatków do związku przez kluby na początku roku kalendarzowego, i potem co kwartał - nie znalazły akceptacji wśród wszystkich przedstawicieli klubów. Zarząd skierował zapytanie do służb księgowych dotyczące całkowitego rozliczenia klubów. W odpowiedzi otrzymał
informację, iż Związek nie może pokryć wszystkich kosztów sędziów i ich rozliczeń.
Ad.3. Odpowiadając na pytanie Delegata Stanisława Bobkiewicza dotyczące problemu z badaniami
lekarskimi dla zawodników uprawiających piłkę nożną złożono odpowiedni wniosek do Pana Prezesa Zbigniewa Bońka i wiceprezesa Jana Bednarka. Obecnie wiceprezes Jan Bednarek, w imieniu PZPN prowadzi
rozmowy z Ministrem Zdrowia w tej materii.
Ad.4.Odpowiadając na wniosek Delegata Stanisława Bobkiewicza dotyczące jednolitych umów dla
zawodników, Zarząd informuje, iż na stronie internetowej Związku są do pobrania umowy kontraktowe,
umowy amatorskie, umowy wypożyczenia itp., wszystkie te dokumenty opracowane zostały przez dział
prawny PZPN .
Ad.5.Odpowiadając Delegatowi Ryszardowi Szymańskiemu – Zarząd ŚZPN powołał wiceprezesa
ŚZPN do spraw podokręgu Sandomierz.
Ad.6. Zarząd SZPN mając na uwadze dobro klubów jak również ich kondycję finansową obniżył opłaty
transferowe do najniżej z możliwych jakie obowiązują w innych związkach województwach, biorąc jednocześnie pod uwagę bieżące możliwości finansowe Związku.
Ad.7,10,11. Odpowiadając Delegatom Panu Janowi Pałaszowi, Panu Damianowi Jędrzejewskiemu
i Panu Tadeuszowi Laskowskiemu Zarząd ŚZPN zwolnił z opłat transferowych zawodników wracających
po karencji rocznej, natomiast zawodnik wracający z wypożyczenia do macierzystego klubu jest automatycznie rejestrowany w związku bez opłaty transferowej.
Ad.8. Odpowiadając na wniosek złożony przez Delegata Jana Pałasza Zarząd ŚZPN informuje, iż Regulamin Dyscypliny przewiduje takie kary jak: upomnienie, nagana , kara finansowa , natomiast stosowanie ich należy do Wydziału Dyscypliny .
Ad.9. Zarząd ŚZPN skierował ten wniosek do Kolegium Sędziów ŚZPN, uznając jednocześnie jego zasadność i podejmując szybką decyzję by w meczach: orlik młodszy i orlik, w kolejnych sezonach sędziowie
byli opłacani przez ŚZPN.
Ad.12. W odpowiedzi na wnioski złożone przez Delegatów, Zarząd ŚZPN powołał stanowisko wiceprezesa do kontaktów z klubami i samorządami lokalnymi. Opracowany został Regulamin pomocy dla klubów
oraz wygospodarowano środki finansowe przeznaczając je na ten cel zarówno w roku 2013, jak i w 2014
przeznaczono na ten cel po blisko 100 tys. złotych.
●

Regulamin pomocy klubom na rok 2013/2014r zawiera wiele ważnych postanowień regulujących
kwestie pomocy finansowej. Na jego podstawie i zgodnie z jego postanowieniami kluby piłkarskie
funkcjonujące na terenie województwa świętokrzyskiego mają prawo ubiegać się o pomoc mate-5-

rialną. W wymienionych dziedzinach Zarząd ŚZPN udziela pomocy na uprzednio złożony wniosek
przez klub. Wskutek wejścia w życie opisywanego regulaminu wiele klubów sportowych otrzymała pomoc w postaci materialnej, sprzętowej itp. Dzięki temu kluby mają możliwość realizować
swoje zadania statutowe związane ze szkoleniem młodzieży. Na ten cel Zarząd przeznaczył kwotę
w wysokości 90.000zł na rok 2013.i 2014 kwotę 90 000 .00zł
●

Celem usprawnienia prac dotyczących pomocy materialnej klubom, Zarząd ŚZPN powołał Komisję Finansową, która to opiniuje wnioski i przedstawia na Zarządzie.

●

Od marca 2012 r. do chwili obecnej ŚZPN zobowiązał się do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z opłaceniem obserwatorów i delegatów, odciążając tym samym kluby piłkarskie na których swego czasu ciążył powyższy obowiązek. Dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania kluby
piłkarskie mają możliwość wykorzystania zaoszczędzonych funduszy na cele szkoleniowe, w tym
szkolenia dzieci i młodzieży.

●

Wraz z rozpoczęciem sezonu 2012/2013/2014/15r ŚZPN ponosi opłaty związane z sędziowaniem
meczów Orlik Młodszy oraz Orlik Starszy. Podobnie jak wyżej, w wyniku podjęcia takiej decyzji,
kluby piłkarskie zostały zwolnione z tego typu zobowiązań.

●

Zarząd ŚZPN przeznaczył środki finansowe klubom sportowym, które poniosły straty w wyniku
powodzi w latach 2012./2013. Pomoc materialna dla takich klubów przyczyniła się do przywrócenia obiektów sportowych do odpowiedniego stanu .

●

Celem pomocy w latach 2012/2014 Zarząd ŚZPN podjął się zakupu sprzętu sportowego w postaci: piłek, strojów sportowych, bramek, siatek i innych na które kluby zgłaszały zapotrzebowanie.
Sprzęt sportowy był wydawany klubom nieodpłatnie, podlegając ewidencji pracowników biura
i członków zarządu. W wyniku takich działań Zarządu Związku budżety klubów w pewnym stopniu zostały odciążone.

●

Wprowadzono karencyjność zawodników - po rocznej przerwie zawodnik rejestrowany jest
w ŚZPN bezpłatnie.

●

Celem większej motywacji i podniesienie rangi Pucharu Polski na szczeblu okręgu wprowadzono
nagrody pieniężne w kwocie 10 000,00 zł dla finalistów PP

●

Zarząd ŚZPN podejmuje się także organizacji zimowych turniejów halowych dla dzieci i młodzieży na terenie całego województwa świętokrzyskiego a w ramach porozumienia z klubami Związek
za współorganizację w/w imprez sportowych umożliwia częściową kompensatę za bieżące zadłużenie.

●

Członkowie Zarządu ŚZPN spotykają się z władzami samorządowymi burmistrzami, wójtami zachęcając ich do wspierania sportu poprzez pomoc finansową, przedstawiają im możliwość pozyskiwania funduszy z różnych źródeł.

Ad.13. W odpowiedzi na postawiony wniosek przez Delegata Zarząd informuje, .iż rozgrywki młodzieżowe czy też reorganizacja rozgrywek jest w trakcie opracowań przez odpowiednie komórki PZPN
i w chwili obecnej są już wprowadzone w życie i na pewno znane wszystkim zainteresowanym.
Ad.14. Zarząd ŚZPN podjął decyzję, iż na najbliższym Walnym Zebraniu Sprawozdawczym ŚZPN
przedstawi propozycje zmian w Statucie ŚZPN.
Podsumowując, Zarząd SZPN dokonał wnikliwej analizy z wykonania propozycji i wniosków, jakie
złożyli Delegaci na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w 2012r i stwierdzić należy, iż w zdecydowanej większości wprowadził je w życie.
W imieniu Zarządu opracował:
Sławomir Trybek
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Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej ŚZPN w Kielcach
za okres od 18.08.2012r do 02.09.2014r.
W tym to okresie odbyło się 11 posiedzeń. Podstawową tematyką były sprawy finansowe,
gospodarcze, ale nie tylko. Zawiązana grupa czterech delegatów usiłowała dowieść Zarządowi
Związku, jak również Komisji Rewizyjnej, że zostały na piśmie złożone ich wnioski do Komisji
Uchwał na walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym i słała monity do Zarządu o ich realizację.
Komisja Rewizyjna badała ten przypadek i stwierdziła, że ani w protokole zebrania, jak również w protokole Komisji Wniosków nie ma żadnych wpisów o złożeniu takowego pisma z wnioskami.
Po zamknięciu postępowania autorzy tych pism zostali pisemnie zawiadomieni o decyzji Komisji Rewizyjnej odrzucającej ich zarzuty jako bezpodstawne. Pismem z dnia 10.09.2013r. zostali
oni poinformowani o realizacji uchwał przyjętych na walnym zebraniu Związku. Pragnę powiadomić obecnych delegatów, że z przyjętych 14 wniosków na dzień dzisiejszy zostało zrealizowanych 7 wniosków, w trakcie realizacji na bieżąco jest 5 wniosków, a dwa wnioski: nr 4 mówiący
o opracowaniu wspólnym z PZPN umów dla piłkarzy profesjonalistów i amatorów oraz nr 10
dotyczący zwolnień z opłat rejestracyjnych zawodników wracających po okresie karencji nie
zostały przyjęte do realizacji.
Komisja spotykała się cyklicznie raz na kwartał w sprawach dotyczących prawidłowości gospodarki finansowej, rzetelności i celowości wydatków jak również sprawdzała dokumentację
zapisów księgowych.
Ponieważ na walnym zebraniu Komisja nie przedstawiła stanu finansowego za cały 2012 rok,
czyni to w dniu dzisiejszym aby koledzy Delegaci mieli pełny obraz o gospodarce finansami.
W roku 2012 przychody związku wyniosły
Na kwotę tę składały się:
składki określone statutem w kwocie
inne przychody określone statutem
oraz dotacje

