Warszawa, 15 stycznia 2020 r.

Okręgowe Kolegia Sędziowskie
/wszystkie Okręgi PZW/

KOMUNIKAT GKSędz 1/2020
Dotyczący:




zmian w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego cz. II.1 Sprawy sędziowskie;
wyznaczania sędziów głównych na zawody;
spotkania z sędziami głównymi zawodów GPP i MP w 2020 r i Przewodniczącymi Okręgowych
Kolegiów Sędziowskich.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego część
II.1 Sprawy sędziowskie, (zwane dalej ZOSW cz. II 1), obowiązującymi od 2020 roku, a dotyczącymi
m.in. utraty ważności dotychczasowych wzorów licencji sędziego klasy krajowej oraz weryfikacji
i egzaminowania sędziów oraz wymiany dotychczasowych licencji sędziów klasy krajowej,
informujemy, jaką procedurę postępowania w w/w. tematach powinny przyjąć Okręgowe Kolegia
Sędziowskie.

Wymiana dotychczasowych licencji sędziów klasy krajowej.
Zgodnie z punktem 1.11.3 ZOSW cz. II.1 od dnia 1 stycznia 2020 roku tracą ważność wszystkie
dotychczasowe wzory licencji sędziego klasy krajowej PZW.
Nowy wzór licencji sędziego klasy krajowej PZW (zwanych dalej SKK) otrzymają:
 Wszyscy SKK dyscyplin wędkarskich i dyscypliny rzutowej którzy przeszli proces weryfikacji
w 2015 r z wynikiem pozytywnym oraz wyrażą dalszą wolę pełnienia funkcji SKK;
 SKK którzy zdali egzamin na SKK dyscyplin wędkarskich i dyscypliny rzutowej od 2016 do 2019
roku oraz wyrażą dalszą wolę pełnienia funkcji SKK.
W/w muszą złożyć, poprzez właściwe dla danego Okręgu Okręgowe Kolegia Sędziowskie (zwane
dalej OKSędz), wniosek na wydanie nowej licencji SKK (zał. nr 2 ZOSW cz. II.1).
Wniosek musi zawierać następujące dane sędziego:
 imię i nazwisko;
 data urodzenia;
 adres zamieszkania;
 nr telefonu;
 adres e-mail;
 przynależność do Okręgu PZW;
 data wstąpienia do PZW (wystarczy podać rok);
 data egzaminu na SKK (wystarczy podać rok);
 skan (zdjęcie) awersu dotychczasowej licencji SKK;
 zdjęcie w formacie cyfrowym o rozdzielczości minimalnej 492 x 633 piksele i wielkości
maksymalnej do 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające
fotografii o wymiarach 35 mm x 45 mm (szerokość x wysokość).
SKK którzy posiadali licencję sędziego dyscyplin wędkarskich i dyscypliny rzutowej muszą złożyć dwa
odrębne wnioski (wystarczy jedno zdjęcie).

Wniosek należy wypełniać elektronicznie na załączonym do tego komunikatu wzorze. Wniosek, wraz
ze skanem dotychczasowej licencji i zdjęciem, należy przesłać do Działu Sportu i Młodzieży ZG PZW.
Wnioski wypisane ręcznie (nieczytelne), oraz te do których nie będą dołączone skany
dotychczasowych licencji lub zdjęcia które nie spełniają wymaganych parametrów nie
będą rozpatrywane.
Ważność nowej licencji będzie wynosić 10 lat od daty wydania. Za nową licencję sędziowie oraz
Okręgi nie będą ponosili żadnych kosztów. Nowe licencje zostaną dostarczone do Okręgów w jak
najszybszym możliwym czasie po jej wykonaniu. Do czasu otrzymania nowej licencji potwierdzeniem
posiadanych uprawnień będzie elektroniczne potwierdzenie, przesłane na adresy email Okręgu
i sędziego, o właściwie złożonym wniosku.

