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1. Wstęp
W chwili obecnej wiadomo już, że IAAF przyznał fundusze w odpowiedzi na napisany
przeze mnie wniosek o sfinansowanie działań związanych z rozwojem sędziowskim, który
został wypracowany w zespole w składzie: Janusz Krynicki, Filip Moterski oraz Janusz Rozum.
Dzięki tym funduszom łatwiej będzie zrealizować wskazane w niniejszym dokumencie
postulaty.
Strategia działań Centralnego Kolegium Sędziów PZLA to wskazanie głównych
obszarów funkcjonowania CKS w najbliższej kadencji. To także diagnoza kluczowych
aspektów, które w najbliższych czterech latach będą przedmiotem zainteresowania władz CKS.
Zaliczyć do nich należy następujące elementy:
• Obsada zawodów;
• Licencje specjalistyczne stopnia centralnego, w tym wprowadzenie sędziego
NTO (narodowy obserwator techniczny), wraz z ich odnawianiem;
• Klasy sędziowskie;
• Szkolenia dla sędziów;
• Publikacje dla celów szkoleniowych oraz publikacje przepisów, interpretacji;
• Zarządzanie ewidencją sędziów;
• Komunikacja z otoczeniem, organizacja i logistyka działań CKS;
• Kwestie związane z formalnym funkcjonowanie CKS (regulaminy).
Cel główny funkcjonowania Centralnego Kolegium Sędziów w kadencji 2017-2020
to umożliwienie rozwoju sędziów lekkoatletycznych poprzez zapewnienie im szansy
zdobywania wiedzy w trakcie szkoleń i warsztatów oraz doświadczenia podczas sędziowania
najważniejszych imprez z kalendarza PZLA, na które zostaną nominowani. Celami
szczegółowymi są zaś:
Ø Powiązanie systemu nominacji na zawody z liczbą imprez oraz wielkością zasobu
sędziów posiadających licencje stopnia centralnego;
Ø Zmiana formuły przeprowadzanych weryfikacji licencji stopnia centralnego;
Ø Dopasowanie do międzynarodowych standardów systemu szkolenia sędziów;
Ø Formalne wprowadzenie paneli specjalistycznych poprzez powierzenie misji tworzenia
paneli: startu, chodu sportowego, kierowników technicznych oraz NTO;
Ø Zarządzanie ewidencją sędziów lekkoatletycznych wraz z ujednoliceniem smyczy
i oprawek na licencje;
Ø Zmiana formuły Biuletynu Centralnego Kolegium Sędziów;
Ø Wypracowanie konsensusu w zakresie funkcjonowania, nadawania i wykorzystywania
w karierze klas sędziowskich;
Ø Zebranie i udostępnienie dokumentów ułatwiających sędziowanie zawodów poprzez
stronę internetową i profil społecznościowy;
Ø Nastawienie na współpracę z różnymi osobami, instytucjami i podmiotami w zakresie
realizacji celów CKS.
Inną sprawą są metody, w jaki sposób będą realizowane niniejsze cele. I to jest miejsce, gdzie
każdy z sędziów, nie tylko z CKS, czy zarządów WKS, może się wypowiedzieć.
Wysyłając maila na adres wskazany na końcu dokumentu wszyscy zainteresowani mogą zabrać
głos w dyskusji i zaproponować swoje pomysły, które po konsultacjach z autorami tych
postulatów, mogą zostać włączone jako narzędzia realizacji strategii funkcjonowania
Kolegium.
Opracował: Filip Moterski ©
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2. Struktura organizacyjna
Centralne Kolegium Sędziów będzie zarządzane, a nie rządzone. Różnica polega
na umiejętności podzielenia obszarów (co jest przedmiotem między innymi tego
dokumentu) i umiejętnego, holistycznego podejścia, które będzie nosić znamiona
integracji kluczowych obszarów i ich wykorzystywania do realizacji celów CKS
w sposób efektywny. Niezbędne jest zaproponowanie podziału organizacyjnego,
wraz z podziałem odpowiedzialności. Należy zaznaczyć, że podległość pod
odpowiednią osobę z CKS nie wyklucza powierzenia niektórych zadań osobom,
które nie są Członkami CKS, jeśli ich wiedza, doświadczenie czy kompetencje
pozwalają na realizację powierzonych zadań.
W pierwszej kolejności należy wskazać kto tworzy i zarządza Centralnym
Kolegium Sędziów. Trzeba podkreślić, że CKS działa w imieniu i na rzecz wszystkich
sędziów lekkoatletycznych realizując postawione cele związane z sędziowaniem
zawodów lekkoatletyki w poszanowaniu zasad i przepisów IAAF. CKS zatem tworzą
wszyscy sędziowie, na czele z Przewodniczącym i 16 członkami CKS, z których
12 (oprócz Przewodniczącego wybierana jest podczas Zjazdu Delegatów WKS),
a pozostała czwórka osób może zostać dokooptowana do składu Centralnego Kolegium
Sędziów.

Szef CKS

Prezydium
CKS

Centralne
Kolegium
Sędziów
PZLA

Wszyscy
sędziowie

Opracował: Filip Moterski ©

Członkowie
CKS

5

Bezpośrednimi kompetencjami Przewodniczącego CKS są:
o Bezpośredni nadzór nad elektronicznym Systemem Ewidencji Sędziów;
o Bezpośredni nadzór nad Centralnym Systemem Powołań (nominacje
na zawody);
o Powierzanie misji tworzenia paneli bloków konkurencji;
o Organizacja prac Prezydium CKS oraz Centralnego Kolegium Sędziów;
o Dbanie o realizację celów strategicznych funkcjonowania CKS;
o Współpraca z Zarządem PZLA oraz komisjami PZLA;
o Nadzór nad publikacjami afiliowanymi przez CKS (np. Biuletyn CKS);
o Reprezentowanie Kolegium w relacjach z instytucjami i organizacjami
krajowymi i międzynarodowymi oraz Wojewódzkimi Kolegiami Sędziów.