1.392.563,00 zł

Za rok 2012 koszty wyniosły
Złożyły się na to zadania statutowe
oraz inne zadania statutowe w kwocie
Co daje wynik finansowy działalności statutowej na plusie

1.307.423,43 zł
597.023,43 zł
710.400,00 zł
85.139,72 zł

Podobnie przedstawia się działalności finansowa w 2013 roku.
I tak:
Przychody stanowiły
Złożyły się na tą kwotę
środki ze składki statutowej
inne przychody określone statutem
oraz dotacje
Koszty wyniosły
zadania statutowe
oraz inne zadania statutowe
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66.864,00 zł
601.299,15 zł
724.400,00 zł

1.888.943,72 zł
64.005,00 zł
748.130,22 zł
1.076.807,50 zł
1.536.722,62 zł
474.915,17 zł
1.061.807,50 zł

Daje to wynik działalności statutowej na plusie352.220,05 zł, co ma znaczenie, że rok 2013
zamyka się kwotą dodatnią 73.768.83 zł i pomniejsza wynik finansowy kumulowany z lat ubiegłych do kwoty 638.988,24 zł.
Rozważna praktyka finansowa w postaci lokat na kwotę 944.770,10 zł łącznie z odsetkami są
traktowane jako środki inwestycji krótkoterminowej.
Pozytywnym działaniem są lokaty dzienno-nocne, które przynoszą określone kwoty, i tak
na koniec ubiegłego roku wyniosły 6.142,50 zł, a na koniec czerwca br. 2.450,72 zł. Lokata ta
uwarunkowana jest posiadaniem na koncie kwoty minimum 100 tysięcy złotych. Kluby naszego
związku posiadają zobowiązania w łącznej kwocie 108.111,20 zł, które wynikają z niezapłaconych opłat za dokonane transfery i inne opłaty regulaminowe.
Wobec powyższych faktów Komisja Rewizyjna stwierdza, że gospodarka finansowa pod
względem merytorycznym prowadzona jest prawidłowo i zgadza się ze statutem, a księgi rachunkowe prowadzone są prawidłowo, wszelkie uchybienia wychwycone przez członków komisji są
na bieżąco realizowane jako obowiązujące zalecenia.
Niniejsze sprawozdanie składają członkowie Komisji:
F. Plebanek
Z. Maj
P. Nawrot
A. Kudzia
M. Tabaszewski
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DZIAŁALNOŚĆ PODOKRĘGU
ŚWIĘTOKRZYSKIGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
z siedzibą w Sandomierzu, wrzesień 2012 - czerwiec 2014

Podokręg w Sandomierzu funkcjonuje jako komórka organizacyjna Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach. Reprezentuje i działa w imieniu ŚZPN na terenie powiatów: sandomierskiego, opatowskiego, staszowskiego oraz częściowo buskiego, kieleckiego, ostrowieckiego
i starachowickiego i obejmuje 41 klubów piłkarskich.
Przedstawiciele tychże klubów tworzą aktualnie Zarząd Podokręgu w składzie: Paweł Czajkowski, Damian Jędrzejewski, Marcin Kaczmarczyk, Jarosław Lipowski, Stanisław Paw, Radosław Sekuła, Ryszard Szymański, Arkadiusz Tutak, Arkadiusz Zapalec, Anna Ziółek.
W strukturze działa Wydział Gier i Dyscypliny w składzie: Zdzisław Stępień, Jerzy Mazur,
Ryszard Jakus, Stanisław Skrzypczak.
oraz Sekcja Sędziowska w składzie: Józef Zieleziński – przewodniczący oraz Krzysztof Dywan, Dominik Skórski, Kamil Przyłucki, Adam Stępień, Tomasz Gospodarczyk – członkowie.
Aktualnie sekcja liczy 29 czynnych arbitrów.
Nadzór z ramienia ŚZPN nad działaniami Podokręgu sprawuje Wiceprezes ŚZPN - Janusz
Poński i Dyrektor Biura ŚZPN - Maciej Cender.
Sekretarzem Podokręgu jest Maciej Ziółek, trenerem koordynatorem Tomasz Dzieciuch.
Podokręg prowadzi następujące rozgrywki:
Kl. A gr. II , Kl. B gr. IV, Kl. „O”
Jun. St. gr. III, Kl. „O” Jun. Mł. gr. III, Kl. „O” Tramp St. gr. V i VI,
Kl. „O” Tramp. Mł. gr. III, , Młodzik St. gr.
III, Mł. Mł. gr. IV i V, Orlik St. gr. VII, Orlik Mł. gr. IV, Żaki gr. IV.
Łącznie w prowadzonych rozgrywkach bierze udział 85 zespołów.
Do kompetencji Zarządu i podległego Wydziału Gier i Dyscypliny oraz Sekcji
Sędziowskiej Podokręgu ŚZPN w Sandomierzu należy:
* organizowanie posiedzeń Zarządu Podokręgu oraz Wydziału Gier i Dyscypliny;
* wydawanie decyzji i orzeczeń zgodnie z KPA oraz uchwałami i regulaminami PZPN
i ŚZPN w zakresie prowadzonych rozgrywek;
* analiza dokumentacji meczowych po każdej kolejce rozgrywkowej;
* weryfikowanie wyników spotkań piłkarskich: mistrzowskich i pucharowych oraz innych
rozgrywek organizowanych przez Podokręg ( turnieje halowe i boiskowe różnych kategorii
wiekowych);
* podejmowanie decyzji o zmianie terminu rozgrywek zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ŚZPN;
- zapewnienie obsady sędziowskiej na zawody drużyn młodzieżowych i asystentów Klasy
A i B Seniorów;
- nakładanie kar regulaminowych na zawodników, działaczy i kluby w ramach I instancji
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
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- przyjmowanie wpłat za opłaty regulaminowe i kary regulaminowe zgodne z obowiązującymi
taryfikatorami ŚZPN;
- organizowanie spotkań z przedstawicielami klubów przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej w celu przekazania aktualnych informacji;
- szukanie młodych piłkarskich talentów w czym uczestniczy także społeczny trener koordynator;
- wnioskowanie do Zarządu ŚZPN w Kielcach w sprawie wyróżnień dla zasłużonych działaczy i klubów z terenu Podokręgu;
- rozpowszechnianie wydawanych i aktualizowanych przepisów, regulaminów, komunikatów,
czasopism ŚZPN do klubów z terenu Podokręgu;
- organizowanie turniejów młodzieżowych na boiskach oraz w halach sportowych;
- popularyzacja piłki nożnej w szkołach, instytucjach, samorządach oraz współudział w masowych imprezach piłkarskich;
- współdziałanie z Samorządami gmin w celu wsparcia organizacyjno-finansowego dla klubów;
- współpraca z Zarządem, Wydziałami i Komórkami ŚZPN w Kielcach;
Realizowanie powyższego zakresu kompetencji odbywa się przez biuro Podokręgu, którego
siedziba mieści się przy ul. Słowackiego 17 w Sandomierzu.

