Warszawa dn.27.01.2011

Komunikat nr 3 2010/2011
KS WOZKOSZ WM
1. Szkolenie.
W dniach 25.11.2010 i 24.01.2011 odbyły się dwa szkolenia okręgowe, na których w
sumie było obecnych 134 sędziów (jedno zwolnienie lekarskie i jeden wyjazd za granicę),
co przy ogólnej liczbie 143 sędziów boiskowych i funkcyjnych w sumie, oznacza, że 7
sędziów zostaje pozbawionych uprawnień do sędziowania spotkań w dalszej części
sezonu. Szczegółowa lista została wysłana do wiadomości przez odpowiedzialnego za
dyscyplinę Marcina Bieńkowskiego.
Jeżeli ktoś chciałby skorzystać z materiałów przedstawionych na szkoleniach może
zgłosić się do wykładowców Adama Wierzmana i Michała Proca.
Kolegium Sędziów podjęło decyzję o włączeniu w proces szkolenia komisarzy ligowych z
Warszawy. Tych, którzy mają czas i dobre chęci zaprosiliśmy do obserwacji
rozwijających się sędziów, aby uzyskać jak najlepszy obraz takich osób. Komisarze będę
pełnić jednocześnie funkcje sędziów stolikowych. Proszę o ciepłe przywitanie w naszym
gronie.
Szkolenie RC jest na półmetku. Za nami dwa campy w okręgach. Nasi sędziowie
kandydaci RC, Kasia Miłobędzka, Rafał Zuchowicz, Bartek Kucharski i Michał Gąsiński
zaprezentowali się do tej pory bardzo dobrze, zbierając wysokie noty. Przed nami camp
unifikacyjny w Poznaniu , na który zostanie wytypowanych 5 osób – 4 najlepsze z okręgu
i 5 najlepsza z całej grupy szkoleniowej. Jest o co walczyć. Życzymy naszym
powodzenia.
W okolicach początku marca rusza kolejny kurs sędziowski. Jeśli macie znajomych,
którzy chcieliby zostać sędziami proszę przekazać im informację. Szczegóły pojawią się
wkrótce, a odpowiedzialnym za kurs jest Michał Proc.
W dn.16.01.2011 odbył się egzamin dla sędziów kandydatów po kursie w Żyrardowie. W
kursie uczestniczyło 20 osób, z czego w tym terminie zdali:
Mateusz Bakuła
Przemysław Woromiej
Daniel Szymczak
Norbert Płaza
Krystian Czajkowski
Daniel Papierkowski
Marzena Galantowicz
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Serdecznie witamy w naszym gronie. Drugi termin egzaminu ustalono na 6.02.2011.
2.Dyscyplina.
Referat dyscypliny bardzo zdecydowanie i konsekwentnie przykłada się do swojej pracy.
Wynikiem tego jest duża liczba upomnień i zawieszeń. Wcale to nie cieszy i nie to jest
celem prac tego referatu. Celem jest taka praca naszego środowiska, że zawieszeń nie
będzie wcale. Mam nadzieję, że obecne kary przyczynia się tylko do lepszego
sędziowania w przyszłości. Nad całością dyscypliny czuwa Marcin Bieńkowski.
Regulamin rozgrywek WOZKOSZ WM stwierdza, że walkower meczu może być
ogłoszony dopiero po 30 min, gdy drużyna nie stawia się gotowa do meczu. Tak brzmi
regulamin w artykule 57.
Przesyłam dodatkowo Regulamin Rozgrywek WOZKOSZ WM w załączniku.
§ 57
„1. Mecz zostanie zweryfikowany jako przegrany bez gry /w dużych punktach 0:2, w
małych 0:20 w przypadku gdy:
1) Drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą liczbą zawodników niż
pięciu a w rozgrywkach młodzików ( 14 lat i młodsi ) mniejszą niż dziesięciu,
2) Drużyna z własnej winy nie stanie do zawodów lub spóźni się więcej niż 30 minut
-5 zawodników na boisku a w rozgrywkach młodzików ( 14 lat i młodsi )
10 zawodników gotowych do gry.
3) Drużyna wzbrania się grać pod kierunkiem sędziego wyznaczonego przez