Weryfikacje SKK.
Po przeanalizowaniu doświadczeń lat ubiegłych, Główne Kolegium Sędziowskie PZW (zwane dalej
GKSędz) zrezygnowało z weryfikacji SKK wg dotychczasowej formuły.
Od 2020 roku, weryfikacja będzie odbywała się tylko na wniosek właściwego OKSędz lub na wniosek
GKSędz. Podstawą weryfikacji może być brak aktywności sędziego lub indywidualna ocena SKK
dokonana przez OKSędz lub GKSędz, a podyktowana błędami popełnianymi przez sędziego podczas
pełnienia swojej funkcji podczas zawodów w dyscyplinach wędkarskich lub zawodach rzutowych.
Wszystkie wnioski i opinie nadesłane do GKSędz będą szczegółowo analizowane dla obiektywnego
rozpatrzenia konkretnej sprawy.
Wszyscy SKK mają prawo sędziować zawody kołowe i okręgowe. Aby jednak sędziować zawody
ogólnopolskie (Mistrzostwa Polski (MP), Grand Prix Polski (GPP), Puchar Polski (PP), eliminacje
do GPP), nazwisko konkretnego SKK musi znajdować się w wykazie aktywnych sędziów klasy
krajowej, ustalanym corocznie przez GKSędz i publikowanej na stronie internetowej GKS.
Decyzję o przesłaniu nazwiska do wykazu aktywnych sędziów klasy krajowej podejmują OKSędz,
które ponoszą pełną odpowiedzialność za pracę i kwalifikacje sędziego.
Podstawą do umieszczeniu w ww. wykazie musi być spełnienie wymogu aktywności SKK według
wymogów, które obowiązują w danym Okręgu PZW, np. obecność na szkoleniach organizowanych
przez OKSędz. lub GKSędz, odpowiednia liczba sędziowań itp.
W indywidualnych i szczególnych przypadkach, decyzję o umieszczeniu sędziego w wykazie
aktywnych SKK może podjąć GKSędz.
W wykazie umieszczone zostaną następujące dane: Imię i Nazwisko SKK oraz Okręg PZW którego
jest członkiem.
Wykaz aktywnych SKK aktualizowany będzie corocznie na podstawie otrzymanych z OKSędz
właściwych sprawozdań. W 2020 roku systematycznie po spłynięciu właściwych sprawozdań
z OKSędz, od 2021 roku w styczniu.
OKSędz., które nie prześlą do Biura ds. Sportu i Młodzieży ZG i do Sekretarza GKSędz. stosownych
sprawozdać w nakazanych terminach, nie będą mogły przedstawiać swoich SKK do wykazu
aktywnych SKK. Sędziowie z takich Okręgów PZW nie będą mogli sędziować – jako członkowie
Głównej Komisji Sędziowskiej – zawodów rangi krajowej. Dodatkowo OKSędz. muszą
w sprawozdaniach określić powód nieprzesłania stosownych wykazów np. SKK nie wyraził zgody
na umieszczeniu swojego nazwiska w wykazie aktywnych SKK, brak aktywności lub inne,
na podstawie indywidualnej oceny).

Egzaminy na SKK
Sędzią klasy krajowej PZW ma prawo zostać każdy członek PZW, który:
 ukończył teoretycznie 18 a praktycznie (ze względu na wymogi stażu wykonywani funkcji
sędziego w określonej klasie sędziowskiej) 23 lata;
 jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;
 posiada licencję sędziego klasy okręgowej PZW minimum 3 lata (pełne od daty wystawienia);
 o nienagannej postawie (niekarany prawomocnym wyrokiem sądowym);
 sprawny psychicznie i fizycznie.
Wniosek kandydata na SKK (wg wzoru zał. nr 1 ZOSW cz. II.1) akceptuje i przesyła do GKS PZW
przewodniczący OKSędz.
Wniosek powinien zawierać następujące dane:
 imię i nazwisko;
 data urodzenia;
 przynależność do Okręgu PZW;
 data wstąpienia do PZW (wystarczy rok);
 nr i data przyznania licencji klasy okręgowej (dokładna data);
 nr telefonu i adres email;
 skan (zdjęcie) książeczki sędziowań wraz z wpisami potwierdzającymi aktywność sędziowską;
 skan (zdjęcie) licencji klasy okręgowej kandydata.
Wniosek musi być podpisany przez Przewodniczącego OKSędz, lub inną upoważnioną osobę.
Wnioski wypisane ręcznie (nieczytelne), oraz te do których nie będą dołączone
wymagane skany lub zdjęcia, a także bez podpisu przewodniczącego OKSędz lub innej
upoważnionej osoby nie będą rozpatrywane.
O przyjęciu wniosku, ewentualnej dacie egzaminu i przydzieleniu przewodniczącego komisji
egzaminacyjnej decyduje Przewodniczący GKSędz, o czym poinformuje Okręg i kandydata poprzez
wiadomość email.
Sędziowie Klasy Krajowej podlegają ewidencji prowadzonej przez GKSędz, a także
właściwe OKSędz. Podlegają także wszystkim przepisom dotyczących sędziów PZW
wszystkich szczebli w danym Okręgu PZW.
Przypominamy także, że wszyscy sędziowie klasy międzynarodowej w dyscyplinach wędkarskich
i w dyscyplinie rzutowej chcący sędziować zawody organizowane przez PZW muszą posiadać licencje
PZW. Posiadanie tylko licencji międzynarodowej nie upoważnia sędziego do sędziowania zawodów
organizowanych przez PZW (ZOSW cz. II.1 pkt. 1.4.2).
Wnioski na wydanie licencji SKK a także dla kandydatów na SKK są dostępne w wersji edytowalnej
na stronie GKS.