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PODOKRĘG
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM
Rok 2012
1. Turnieje organizowane przez Podokręg w 2012 roku (6 turniejów):
- II Halowe Mistrzostwa Podokręgu Sandomierz – turniej seniorów z udziałem 12 drużyn
- „Ferie w Podokregu” – 13.02 – 23.02.2012 - udział 57 zespołów tj. 570 dzieci (13.02.2012 –
Sandomierz rocznik 1995/96, 14.02.2012 – Bidziny rocznik 2002, 15.02.2012 – Koprzywnica rocznik 1999, 16.02. – Staszów rocznik 2002, 17.02. – Wojciechowice rocznik 1997, 20.02. – Dwikozy
rocznik 1998, 23.02. Ćmielów – rocznik 2000.
- Dzień Dziecka – Klimontów 2012, - udział 6 zespołów z rocznika 2000 i młodszych)
trzy najlepsze drużyny otrzymały w nagrodę wyjazd na mecz reprezentacji narodowych Polski
i Andory w dniu 2 czerwca 2012 roku.
- „Żegnaj Szkoło” – Świniary 26.06.2012 – 4 drużyny dziewcząt rocznik 1999 i 5 drużyn
chłopców rocznik 2002.
- „Żegnajcie Wakacje” – Dwikozy 29.08.2012 – 6 zespołów rocznik 2001 i młodsi
- Reprezentacje kl. A gr. II / kl. B gr. IV – Ćmielów 17.06.2012
– Turnieje eliminacyjne III Halowych Mistrzostw Podokręgu Sandomierz - 16.12.2012
- Bidziny 4 drużyny, Dwikozy 4 drużyny, Samborzec 4 drużyny.
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Rok 2013
1.

Turnieje organizowane przez Podokręg w 2013 (6 turniejów):

- III Halowe Mistrzostwa Podokręgu Sandomierz – turniej seniorów z udziałem
12 drużyn (rozegrano 105 spotkań w terminie od 16.12.2012 – 05.01.2013 r.)
-Turniej „X” Hal – udział wzięło 61 zespołów w różnych kategoriach wiekowych reprezentujących 46 klubów (roczniki ‘2000, ‘2001, ‘2002)
-Ferie w Podokręgu – 18.01.2013 r. – Sandomierz – udział wzięło 10 zespołów
z rocznika ‘1998; 21.01.2013 r. – Koprzywnica – udział wzięło 13 zespołów z rocznika
‘1996/’97; 22.01.2013 r. – Bidziny – udział wzięło 6 zespolów z rocznika ‘1999.
-„Dzień Dziecka” – Sichów Mały- 1.06.2013 r. turniej dla dzieci z rocznika ‘2002.
-„Żegnaj szkoło, witajcie wakacje” – Sandomierz 27.06.2013 r. w zawodach wzięło udział
ok. 100 młodych zawodników z rocznika ‘2003 i młodsi.
- „Mikołaj w Podokręgu” – Sandomierz – 7.12.2013 r.- udział wzięło 4 zespoły
z rocznika ‘2005 i młodsi.
Rok 2014
1.

Turnieje organizowane przez Podokręg do końca czerwca 2014 (3 turnieje):

