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Pierwsze posiedzenie  Kolegium Sędziów SKK PZK odbyło się 
23 lipca 2014 roku w siedzibie Polskiego Związku Kręglarskiego w Poznaniu !

     Uczestniczyli:  Przewodniczący         – Ryszard Bonk 
                           Wiceprzewodniczący  – Bronisław Bednarek                    
     
    1.  Pierwsze posiedzenie Kolegium Sędziów SKK w nowym sezonie 2014/15 poświęcone zostało wyznaczeniu 
sędziów do obsługi zawodów ligowych i turniejów ogólnopolskich. Zaproponowani sędziowie mogą zapoznać się z KIS 
(mecze i turnieje) na stronach PZK SKK oraz kregle.net, a ewentualne uwagi skierować do Kolegium poprzez e-mail – 
rybo@poczta.fm lub telefonicznie 661-919-550 – Ryszard Bonk. 
   Delegowani sędziowie będą na bieżąco zmieniani na wyżej wymienionych stronach. Nie będzie informacji o 
sędziowaniu w Komunikatach KS SKK jak w poprzednim sezonie 2013/14. !
      2. Kolegium Sędziów zapoznało się również z Protokołem z XVI Krajowego Zjazdu Delegatów PZK, który odbył się 
28 czerwca 2014 r. w Tarnowie Podgórnym. Znalazły się w nim uwagi pod adresem Kolegium Sędziów SKK, dotyczące 
trudności w nadawaniu klas sędziowskich w Okręgach. Uznajemy, że zgłoszone uwagi nie są trafne i sprawiają 
wrażenie, jakby wynikały z niedostrzegania zmian zachodzących w minionych latach w naszym społeczeństwie oraz 
sporcie kręglarskim i jego regulaminach. Niestety wielu Kolegom sędziom obowiązujące przepisy nie są dobrze znane 
jak również niezbyt dobrze znane jest miejsce wiedzy o nich oraz o pracy Kolegium. A szkoda, bo brak wiedzy często 
prowadzi do nieporozumień. Pragniemy przynajmniej w pewnym stopniu zmienić ten stan rzeczy opisując i wyjaśniając 
działania podejmowane przez Kolegium.   
       Kolegium Sędziów w  nowym składzie od 31.08.2011 roku postanowiło zreformować pracę Kolegium  
i przystosować jak najlepiej wszystkie działania do dzisiejszych czasów (komputeryzacji i internetu). Aby prześledzić 
podejmowane działania należy zapoznać się z kolejnymi Komunikatami KS SKK wydawanymi od 2011 roku (na stronie 
PZK SKK – Sprawy sędziowskie). Tutaj nawiązując do tematu przedstawimy tylko kilka z nich. 

a) Wprowadziliśmy jako wiodącą internetową komunikację z sędziami (np. wysyłanie delegacji sędziowskich, 
informowanie o zmianach sędziów, itp.).  

 b) Wprowadziliśmy centralne elektroniczne Kartoteki Sędziów. Każdy sędzia ma Kartotekę w której są nanoszone 
udokumentowane godziny pracy na zawodach. Godziny nanoszone są z Protokołów z meczów 
 i turniejów (protokóły, raporty SG). Każdy sędzia, który zgłosi się poprzez e-mail do Kolegium w sprawie otrzymania 
udokumentowanych godzin pracy, otrzyma wydruk. Książki Sędziowskie, które posiadają sędziowie, są właściwie tylko 
do ich dyspozycji i rejestrowania pracy oraz szkoleń bądź kursów. Książki Sędziowskie, które są w użytkowaniu, były 
drukowane w latach 80-tych ubiegłego stulecia, dlatego znajdujące się w nich fragmenty przepisów są  już nieaktualne. 
Obecne przepisy dot. sędziów zawarte w Cz.1 KRS obowiązują od 1.01. 2009 r. Zapas obecnych Książek Sędziów jest 
na wyczerpaniu. Należy się zastanowić, czy przy tak prowadzonej centralnie ewidencji sędziowskiej istnieje potrzeba ich 
wydawania.  

c) Jeżeli chodzi o tryb przepływu dokumentów z kursów na sędziów klasy III i podwyższania na klasę II 
organizowanych przez OZK, to wymagamy tylko przesłania (ksero wzgl. skanów) do Kolegium:  Protokołu 
Egzaminacyjnego, Arkusza z odpowiedziami  egzaminacyjnymi, Wniosku–Oświadczenia, Deklaracji Sędziowskiej na 
dany sezon sportowy, 2 zdjęć legitymacyjnych (najlepiej w formie elektronicznej, e-mail) oraz 10 zł od każdego nowego 
adepta na sędziego. 
    W przypadku sędziów  podnoszących swoją klasę na II potrzebne są kserokopie wzgl. skany Protokołu 
Egzaminacyjnego, Arkusza odpowiedzi, Wniosku–Oświadczenia (tylko w przypadku zmian miejsca zamieszkania, nr 
telefonów itp.), Deklaracji Sędziowskiej (aktualny sezon) oraz 1 zdjęcia legitymacyjnego na Licencję (elektronicznie) oraz 
10 zł (jeżeli dotyczy to nowego sezonu). 

d) Zwracamy uwagę, że w świetle obowiązujących przepisów ( KRS Cz.1 p.4.1) sędzią kręglarskim jest osoba 
posiadająca licencję sędziego sportowego przyznaną przez Polski Związek Kręglarski, a praktycznie przez organ 
upoważniony przez Zarząd Związku. Takim organem jest KS SKK. Reasumując Okręg ma prawo przeprowadzać 
egzaminy na III i II klasę, lecz licencję przyznaje PZK. Z odpowiednim umotywowanym wnioskiem zwraca się do PZK 
zainteresowana osoba. Wnioski może zbiorczo przesłać OZK. 
     3. Obecne działania Kolegium podyktowane zostały m.in. następującymi przyczynami – brakiem aktywności 
niektórych Okręgów, chęcią wprowadzenia przejrzystej ewidencji centralnej i wydawanie jednolitych dokumentów 
(Licencje).      !
Na tym posiedzenie Kolegium Sędziów SKK PZK zakończono. 
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