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KOMUNIKAT
Zarządu Kolegium Sędziów ŚZPN
Zarząd KS informuje sędziów oraz kluby, że na posiedzeniu dnia 29 grudnia 2015 r.
przyjął, iż w przypadku braku zapłaty przez klub delegacji sędziowskiej, aby Zarząd KS
mógł zwrócić się do Zarządu ŚZPN o zapłatę przez ŚZPN takiej delegacji sędziowie muszą
spełnić następujące warunki:
1.
w przypadku, gdy klub oświadczy, że płaci delegację gotówką, to brak zapłaty
delegacji musimy być odnotowany w sprawozdaniu zawodów, niezapłacona delegacja musi
zostać złożona niezwłocznie do A. Ubożaka;
2.
w przypadku, gdy klub oświadczy, że płaci delegację przelewem, to sędzia
zostawiając delegację w klubie musimy odebrać od przedstawiciela klubu
(kierownika/skarbnika/prezesa) potwierdzenie otrzymania przez niego delegacji (wzór w
załączeniu). W sytuacji braku zapłaty delegacji w zakreślonym terminie, sędzia musimy
sporządzić niezwłocznie pisemne oświadczenie, iż delegacja nie została zapłacona.
Następnie wraz z potwierdzeniem otrzymania delegacji przez przedstawiciela klubu złożyć
dokumenty do Andrzeja Ubożaka.
Zarząd KS pod koniec każdego miesiąca będzie sprawdzał u Andrzeja Ubożaka ile
delegacji nie zostało zapłaconych i występował do Zarządu ŚZPN o zapłatę przez Związek
takich delegacji. Natomiast brak zachowania w/w procedury spowoduje, iż sędzia we
własnym zakresie będzie musiał dochodzić od klubu zapłaty delegacji sędziowskiej.
Ponadto Zarząd KS przyjął, iż obsadę meczy sparingowych będzie prowadził Andrzej
Ubożak. Mecze sparingowe jako sędzia główny prowadzić będę tylko sędziowie główni.
Obsada będzie jawna, umieszczana na stronie KS ŚZPN. Wobec powyższego w przypadku,
gdy klub będzie chciał, aby mecz sparingowy poprowadził sędzia należący do KS ŚZPN, to
stosowny wniosek o poprowadzenie meczu sparingowego musi złożyć do Andrzeja
Ubożaka co najmniej od 7 do 10 dni przed planowanym terminem meczu. Z tytułu
prowadzenia meczów sparingowych sędziowie uprawnieni są do pobrania ekwiwalentów z
tytułu prowadzenia zawodów sparingowych ustalonych uchwałami nr XII/187 z dnia 12
grudnia 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie ekwiwalentów dla
sędziów, obserwatorów i delegatów od III ligi do niższych klas rozgrywkowych i nr
XII/188 z dnia 12 grudnia 2014 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127
z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. ryczałtów dla
sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego (w załączeniu) oraz ewentualnych
kosztów dojazdu. Z meczu sparingowego musi zostać sporządzony protokół, który należy
złożyć do Andrzeja Ubożaka.
Dopuszczalny jest przypadek, iż klub indywidualnie uzgodni z sędzią/sędziami, że
zawody sparingowe poprowadzą społecznie. W takim wypadku klub w swoim wniosku do
Andrzeja Ubożaka musi wskazać, iż wnosi,
aby mecz sparingowy poprowadził/li
społecznie wskazany/ni imiennie sędzia/sędziowie.

Sędzia, który nie zostanie delegowany na mecz sparingowy przez Andrzeja Ubożaka, a
poprowadzi taki mecz i informacja o tym dotrze do Zarządu KS, zostanie odsunięty od
obsady na całą rundę wiosenną sezonu 2015/2016 r.
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