- IV Halowe Mistrzostwa Podokręgu Sandomierz – turniej seniorów z udziałem
6 drużyn (rozegrano 10 spotkań w terminie od 14.12.2012 – 08.02.2014 r.)
-Turniej „X” Hal – 03.02.2014 – 15.02.2014 udział wzięło 90 zespołów w różnych kategoriach wiekowych reprezentujących 20 klubów (roczniki ’1998 ‘2000, ‘2001, ‘2002 ‘2006)
-„Żegnaj szkoło” – Ożarów 2014-07-01 w zawodach wzięło udział ok. 50 zawodników z 4
drużyn z rocznika ‘2003 i młodsi.
Reasumując, Podokręg ŚZPN w Sandomierzu w latach 2011 – 2014 zorganizował 21 turniejów w różnych kat. wiekowych, zarejestrował ok. 1470 nowych zawodników oraz przeprowadził
ok. 500 transferów.
W imieniu Zarządu opracował:
Janusz Poński
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WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA ŚZPN
SPRAWOZDANIE 2012-2014
Wydział Bezpieczeństwa ŚZPN w latach 2012-2014 wykonywał następujące zadania:
1. Wykonywał postanowienia władz ŚZPN w sprawach dotyczących bezpieczeństwa
i porządku na obiektach piłkarskich.
2. Dokonywał 32 narad członków wydziału i prezydium wydziału.
3. Gromadził i przetwarzał, a następnie przekazywał do Komisji Licencyjnej i innych komórek
informacje o stanie infrastruktury obiektów piłkarskich dla rozgrywek III, IV, KLASA O, A, B.
4. Sprawował kontrolę organizacji meczów w zakresie ich zgodności z wymogami bezpieczeństwa zawartymi w przepisach związkowych i prawnych.
5. Współpracował z państwowymi i samorządowymi jednostkami zabezpieczającymi porządek i bezpieczeństwo na stadionach piłkarskich (spotkania na Radzie Bezpieczeństwa u Wojewody, spotkania podczas Rady Bezpieczeństwa MSWiA, spotkania szkoleniowe w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Kielcach))
6. Organizował szkolenia dla kierowników ds. bezpieczeństwa, spikerów i delegatów rozgrywek
piłkarskich oraz dokonywał analizy ich pracy razem z wydziałem dyscypliny ŚZPN.
PROGRAMY SZKOLEŃ 2012-2014
SZKOLENIE KIEROWNIKÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA, SPIKERÓW I DELEGATÓW
W DNIU 13.03.2013
OCENA BEZPIECZEŃSTWA NA ŚWIĘTOKRZYSKICH STADIONACH
–WOJCIECH MIODEK – SZTAB POLICJI KWP W KIELCACH
ROLA SPIKERA I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO
–PAWEŁ JAŃCZYK – KORONA KIELCE
SPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH W ŚWIETLE
USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH I IMPREZ NIE BĘDACYCH
IMPREZAMI MASOWYMI
–LESZEK ŁUCKI – WYKŁADOWCA, DORADCA W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ
MASOWYCH
PŁASZCZYZNA, ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA MECZACH PIŁKARSKICH
–LESZEK ŁUCKI – WYKŁADOWCA, DORADCA W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ
MASOWYCH
CZYNNOŚCI ORAZ ZADANIA DELEGATA I WSPÓŁPRACA Z KIEROWNIKIEM
DS. BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z PRZEBIEGIEM MECZU PIŁKARSKIEGO
–MIROSŁAW STARCZEWSKI – KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PZPN
WPŁYW INFRASTRUKTURY NA BEZPIECZEŃSTWO NA OBIEKCIE SPORTOWYM
–MIROSŁAW STARCZEWSKI – KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PZPN
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SZKOLENIE KIEROWNIKÓW DS. BEZPIECZEŃSTWA, SPIKERÓW I DELEGATÓW
W DNIU 15.03.2014r.
09.00 – 09.15 OTWARCIE KONFERENCJI I PRZYWITANIE GOŚCI
SŁAWOMIR TRYBEK-WICEPREZES ŚZPN
GRZEGORZ FIGARSKI-PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA ŚZPN
09.15 – 09.35 ROLA SPIKERA I JEGO WPŁYW NA BEZPIECZEŃSTWO
PAWEŁ JAŃCZYK – KORONA KIELCE
09.35 – 10.10 PRZECIWDZIAŁANIE AKTOM O CHARAKTERZE RASISTOWSKIM
W SPORCIE
DIANA GŁOWNIA, PAULINA ŁOCHOWSKA –WYDZIAŁ PRAWA WSEIPINM
10.10 – 10.40 PODSUMOWANIE NEGATYWNYCH ZDARZEŃ I OCENA BEZPIECZEŃSTWA NA ŚWIĘTOKRZYSKICH STADIONACH W 2013 ROKU.
PODKOM. MARCIN GRUDZIEŃ – SZTAB POLICJI KWP W KIELCACH
10.40 – 11.10 PRZECIWDZIAŁANIE ZJAWISKOM KORUPCJI W PIŁCE NOŻNEJASPEKTY PRAWNO KRYMINOLOGICZNE
KRZYSZTOF WĄTOREK - WYDZIAŁ PRAWA WSEIPINM
11.10– 11.55 SPRAWY BEZPIECZEŃSTWA NA OBIEKTACH PIŁKARSKICH
W ŚWIETLE USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH I IMPREZ NIE
BĘDACYCH IMPREZAMI MASOWYMI
LESŁAW CZYŻ – EKSPERT KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PZPN, KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA
11.55– 12.40 PŁASZCZYZNA, ZADANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNIKA
DS. BEZPIECZEŃSTWA ORAZ WSPÓŁPRACA Z DELEGATEM NA MECZACH PIŁKI NOŻNEJ
LESŁAW CZYŻ - EKSPERT KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA PZPN
SPRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA
W dniu 13 marca 2013 r. odbyła się na terenie Wojewódzkiego Domu Kultury oraz w dniu
15 marca 2014 w auli Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa narada szkoleniowa dla Kierowników
bezpieczeństwa, Delegatów oraz Spikerów w klubach prowadzonych przez ŚZPN Kielce. Tematy
poświecone były szerokiemu tematowi jakim jest bezpieczeństwo na stadionach oraz zachowanie i informacje niezbędne dla spikerów zawodów sportowych. Naradę zorganizował Wydział
Bezpieczeństwa ŚZPN Kielce. Udział w spotkaniu wzięło ponad 100 osób z 82 klubów w 2013
roku oraz 114 osób z 90 klubów w 2014 roku, co było bardzo wysoką frekwencją. Wśród wielu
ciekawych wystąpień gościem specjalnym zaproszonym na to spotkanie był Wiceprzewodniczący Wydziału Bezpieczeństwa PZPN pan Mirosław Starczewski oraz w 2014 ekspert PZPN Pan
Lesław Czyż. Przedstawił on 2 godzinne wystąpienie z zakresu bezpieczeństwa na obiektach
sportowych co spotkało się z dużym zainteresowaniem przybyłych gości. Podsumowanie narady
przeprowadził Mirosław Malinowski – Prezes ŚZPN oraz Grzegorz Figarski – przewodniczący
Wydziału Bezpieczeństwa ŚZPN.
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Wybrane tematy poruszane na w/w naradzie:
1. Omówienie celu i programu kursu.
2. Analiza realizacji zadań służb porządkowych w klubach w bieżącym sezonie.
3. problematyka bezpieczeństwa wynikająca z projektu ustawy o imprezach masowych.
4. Wpływ spikera na atmosferę meczu piłkarskiego oraz współdziałanie z kierownikiem ds.
bezpieczeństwa.
5. Zadania i płaszczyzna działania kierowników ds. bezpieczeństwa na meczach piłkarskich.
6. Zasady przyjmowania kibiców drużyny gości.
7. Wymagana dokumentacja organizatora zawodów piłkarskich i regulamin stadionu.
8. Współdziałanie kierowników ds. bezpieczeństwa z delegatem oraz służbami policji i ochrony.
9. Korupcja w sporcie
10. Sprawy organizacyjne w tym wydanie zaświadczeń dla uczestników kursu.
Spotkania trwały ok. 3 godzin, po naradach kierownicy i spikerzy otrzymali licencje uprawniające do sprawowania funkcji kierownika bezpieczeństwa i spikera zawodów na obiektach sportowych. W planach jest zorganizowanie jeszcze jednej narada dla w/w grup w terminie jesiennym.
7. Wyznaczał delegatów na mecze piłkarskie rozgrywek prowadzonych przez ŚZPN przez
Przewodniczącego Wydziału lub osobę przez niego wskazaną (III LIGA, IV LIGA, KLASA O,
KLASA A, KLASA B) z założeniem, iż częstotliwość delegowania konkretnej osoby nie może
być przedmiotem wniosków i jakichkolwiek roszczeń.
8. Dokonywał analiz raportów delegatów ŚZPN.
9. Opracowywał przepisy i wnioskował o ich zmianę w celu poprawy bezpieczeństwa
i porządku na obiektach piłkarskich.
10. Współpracował z przedstawicielami środków masowego przekazu i organizacjami pozarządowymi w celu propagowania pozytywnych wzorców zachowań na obiektach piłkarskich.
11. Był w stałej współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa PZPN oraz innymi związkami (szczególnie Małopolskim ZPN) i wydziałami w zakresie wymiany doświadczeń
i zapewnienia bezpieczeństwa i doskonalenia organizacji meczów piłkarskich.
12. Współpracował z Targami Kielce oraz PZPN z zakresie organizacji corocznej Międzynarodowej Konferencji BEZPIECZNY STADION w Kielcach oraz targów wyposażenia obiektów
sportowych i bezpieczeństwa
13. Wydział Bezpieczeństwa i Kapituła przyznała po raz trzeci i czwarty na Gali Fair Play
2012 i Gali 2013 przyznał nagrody dla najbezpieczniejszych klubów piłkarskich oraz wyróżnienia indywidualne dla działaczy piłkarskich.
WYRÓŻNIENIA ZA WZOROWE ZABEZPIECZENIE ZAWODÓW PIŁKARSKICH 2012
III LIGA
1. WIERNA MAŁOGOSZCZ – WYRÓŻNIENIE
IV LIGA
1. UNIA SĘDZISZÓW – WYRÓŻNIENIE
KLASA OKRĘGOWA
1. NEPTUN KOŃSKIE - WYRÓŻNIENIE
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KLASA A
1. PIAST OSIEK - WYRÓŻNIENIE
2. GRÓD WIŚLICA - WYRÓŻNIENIE
KLASA B
1. ARKA PAWŁÓW - WYRÓŻNIENIE
2. ZORZA TEMPO PACANÓW – WYRÓŻNIENIE
WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE:
SPIKER – JANUSZ POŃSKI (WISŁA SANDOMIERZ)
KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA – STANISŁAW WISOWSKI (ZENIT
CHMIELNIK)
DZIAŁACZ ROKU 2012 – TADEUSZ LASKOWSKI (PARTYZANT RADOSZYCE)
JANUSZ ŚLEWA (WICHER MIEDZIANA GÓRA)
MARCIN KACZMARCZYK (CZARNI POŁANIEC)
WYRÓŻNIENIA ZA WZOROWE ZABEZPIECZENIE
ZAWODÓW PIŁKARSKICH 2013
III LIGA
WIERNA MAŁOGOSZCZ – WYRÓŻNIENIE
IV LIGA
ALIT OŻARÓW – WYRÓŻNIENIE
KLASA OKRĘGOWA
PIAST STOPNICA - WYRÓŻNIENIE
KLASA A
BASZTA RYTWIANY - WYRÓŻNIENIE
ZRYW SKRONIÓW - WYRÓŻNIENIE
KLASA B
PARTYZANT WODZISŁAW - WYRÓŻNIENIE
GKS OBRAZÓW – WYRÓŻNIENIE
WYRÓŻNIENIA INDYWIDUALNE:
SPIKER ROKU – ANDRZEJ KRAKOWIAK (KOPRZYWIANKA)
KIEROWNIK DS. BEZPIECZEŃSTWA – MAREK WÓJCIK (POGOŃ STASZÓW)
DZIAŁACZ ROKU 2013
WOJCIECH GŁUSZEK (GRÓD ĆMIŃSK)
JANUSZ GUZIK (SKAŁA TUMLIN)
MAREK MALINOWSKI (POLANIE PIERZCHNICA)
DARIUSZ ŁATA (KSZO 1929 OSTROWIEC)
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PODSUMOWANIE
Skierowano 58 raportów delegatów z meczów 3 ligi do B klasy do Wydziału Dyscypliny.
W ostatnim sezonie praktycznie mało stwierdzono przypadków zakłócenia porządku, na meczach
jest coraz bezpieczniej. Kluby solidnie przywiązują wagę do bezpieczeństwa na stadionach, co
jeszcze kilka lat temu było nie do pomyślenia. Cieszy też fakt, że kluby wyciągają wnioski z sytuacji gdzie dochodziło do zakłóceń porządku i później profesjonalnie te zawody już zabezpieczają.
Główne i najczęstsze powody naruszania porządku publicznego
-