Wyznaczanie sędziów głównych na zawody
Przypominamy, że sędziów głównych na zawody MP typuje i wyznacza Główne Kolegium
Sędziowskie, sędziów głównych na zawody GPP, PP i eliminacyjne do GPP wyznacza GKSędz
na wniosek organizatora.
Dlatego prosimy w jak najszybszym czasie o dostarczenie w formie oficjalnego pisma propozycji
sędziów głównych zawodów których Okręgi będą organizatorami.

Sędzia główny na w/w zawodach musi posiadać licencję sędziego klasy krajowej dyscyplin
wędkarskich, a na zawody rzutowe sędziego klasy krajowej dyscypliny rzutowej. Nazwisko sędziego
głównego musi również znajdować się w wykazie aktywnych sędziów klasy krajowej.
Kandydatury niespełniające tych wymogów nie zostaną przyjęte.

Spotkanie z sędziami głównymi zawodów MP, GPP, PP i eliminacyjnymi
do GPP oraz Przewodniczącymi OKSędz.
Wzorem lat ubiegłych zorganizowane zostanie spotkanie sędziów głównych zawodów rangi MP, GPP,
PP i eliminacyjnych do GPP z członkami GKSędz. Na spotkaniu zostaną omówione wszystkie zmiany
wprowadzone do ZOSW w ostatnim czasie. Omówione zostaną także sposoby właściwego
wypełniania i obiegu dokumentów wymaganych podczas zawodów, a także ogólne zasady dotyczące
sprawnego i bezproblemowego rozegrania zawodów we wszystkich dyscyplinach, w tym
w dyscyplinie karpiowej, w której w 2020 r. po raz pierwszy będą rozgrywane zawody organizowane
przez PZW.
Spotkanie odbędzie się w dniu 22 lutego 2020 r. w Biurze Zarządu Głównego
w Warszawie na ul. Twardej 42. Początek godzina 1030.
W związku z dużą ilością zmian, na spotkanie z sędziami głównymi zapraszamy również
Przewodniczących Okręgowych Kolegiów Sędziowskich. Będzie to okazja do wzajemnej wymiany
doświadczeń oraz udzielenia wszelkiej pomocy na pytania dotyczące w/w i innych spraw
sędziowskich.
Zgłoszenia na spotkanie z sędziami głównymi i Przewodniczącymi OKSędz prosimy
kierować do Działu Sportu i Młodzieży Biura ZG PZW w Warszawie na adres email
sportpzw@zgpzw.pl

Koszty przyjazdu na spotkanie pokrywają delegujące Okręgi.

Do komunikatu dołączone są wnioski o wydanie nowej licencji SKK i lista sędziów
Okręgu. Dokumenty proszę wypełniać elektronicznie.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
Przewodniczący GKSędz: Krzysztof Chwastek tel. 601 82 77 33 mail. krzyniucha@gmail.com
Z-ca przewodniczącego: Tadeusz Potasiński tel. 601 262 232 mail. potasinski@poczta.onet.pl

Przewodniczący
Głównego Kolegium Sędziowskiego
Polskiego Związku Wędkarskiego

Wiceprezes ds. Sportu
Główny Kapitan Sportowy
Polskiego Związku Wędkarskiego

Krzysztof Chwastek

Zbigniew Mośko