Kolegium Sędziów WOZKosz W.M.
4) Drużyna jako gospodarz nie dostarcza przepisowej piłki, albo nie może jej zastąpić
w razie uszkodzenia w ciągu 10 min.
5) Drużyna schodzi z boiska lub nie chce rozpocząć gry.
6) W meczu biorą udział zawodnicy nieuprawnieni do gry.
7)Zaistnieją okoliczności, które z winy którejś z drużyn uniemożliwiają
przeprowadzenie zawodów do końca /gospodarze zawodów są odpowiedzialni za
zachowanie się publiczności/.
8) Gospodarz nie dostarczy do WGiD oryginału protokołu zawodów najpóźniej do
końca I rundy a dla meczów kolejnych do końca rozgrywek.
9) Gospodarz nie zapewni opieki medycznej.”
3.Rozliczanie delegacji.
Kolegium Sędziów informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (a dokładnie art. 30, ust. 1, pkt 5a) od 1. 01. 2011
powinien ulec sposób rozliczania delegacji sędziowskich. Ponieważ Zarząd, a tym samym
Kolegium w żaden sposób nie zostało powiadomione o tym fakcie przez księgowość
Warszawskiej Federacji Sportu, a informację tą dostaliśmy dopiero teraz, zmianę
wprowadzamy w trybie natychmiastowym. Niestety w związku z tym w niektórych
klubach możemy zostać poproszeni o poprawienie delegacji, które zostały wystawione w
okresie, który upłynął od początku roku. Nowy zapis w ustawie przewiduje
opodatkowanie każdego pojedynczego przychodu do 200 zł z tytułu umów zleceń,
delegacji sędziowskich i innych dotyczących działalności wykonywanej osobiście
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ryczałtem w wysokości 18%. Od umów takich (a tym samym delegacji) nie naliczamy
kosztów uzyskania przychodu, a przychodów z nich uzyskanych nie uwzględniamy w
rocznym zeznaniu podatkowym. Przychody z poszczególnych delegacji w żaden sposób
się nie sumują, tzn. jeśli w jednym klubie wystawimy delegacje na łączną kwotę
przekraczającą 200 zł, ale żadna pojedyncza tej kwoty nie przekroczy, to nadal z takiego
klubu nie otrzymamy PIT-u rocznego.
Przykładowe rozliczenie delegacji przy obecnych przepisach będzie wyglądało tak:
Kwota brutto 80 zł
Podatek 14 zł
Kwota netto 66 zł
Rozliczeń delegacji powyżej 200 zł dokonujemy na starych zasadach (mogą się takie
zdarzyć np. na turniejach). Obowiązują dotychczasowe druki. Przesyłam w załączniku.

4. Sprawy różne
Środowisko sędziowskie WOZKOSZ WM składa Grzegorzowi Bachańskiemu
gratulacje w związku z wyborem na stanowisko Prezesa PZKOSZ! W dn.29.01.2011
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PZKOSZ, na którym wybierano
prezesa na nową kadencję. Polecam zapoznanie się z programem Grzegorza na stronie
www.nowypzkosz.pl .

Arnauld Kom Njilo (FIBA Africa), mieszkający na co dzień w Polsce, włączony
został do grona sędziów szczebla centralnego. Tym samym zostanie on
dopuszczony do egzaminów śródsezonowych. Po ich zaliczeniu prowadzić
będzie mecze na poziomie drugiej ligi. Cieszymy się ze spektakularnego sukcesu naszego
kolegi, który jednym wielkim skokiem z sędziego okręgowego WOZKOSZ WM stał się
sędzią międzynarodowym. Chyba nikomu do tej pory to się nie udało!
Tym miłym akcentem życzę Wam wielu sukcesów na boiskach okręgowych ufając, że
Wasza ciężka praca będzie doceniona.

Jacek Litawa
Przewodniczący KS
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