wtargniecie kibiców na płytę boiska
odpalenie środków pirotechnicznych
brak odpowiedniej liczby służb porządkowych
rzucanie przedmiotów i rac na płytę boiska
używanie niedozwolonych flag i transparentów
niszczenie mienia (Piast Chęciny)
spożywanie alkoholu na obiekcie
negatywne zachowania trenerów i ławki rezerwowej
W imieniu Zarządu opracował:
Grzegorz Figarski
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Sprawozdanie z pracy Wydziału Dyscypliny
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach
za okres od 2012-2014
Wydział Dyscypliny obradował cyklicznie, w każdy czwartek, podczas swej kadencji. Tylko
niektóre posiedzenia WD odbyły się w innych dniach tygodnia, niż tradycyjnie zaplanowane.
Spowodowane to było przypadającymi świętami i dniami wolnymi od pracy w tym dniu tygodnia.
Wydział Dyscypliny opracował nowy Taryfikator Kar (w związku z powstaniem Nowego Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN w dni 01.07.2013 r.) dla klubów występujących w rozgrywkach
pod egidą ŚZPN, który urealnił, zmniejszył wysokość kar do warunków finansowych klubów.
Poprawie uległo zachowanie działaczy klubowych. Odnieść można wrażenie, że posiadają
oni coraz większą świadomość i wiedzę piłkarską. Jedynym problemem z którym się spotykamy
to kibice przyjezdni. Odpalają oni środki pirotechniczne, które mimo licznych kontroli zostają
wnoszone na stadiony. Wydział Dyscypliny zgodnie z regulaminami nie może tolerować takiego
zachowania. W tej kadencji kluby odbywały mecze bez publiczności lub na terenie neutralnym.
Najbardziej niepokojącym i dającym materiał do przemyśleń jest fakt stale rosnącej liczby
kar finansowych dla klubów, które nie stawiły się na mecze mistrzowskie. Konsekwencją takiego
postępowania w niektórych klubach były liczne walkowery nakładane przez Wydział Gier i co za
tym idzie również kary finansowe wynikające z Regulaminów Rozgrywek.
Wydział Dyscypliny karze nie tylko kluby, trenerów i działaczy. Podczas dwóch, ostatnich lat,
Wydział ukarał również sędziów, którzy nieterminowo przesłali sprawozdanie do okręgu lub niewłaściwie je wypełnili. Jak również zdyskwalifikował sędziego za jego przewinienie na 2 lata.
Statystyki Wydziału Dyscypliny za 2012/13 r.
Łączna ilość posiedzeń WD sezon 2012/13 to 27.
W sezonie 2012/2013 prowadzona była III liga świętokrzysko-małopolska.
Ilość orzeczeń jesień sezon 2012/2013 – 266
Ilość orzeczeń wiosna sezon 2012/2013 – 210
Ilość orzeczeń finansowych sezon 2012/2013– 140 na kwotę 33 775 zł
Głównie za niestawienie się na meczu (najwięcej), wycofanie drużyny, brak zabezpieczenia
porządku na stadionie.
Ilość orzeczeń za dyskwalifikacją za kartki czerwone sezon 2012/2013– 198
Ilość orzeczeń z upomnieniami sezon 2012/2013– 19 – głównie sędziowie sprawozdania nie
w terminie
Ilość orzeczeń dla trenerów i sztabu szkoleniowego za usunięcie z ławki sezon 2012/2013 –
84
Bójka podczas meczu klasy Juniorów Młodszych zawieszenie na okres 1 roku trzech zawodników.
Statystyki Wydziału Dyscypliny za lata 2013 -14 r.
Łączna ilość posiedzeń WD: 62;
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Ilość orzeczeń finansowych sezon 2013/2014 – 129, na kwotę 26 450 zł;
Głównie za niestawienie się na drużyny meczu (najwięcej), wycofanie drużyny z rozgrywek,
brak trenera z licencją lub brak porządku na stadionie;
Ilość orzeczeń za dyskwalifikacją za kartki czerwone sezon 2013/2014 – 211;
Ilość orzeczeń z upomnieniami sezon 2013/2014 – 33 – głównie dla sędziów za nieterminowe
przesyłanie sprawozdań z meczu;
Ilość orzeczeń dla trenerów za usunięcie z ławki sezon 2013/2014 – 30;
Dyskwalifikacja sędziego Jamińskiego na okres 2 lat;
Zmiana czerwonej kart na żółtą zgodnie z interpretacją Kolegium Sędziów - Jarmuda Marcin
„Hetman Włoszczowa”;
W imieniu Zarządu opracował:
Dariusz Kępa
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Sprawozdanie z działalności Wydziału Gier
ŚZPN w Kielcach za sezon 2012/2013 i 2013/2014
Wydział Gier ŚZPN w Kielcach jako organ jurysdykcyjny działa zgodnie ze statutem Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej art. 62. Kompetencje Wydziału Gier ŚZPN zostały określone
w art. 66 statutu ŚZPN w Kielcach. Spośród członków Wydziału Gier wyodrębnione są osoby
(komisja), które zajmują się rozpoznaniem spraw w zakresie zawieranych kontraktów lub umów
cywilno-prawnych pomiędzy klubem a zawodnikiem, a także spraw dotyczących transferów zawodników pomiędzy klubami (arbitraż). W Wydziale Gier działa również Komisja, która zajmuje
się ustalaniem zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej zgodnie z Uchwałami PZPN.
Wydział Gier jako organ pierwszej instancji zajmuje się, rozpatrywaniem protestów i odwołań
wynikłych w trakcie zawodów, których prowadzeniem zajmuje się Świętokrzyski Związek Piłki
Nożnej w Kielcach. Podczas odbywających się raz w tygodniu posiedzeń członkowie Wydziału Gier
ŚZPN w Kielcach przeprowadzali weryfikacje zawodów piłkarskich na podstawie otrzymanych protokołów sędziowskich z uwzględnieniem orzeczeń wydanych przez Wydział Dyscypliny. Wydział
Gier ŚZPN był odpowiedzialny również za prowadzenie i ewidencję rozgrywek piłkarskich zgodnie
z opracowanym Regulaminem Rozgrywek oraz ustalanie na koniec każdej rundy i sezonu tabel
końcowych poszczególnych lig jak również ewidencję napomnień (żk) otrzymanych w ciągu sezonu.
W okresie sprawozdawczym Wydział Gier ŚZPN w Kielcach wydał w sezonie 2012/2013 65
decyzji dotyczących rozgrywek III Ligi i niższych klas, natomiast w sezonie 2013/2014 wydano 90 decyzji. Wydawane decyzje dotyczyły głównie wyznaczania nowych terminów zawodów,
które nie doszły do skutku i przyznawania walkowerów za udział w meczach nieuprawnionych
zawodników (ze względu na ilość kartek w lidze i pucharze, nieopłacone kartki w lidze) oraz
walkowery z tytułu nie stawienia się na zawody jednej z drużyn jak również decyzje co do zwrotu
kosztów poniesionych za zawody, które się nie odbyły.
W przerwie pomiędzy rozgrywkami Wydział Gier zajmował się opracowaniem Regulaminów
Rozgrywek na kolejne sezony, które następnie zatwierdzał Zarząd ŚZPN. Zadaniem Wydziału
jest również analiza zgłoszeń do rozgrywek oraz przydział zespołów do poszczególnych grup
w danych klasach rozgrywkowych (Klasa A i B) zachowując podział terytorialny jak również
w przypadku grup młodzieżowych podział na odpowiednią ilość grup z dopasowanym systemem
rozgrywek.
Prowadzono również sprawy arbitrażowe dotyczące wyliczenia zryczałtowanego ekwiwalentu, w których to sprawach kluby nie osiągnęły porozumienia a dotyczyły zmiany przynależności
klubowej zawodników.
Wydano również szereg komunikatów, które dotyczyły prowadzonych i weryfikowanych rozgrywek mistrzowskich – głównie wyznaczania nowych terminów zawodów, informacje o przyznanych walkowerach oraz Pucharu Polski na szczeblu ŚZPN. Ilość wydanych komunikatów
w sezonie 2012/2013 to 137 sztuk dotyczących rozgrywek III Ligi Gr. VII Świętokrzysko-Małopolskiej oraz niższych klas, natomiast w sezonie 2013/2014 to 67 komunikatów.
W imieniu Zarządu opracował:
Artur Buras
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Sprawozdanie z działalności Wydziału Szkolenia ŚZPN
za okres 01.08.2012 r. – 20.07.2014 r.
W okresie od 01.08.2012 r. do 20.07.2014 r. działalność Wydziału Szkolenia ŚZPN organizowana była w następujących obszarach:
1. Szkolenie kadr trenerskich i instruktorskich.
2. Licencjonowanie szkoleniowców.
3. Prowadzenie reprezentacji młodzieżowych.
4. Organizacja rywalizacji piłki nożnej masowej.
5. Nadzór nad procesem szkolenia w GOSSM i LOSSM w Ostrowcu Świętokrzyskim.
6. Współpraca szkoleniowa z komórkami PZPN.
7. Inspirowanie kadr szkoleniowych do kształcenia i doskonalenia zawodowego.
8. Praca biura.
Ad. 1.
Szkolenie kadr trenerskich UEFA B oraz PZPN C.
Kurs trenerów zintegrowany PZPN C /UEFA B piłki nożnej:
2012/2013 – 25 absolwentów;
2013/2014- 30 absolwentów.
Kurs wyrównawczy UEFA B piłki nożnej
2013/2014 - 22 absolwentów;
nabór na kurs wyrównawczy UEFA B (przy współpracy z PZPN oraz Niemiecką Federacją
Piłki Nożnej).
Kursokonferencje szkoleniowe trenerów (propagowanie nowoczesnych form pracy). Sięgnięcie po wybitnych trenerów i autorytety szkoleniowe m.in. H. Kasperczyk, R. Ulatowski, R.Wójcik, Z Hariasz /Trenerzy kadr Polski U-16/
Ad. 2.
Licencjonowanie szkoleniowców
Od sezonu 2009/2010 wdrożenie uchwały licencyjnej PZPN.
Powołanie Komisji Licencjonowania Trenerów ŚZPN procedując w trybie zwyczajnym:
Wydanie oraz przedłużenie w latach 2009/2014 r. ponad 450 licencji (nabór dalszych wniosków),
Ad. 3.
Prowadzenie reprezentacji młodzieżowych.
Prowadzenie procesu szkolenia i selekcji równocześnie w 5/6 roczników reprezentacji męskich i dwóch rocznikach dziewczęcych, zatrudniając ośmiu trenerów.
Coroczne uczestnictwo reprezentacji w zgrupowaniu letnim oraz uczestnictwo reprezentacji juniorek i młodzików młodszych także w zgrupowaniach zimowych (refundacja ze środków
Świętokrzyskiej Rady Związków Sportowych).
Realizacja dwudniowych bądź jednodniowych konsultacji startowych poprzedzających mecze
mistrzowskie.
Przyjęcie i realizacja koncepcji przygotowań w czasie konsultacji dwudniowych i meczy kontrolnych z silnymi przeciwnikami (Łódzki ZPN, Mazowiecki ZPN, Śląskim ZPN).
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Zakup strojów sportowych i dresów dla reprezentacji.
Realizacja celu sportowego, czyli wprowadzenia w każdym sezonie szkoleniowym minimum
jednej z reprezentacji do finału ogólnopolskiego.
- w sezonie 2012/2013 brak awansu;
- w sezonie 2013/2014 awans reprezentacji rocznika 1998/1999 wice- mistrzostwo Polski Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży trener R.Stefański i W. Rak /organizator Dolnośląski Z P N/.
- w sezonie 2013/2014 awans reprezentacji rocznika 2002/2003 wice- mistrzostwo Polski trener P.Czaja i A. Góra /organizator Świętokrzyski Z P N/;
- w roku 2013/2014 awans do finałów klubowych U-16 dziewcząt –trener H.Pabijańczyk
Ad. 4.
Organizacja rywalizacji piłki nożnej masowej
Coroczne uczestnictwo dzieci i młodzieży z regionu świętokrzyskiego w masowych rozgrywkach w kategorii dziewcząt i chłopców w Turnieju o Puchar im. Marka Wielgusa i Turnieju „Z podwórka na stadion”. Wydział Szkolenia ŚZPN koordynuje rozgrywki na szczeblu powiatowym
i organizuje finał wojewódzki. W turniejach corocznie bierze udział ponad 2000 dzieci.
W latach 2012-2014 organizacja corocznych Mistrzostw Województwa.
Punktowanie klubów sportowych pod względem ilości prowadzonych zespołów i jakości
szkolenia w klasyfikacji „Współzawodnictwa młodzieżowego”. Nagradzanie najlepszych piłkami i nagrodami rzeczowymi dla klubów i trenerów.
Opracowanie nowego regulaminu (Współzawodnictwa Młodzieżowego Klubów Piłkarskich
woj. świętokrzyskiego) i jego wdrożenie.
W ostatnich latach Wydział Szkolenia organizował liczne turnieje dla dzieci i młodzieży
w województwie „Pięciu i Dziesięciu Hal”, „Dzień Dziecka”, „Witaj Szkoło” (zimowych oraz
letnich), które na stałe wpisały się w kalendarz imprez sportowych rozwiniętych na dalsze okręgi
województwa.
Pomoc Wydziału Szkolenia przy innych imprezach masowych organizowanych przez ŚZPN.
Ad. 5.
Nadzór nad procesem szkolenia w GOSSM i LOSSM w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Prowadzenie przez wiceprezesa d/s szkolenia i trenera koordynatora ustawicznego nadzoru
nad procesem szkolenia w Gimnazjalnym OSSM i Licealnym OSSM w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ramach nadzoru wykonywanie szczegółowej comiesięcznej kontroli obejmującej dokumentację szkoleniową każdego trenera (przesyłaną terminowo drogą elektroniczną) oraz realizacja hospitacji zajęć i kontroli zapisów w dzienniku zajęć treningowych trenerów wiodących
a także prowadzących zajęcia indywidualne.
Realizacja procesu naboru i selekcji do poszczególnych klas, wprowadzenie konsultacji
w podokręgu Sandomierz dla potrzeb Ośrodka Szkolenia Sportowego Gimnazjum i Liceum.
W OSSM Ostrowiec Świętokrzyski wielokrotnie był dokonywany audyt przedstawicieli
PZPN. Ostatnim kontrolującym był prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Bartnik. Każdorazowo OSSM Ostrowiec Świętokrzyski był oceniany jako wzorcowy ośrodek PZPN.
Z ramienia zarządu ŚZPN odpowiedzialnym za funkcjonowanie ostrowieckiego ośrodka jest Ryszard Binensztok.
Ad. 6.
Współpraca szkoleniowa z komórkami PZPN
Konsultacje aktów prawa związkowego prowadzone przez przewodniczącego Wydziału dotyczące szkolenia oraz programów do wdrożenia w OSSM, w ramach współpracy z Wydziałem
Szkolenia PZPN.
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Uczestnictwo wiceprezesa oraz trenera koordynatora w szkoleniach organizowanych w ramach współpracy z komisją techniczną PZPN.
Organizacja Konferencji Grassroots w Opatowie – 2013 r.
Koordynacja wojewódzkich finałów turniejów ogólnopolskich „Z podwórka na stadion”.
Uczestnictwo trenerów z woj. świętokrzyskiego w kursokonferencjach organizowanych przez
PZPN.
Ad. 7.
Inspirowanie kadr szkoleniowych do kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Opiniowanie trenerów do uczestnictwa w kursie trenerów UEFA A oraz w kursach wyrównawczych UEFA B.
Udział w konferencjach ogólnopolskich trenerów naszego województwa.
Przekazywanie materiałów szkoleniowych trenerom pracujących w klubach.
Ad. 8.
Praca biura.
Od września 2012 r. Biuro obsługiwało dwóch pracowników. Trener koordynator Michał Gębura, a od roku 2011 pracę biura wspomaga również Robert Fikier, który odpowiada za kontakty
z klubami oraz koordynację pracy drużyn reprezentacji województwa.
Podokręg Sandomierz , trener koordynator T. Dzieciuch.
W imieniu Zarządu opracował:
Paweł Rybus
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Kielce, 31.07.2014

DZIAŁANOŚĆ BIURA ŚZPN
WRZESIEŃ 2012 – LIPIEC 2014
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Na podstawie Art. 94 pkt 1. oraz Art. 2. pkt 2 w strukturach Świętokrzyskiego Związku Piłki
Nożnej działają dwa biura – Kielce, Sandomierz (Podokręg Sandomierz).
Zgodnie ze statutem oraz przyjętymi planami rzeczowymi, biura w Kielcach i Sandomierzu
zrealizowały od września 2012 do lipca 2014 r. następujące zadania:
I Sprawy organizacyjne
- organizowanie rozgrywek mistrzowskich drużyn zrzeszonych w ŚZPN Kielce seniorów kobiet
i mężczyzn w woj. świętokrzyskim;
- organizowanie rozgrywek mistrzowskich dziewcząt i chłopców w kategorii młodzieżowej
wszystkich roczników;
- organizowanie turniejów drużyn amatorskich i oldboy;
- organizowanie meczów pucharowych i turniejowych drużyn zrzeszonych i niestowarzyszonych dziewcząt i chłopców;
- prowadzenie współzawodnictwa grup młodzieżowych za sezon 2012/13 i 2013/14r.;
- ocena współzawodnictwa fair play za sezon 2012/2013 i 2013/14 drużyn seniorskich;
- udział reprezentacji młodzieżowych ŚZPN w krajowych rozgrywkach chłopców o Puchar
Deyny, Michałowicza, Kuchara, Jezierskiego i Górskiego;
- organizowanie zgrupowań i konsultacji z zakresu gry w piłkę nożną drużyn młodzieżowych
dziewcząt i chłopców rocznik 1996 – 2004 r.;
- opracowywanie terminarzy i regulaminów rozgrywek seniorskich i młodzieżowych;
- realizowano szkolenia z zakresu przepisów gry w piłkę nożną i regulaminów zawodników,
seniorów oraz dzieci i młodzieży szkolnej;
- organizowanie konkursów wśród młodzieży o kulturalny doping na Turnieju „Liga Mistrzów”, „Z podwórka na stadion”, Puchar im. M. Wielgusa przyznając wyróżniającym się drużynom nagrody rzeczowe i wyróżnienia;
- wspierano działalność Uczniowskich Klubów Sportowych na rzecz rozwoju piłkarstwa;
- współorganizowano cztery narady z działaczami klubowymi i kierownikami ds. organizacji
bezpieczeństwa dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich oraz poprawy poziomu sportowego i dyscyplinarnego. Prelegentami spotkania zorganizowanego przez
W. ds. Bezpieczeństwa byli wysokiej klasy specjaliści z Warszawy, Ostrowca, Bielska Białej
i Kielc;
- współorganizowano kursokonferencję w Ostrowcu dla instruktorów i trenerów piłki nożnej
oraz nauczycieli wychowania fizycznego z naszego województwa;
- współorganizowano plenarki unifikująco-szkoleniowe dla sędziów piłkarskich w Kielcach
i Nowinach;
- współorganizowano zgrupowania dla różnych kategorii wiekowych w: Szczawniku k. Krynicy, Poniatowej, Bocheńcu, Pińczowie, Dębicy i Chotowej;
- organizowano konferencje prasowe z regionalnymi mediami dla rozpropagowania sportu
masowego i mistrzowskiego;
- 31 -

- współdziałano z władzami Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Świętokrzyskiego i Starosty Kieleckiego tudzież innymi władzami miejsko gminno powiatowymi - dla zapewnienia środków finansowych na organizowanie turniejów piłkarskich dla dzieci szkolnych zarówno w Kielcach jak i w innych miastach województwa świętokrzyskiego;
- wydawano pismo związkowe „Świętokrzyski Piłkarz” promując osiągnięcia seniorów i młodzieży na zawodach piłkarskich oraz turniejach dziecięcych w piłce nożnej;
Nadmienić należy, że w okresie trwania rozgrywek ligowych, w celu ułatwienia kooperacji na
linii ŚZPN – Kluby stosowany jest tzw. „płynny czas pracy”. Nasze placówki są otwarte wówczas
do godz. 18.00.
II Turnieje
Zorganizowaliśmy bądź współorganizowaliśmy blisko 150 turniejów rangi wojewódzkiej,
ogólnopolskiej i międzynarodowej. Za organizację UEFA Development Cup uzyskaliśmy najwyższe oceny od europejskiej centrali piłkarskiej.
Najważniejsze imprezy współorganizowane przez biura w Kielcach i Sandomierzu to:
- UEFA Development Cup dziewcząt U-16 z udziałem narodowych reprezentacji Danii, Norwegii, Litwy i Polski;
- mistrzostwa Polski chłopców U-12, mistrzostwa Polski dziewcząt U-16;
- turniej piłkarski XV Igrzysk Polonijnych, w którym udział wzięło 12 ekip z 10 krajów;
- turnieje „ŚZPN Cup” (przy pomocy Urzędu Marszałkowskiego). Uczestniczyły w nich drużyny z Białorusi, Ukrainy, Francji, Słowacji, Czech i Polski;
- dla młodych adeptów cyklicznie organizowane są w czasie trwania ferii zimowych turnieje
pn. „X Hal”. Wzięło w nim udział około 5000 młodych zawodników z wielu miejscowości naszego regionu;
- rokrocznie organizowane są rozgrywki Świętokrzyskiej Halowej Ligi Firm;
- podejmowano działania przy organizacji turniejów piłkarskich dla dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich niezrzeszonych w SZPN tj.: „Z podwórka na stadion”, Puchar im.
M. Wielgusa, „Liga Mistrzów”, „Torneo Świętokrzyskie”, mistrzostwa szkół w poszczególnych
kategoriach wiekowych, mistrzostwa gimnazjów (z UM Kielce);
- turnieje dla oldbojów – Radoszyce, Sandomierz, Klimontów, Kielce;
- uczestnictwo w turniejach zagranicznych w: Presovie, Lwowie, Borysowie i Paryżu.
III Działalność charytatywna:
Biura ŚZPN, dzięki pomocy Prezesa ŚZPN, Mirosława Malinowskiego oraz poszczególnych członków Zarządu ŚZPN prowadzi na szeroką skalę różnego rodzaju akcje charytatywne.
W ostatnich dwóch latach współorganizowaliśmy, pomagaliśmy bądź braliśmy czynny udział w:
- w wystawie „Historia polskiej piłki” – Kielce, Muzeum Zabawek;
- „Wrzuć Telefon” - Fundacji „A kogo”;
- „Szlachetna Paczka” – Caritas - dwukrotnie;
- Pomoc dla specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Dębnie;
- „Podaj do Antosia”;
- Pomoc Diabetykom Świętokrzyskim;
- fundowaliśmy prezenty dzieciom z Domów Dziecka;
- uczestnictwo w akcji, wspólnie z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami - „Pomagamy
bokserom”;
- współfinansowanie wyjazdu na turnieje międzynarodowe;
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- przed finałem Pucharu Polski w Suchedniowie (czerwiec 2014) promowaliśmy, wspólnie
z Kołem Amazonek akcję „Wygrajmy razem z rakiem piersi”.
- w planach jest zbiórka sprzętu sportowego, książek oraz paczek świąteczno – noworocznych
dla polskich dzieci na Litwie.
Nadmienić należy, że dzięki współpracy z wieloma świętokrzyskimi przedsiębiorcami i firmami, udało się pozyskać w różnej formie – gotówkowej, rzeczowej, itd. ponad 100 tysięcy złotych
na działalność.
W imieniu Zarządu opracował:
Maciej Cender

- 33 -

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOLEGIUM SĘDZIÓW ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
ZA OKRES OD 17.08.2012r. DO 30.06.2014r.
Zarząd ŚZPN uchwałą Nr 2/IV/2012 z dnia 28.08.2012r. powołał na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Kolegium Sędziów ŚZPN Tomasza Domaradzkiego.
Przewodniczący KS przedstawił Zarządowi ŚZPN następującą propozycję składu Zarządu
KS:
Tomasz Domaradzki
– Przewodniczący Zarządu
Jarosław Łapka
– Zastępca Przewodniczącego Zarządu
Andrzej Kobierski – Przewodniczący Komisji Szkoleniowej
Filip Robak – Program Talentów i Mentorów
Adam Stępień
– Sekretarz Zarządu
Bogdan Bonio, Stanisław Adamski – członkowie Zarządu
Taki skład Zarządu KS został zatwierdzony przez Zarząd ŚZPN na posiedzeniu uchwałą
Nr 10/V/2012 w dniu 17.09.2012r. Sekretarzem Kolegium Sędziów, zatrudnionym w biurze
ŚZPN jest Andrzej Ubożak.
Zarząd KS ŚZPN działa na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd Świętokrzyskiego ZPN
regulaminu. W okresie sprawozdawczym odbyło się 20 protokołowanych posiedzeń Zarządu
KS ŚZPN. Zarząd rozpatrywał wiele spraw związanych z działalnością sędziów i obserwatorów
w strukturach ŚZPN. W szczególności, Zarząd podejmował decyzje w sprawach:
- organizacji plenarek szkoleniowo-egzaminacyjnych,
- list sędziów i obserwatorów w poszczególnych klasach rozgrywkowych,
- opracowania regulaminów spadków i awansów sędziów i obserwatorów,
- organizacji kursów dla kandydatów na sędziów,
- dyscypliny wśród sędziów i obserwatorów.
Proces szkolenia przebiega zgodnie z założeniami. W zależności od możliwości finansowych
w każdym sezonie organizujemy po dwie plenarki ogólne dla wszystkich sędziów i obserwatorów
szczebla lokalnego. Podczas takich plenarek sędziowie i obserwatorzy przechodzili szkolenie
w zakresie najnowszych interpretacji przepisów gry oraz byli poddawani egzaminom teoretycznym ze znajomości przepisów gry i sprawnościowym. Oprócz tego we wrześniu 2012 r. organizowaliśmy egzaminy dla sędziów III ligi grup świętokrzysko-małopolskiej i lubelsko-podkarpackiej.
W ciągu sezonu rozgrywkowego, Komisja Szkoleniowa, działająca pod kierunkiem Andrzeja
Kobierskiego, prowadzi szkolenia w poszczególnych sekcjach terenowych. Zarówno w sezonie
2012-2013, jak i 2013-2014 odbyło się po 6 takich szkoleń.
Zgodnie z założeniami zrealizowano następujące zadania:
- prowadzenie obsady sędziów i obserwatorów IV ligi, klasy okręgowej, klasy A i B, a w sezonie 2012-2013 również III ligi,
- dokonywanie przesunięć sędziów i obserwatorów pomiędzy klasami rozgrywkowymi w zależności od osiąganych przez nich wyników i postępów, na podstawie przyjętych regulaminów
spadków i awansów,
- realizacja zasad selekcji i nadawania uprawnień obserwatora,
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- aktualizowanie stanu kadr sędziowskich i obserwatorów na podstawie prowadzonych analiz,
- przygotowywanie materiałów szkoleniowych na kursy szkoleniowo-egzaminacyjne dla sędziów i obserwatorów,
- bieżąca analiza poziomu prowadzenia zawodów, na podstawie ocen obserwatorów w poszczególnych klasach,
- ocena i analiza list rankingowych, jako element pomocniczy w przypadku awansów i spadków sędziów szczebla lokalnego,
- nadzór Komisji Szkoleniowej KS ŚZPN.
Najbliższe zadania do realizacji:
- zwiększenie ilości i jakości szkoleń dla sędziów i obserwatorów,
- podwyższenie umiejętności młodych sędziów, branych pod uwagę przy awansach do wyższych klas rozgrywkowych przez ich udział w kursach szkoleniowo-egzaminacyjnych oraz dodatkowych szkoleń organizowanych w ramach Programu Talentów i Mentorów,
- dostosowanie zasad spadków i awansów sędziów do aktualnych warunków struktur sędziowskich,
- organizowanie kursów sędziowskich dla kandydatów na sędziów,
- realizowanie zadań statutowych.
KOMISJA SZKOLENIOWA
Komisja Szkoleniowa, działająca pod kierunkiem Andrzeja Kobierskiego, prowadziła szkolenia dla sędziów i obserwatorów. Oprócz współ organizacji plenarek ogólnych, Komisja przeprowadziła w sezonie 2012-2013 i 2013/2014 36 szkoleń we wszystkich sekcjach terenowych.
SĘDZIOWIE
W sezonie 2012-2013 w strukturach KS ŚZPN było 199 sędziów, z czego na szczeblu centralnym sędziował jeden sędzia (M. Szrek), na szczeblu III ligi – 10 sędziów. Pozostali sędziowie
sędziowali mecze na szczeblu lokalnym.
W sezonie 2013-2014 w strukturach KS ŚZPN było 180 sędziów, z czego na szczeblu centralnym sędziowało 3 sędziów (M. Szrek, D. Gawęcki, M. Śliwa)oraz sędzia I ligi kobiet Anna
Adamska, na szczeblu III ligi – 10 sędziów. Pozostali sędziowali mecze na szczeblu lokalnym.
Zarówno na jesieni 2012 r., jak i 2013 r. zorganizowaliśmy kursy dla kandydatów na sędziów,
po których przybyło około 30 sędziów.
Obserwatorzy
W sezonie 2012-2013 Kolegium Sędziów ŚZPN dysponowało 19 obserwatorami, z czego: 2
na szczeblu centralnym (J. Łapka, A. Wysocki), 7 na szczeblu III ligi, pozostali na szczeblu lokalnym. W trakcie roku obserwatorzy zostali poddani dwukrotnie egzaminom teoretycznym.
W sezonie 2013-2014 mieliśmy 16 obserwatorów, z czego: 2 obserwatorów na szczeblu centralnym (J. Łapka, F. Robak), 5 obserwatorów III ligi i 9 obserwatorów na szczeblu lokalnym.
Ilość obserwatorów mogłaby być większa jednak ograniczona ilość obserwacji nie pozwala nam
na zwiększenie liczby obserwatorów. Obserwatorzy odbyli w sezonie dwa szkolenia połączone
z egzaminem teoretycznym.
PROGRAM TALENTÓW I MENTORÓW
Do realizacji programu na szczeblu wojewódzkim został powołany kol. Filip Robak , który do
współpracy dobrał sobie kol. Tomasza Kondraka (odpowiedzialny za nadzór nad przygotowaniem
fizycznym kadry). Zgodnie z wytycznymi programu mentorskiego, do kadry mentorskiej zostało
powołanych 10-ciu sędziów , którym przydzielono indywidualnie mentora- obserwatora. Po run- 35 -

dzie wiosennej 2012/2013 z kadry mentorskiej awanse uzyskali następujący sędziowie: Damian
Gawęcki awans do II ligi w związku z czym został objęty narodowym Programem Mentorskim,
oraz Kamil Adamski, Kamil Przyłucki oraz Damian Niebudek awans do III Ligi, Przemysław
Białacki awans do IV ligi, Adrian Leszczyński i Albert Bińkowski awans do Klasy O, a także
Filip Dziewięcki awans do Klasy A. Po rundzie jesiennej 2013/2014 sędzia Kamil Adamski, który
wcześniej został również zakwalifikowany przez Zarząd KS PZPN do systemu szkolenia młodych sędziów CORE ,uzyskał możliwość walki o występy w II lidze szczebla centralnego. Dzięki
pomocy finansowej PZPN, jak również ŚZPN udało się zakupić dla sześciu sędziów sport testery
z irdą , pomocne przy prowadzenia nadzoru nad przygotowaniem fizycznym kadry.
W rundzie wiosennej sezonu 2013/2014 PM na szczeblu okręgu objętych było 13 sędziów.
Czterej z nich to nowe osoby, dokooptowane do programu na podstawie naboru kwalifikacyjnego
przeprowadzonego w grudniu 2013. Dodatkowo w trakcie rundy wiosennej 2013 osoby te zostały poddane praktycznym egzaminom (obserwacja meczowa, również TV) w celu potwierdzenia
ich przydatności do PM. Przez ostatnie pół roku Jakub Moskal (klasa A), Michał Pluta, Jakub
Półchłopek oraz Dominik Wrona (klasa B) aktywnie uczestniczyli we wszystkich zajęciach nie
mając jednak przydzielonego mentora (braki w kadrze mentorów). Od rundy jesiennej sezonu
2014/2015 każdy z nich będzie pracował już indywidualnie z przydzielonym opiekunem .

Lista sędziów objętych PM na rundę jesienną 2014

Lp

Sędzia

Wiek

sędzia
od roku

Sekcja

klasa
rozgrywkowa

1
2
3
4
5
6

Damian Niebudek
Kamil Adamski
Kamil Przyłucki
Damian Muchacki
Przemysław Białacki
Adrian Leszczyński

23
20
25
24
2
24

2007
2010
2005
2007
2008
2011

Kielce
Ostrowiec Św
Sandomierz
Ostrowiec Św
Kielce
Kielce

7

Anna Adamska

20

2010

Skarżysko

8

Albert Bińkowski

20

2012

Skarżysko

III liga
III liga
III liga
IV liga
IV liga
Klasa O
Klasa O,
I liga kobiet
Klasa O

Jakub Moskal

24

2009

Skarżysko

Klasa A

Filip Dziewięcki
Michał Pluta
Jakub Półchłopek
Dominik Wrona

20
23
21
24

2011
2012
2012
2011

Kielce
Kielce
Kielce
Kielce

Klasa A
Klasa B
Klasa B
Klasa B

9
10
11
12
13
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MENTORZY: Każdemu sędziemu objętemu programem został przydzielony mentor który
obserwował postępy czynione przez danego sędziego.

Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sędzia
Adamski Kamil
Damian Niebudek
Kamil Przyłucki
Damian Muchacki
Przemek Białacki
Anna Adamska
Adrian Leszczyński
Albert Bińkowski
Filip Dziewięcki

klasa
rozgrywkowa
III liga
III liga
III liga
IV liga
IV liga
klasa O
klasa O
klasa O
Klasa A

Mentor
Bogdan Bonio
Stanisław Adamski
Adam Wysocki
Stępień Adam
Robak Filip
Jarosław Łapka
Andrzej Kobierski
Andrzej Kobierski
Jarosław Łapka

SZKOLENIA:
W pierwszym półroczu 2014r zorganizowaliśmy 6 spotkań szkoleniowych o następującej tematyce:
- luty – szkolenie teoretyczne na bazie najnowszych materiałów FIFA, temat „Korzyść, kiedy
jak i gdzie stosować – najnowsze wytyczne w tym zakresie” F.Robak + test pisemny 30 pytań
- marzec – trening na stadionie lekkoatletycznym (kopia zajęć z Antalyi) T.Kondrak + test
pisemny z najnowszych zmian w PG 30 pytań
- kwiecień – wykład na temat „Ustawianie sędziego w trakcie gry jak i przy SFG” na bazie najnowszego programu FIFA F.Robak + test pisemny 30 pytań ponownie ze zmian w PG
- maj – Squash 2h, instruktor, zasady gry + gra właściwa - polecam
- czerwiec – warsztaty na meczu PP Granat-Nida sędzia Gawęcki, kamera TV + analiza pracy
zespołu sędziowskiego z naciskiem na zarządzanie
- lipiec – praca domowa – opracowanie CBP, każdy sędzia 30 pytań (odpowiedź, uzasadnienie
+ odnośnik do PG)
Podsumowując, dzięki środkom pozyskanym z PZPN oraz Zarządu ŚZPN, Kolegium Sędziów
ŚZPN ma do dyspozycji kamerę HD, własne fotokomórki, pulsometry oraz stroje reprezentacyjne
, co pozwala rozwijać kunszt sędziowania jak również godnie reprezentować nasze województwo
a szkolenie sędziów prowadzą doświadczeni obserwatorzy oraz koledzy ze szczebla centralnego
Centralnej Komisji Szkoleniowej Kolegium Sędziów PZPN.
W imieniu Zarządu opracował:
Tomasz Domaradzki
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