Nadzór merytoryczny nad
nominacjami na zawody

Kompetencje
przewodniczącego CKS

Zarządzanie systemem
licencji sędziowskich

Zarządzanie relacjami
z WKS i sędziami LA

Nadzór nad publikacjami
afiliowanymi przez CKS
W realizacji zadań Przewodniczącego wspiera Prezydium CKS, które w kadencji
2017-2020, oprócz Przewodniczącego, składać się będzie między innymi z osób piastujących
następujące funkcje:
ü Wiceprzewodniczący CKS ds. szkoleniowych i organizacyjnych, w którego
kompetencjach jest:
o Koordynacja systemu certyfikacji i ewaluacji sędziów, zgodnego
z międzynarodowymi standardami (TOECS Level 1);
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o Koordynacja przygotowania i realizacja szkoleń, seminariów i warsztatów
dla sędziów, organizowanych na poziomie centralnym;
o Koordynacja organizacji i logistyki spotkań CKS, Prezydium CKS,
seminariów, w zakresie współpracy z PZLA;
o Koordynacja realizacji grantów i dotacji zewnętrznych;
ü Wiceprzewodniczący CKS ds. regulaminowych, w którego kompetencjach jest:
o Koordynacja spraw regulaminowych, w tym przygotowywanie propozycji
zmian w regulaminach, doradztwo WKS w zakresie zgodności
regulaminów WKS z regulaminem CKS oraz aktualizacja regulaminu
po uchwalonych zmianach;
o Organizacja i koordynacja prac Komisji ds. zatwierdzania rekordów Polski
o Koordynacja klas sędziowskich – wraz z przygotowaniem procedur
nadawania oraz wykorzystywania statusu sędziów z określoną klasą;
o Analiza sprawozdań – przygotowanie opracowanego i zredagowanego
według przygotowanych zasad wyciągu z przesyłanych sprawozdań,
wypracowanie optymalnego modelu sprawozdań z zawodów w zależności
od rangi imprezy oraz pełnionej funkcji na zawodach;
ü Sekretarz CKS, w którego kompetencjach leży:
o Prowadzenie komunikacji mailowej i listownej w imieniu
Przewodniczącego CKS, Prezydium CKS oraz CKS z sędziami;
o Obsługa korespondencji CKS;
o Przygotowywanie dokumentów (po merytorycznej akceptacji)
do wstawienia na stronę internetową w zakładkach dotyczących
przydatnych plików oraz szkoleń;
o Redagowanie informacji na stronie CKS i profilu/profilach
społecznościowych;
o Przygotowanie sprawozdań z posiedzeń Prezydium CKS, Zebrań
plenarnych CKS i innych spotkań (w miarę konieczności);
Docelowo wiceprzewodniczący CKS mają koordynować pracę komisji i zespołów roboczych
(problemowych)według zaproponowanego podziału.
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3. Obsada zawodów
Obsada zawodów z kalendarza PZLA wymaga działań podejmowanych we współpracy
z Przewodniczącym, Prezydium oraz koordynatorami poszczególnych bloków. Dzięki temu
jesteśmy w stanie stworzyć system, który będzie godził oczekiwania CKS w zakresie
zapewnienia obsady najlepszej pod względem jakościowym (uprawnienia wyznaczanych osób)
z oczekiwaniami sędziów posiadających uprawnienia centralne.
•

Diagnoza:
Prowadzona przez CKS obsada musi spełniać trzy podstawowe założenia: musi być
transparentna, jeśli chodzi o powołania osób, musi być skorelowana z modelem
przyznawania licencji specjalistycznych – nowym systemem certyfikacji (liczba
imprez/ranga imprez/liczba sędziów z I i II licencją specjalistyczną) i musi dawać
możliwość porównania między impreza oraz kolejnymi latami.
Obsada przygotowywana do tej pory co najmniej w dwóch punktach: korelacja
z licencjami specjalistycznymi oraz porównywalnością, nie była zapewniona.

•

Wizja:
Obsada przygotowywana jest przez „Opiekunów bloku”: start, biegi, skoki, rzuty,
chód

sportowy,

kierownicy

techniczni

zawodów,

komisja

odwoławcza.

Wyznaczona jest data, do której muszą spłynąć informacje od tych osób do
koordynatora obsady. Osoba ta zbiera te informacje wykorzystując program
komputerowy i prezentuje go na Prezydium CKS. Ostateczna wersja przesyłana jest
do członków CKS i głosowana w przyjętej przez CKS formie. Lista osób
planowanych na dane zawody jest umieszczana na stronie internetowej w pliku PDF
(preferowane ujęcie co najmniej kwartalne, a domyślnie – roczne) i wysyłana do
osób, które są planowane z prośbą o wysłanie wiadomości w przypadku, kiedy nie
mogą sędziować zawodów, na które otrzymają nominację. Nominacje wysyłane są
z pominięciem sekretariatu PZLA, na oficjalnym papierze firmowym Centralnego
Kolegium Sędziów, wysyłane są do wiadomości PZLA. Do obsady zostanie
stworzony dedykowany program komputerowy, który pozwoli szybko generować
statystyki, listy do publikacji, listy do wysyłki, a także w miarę możliwości
technicznych i finansowych, personalizowane wiadomości SMS informujące o
wysłaniu powołania bądź projektu powołania z prośbą o ustosunkowanie się do niej.
Funkcjonowanie systemu (w tym systemu powiadomień SMS będzie finansowane
Opracował: Filip Moterski ©
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ze środków, jakie sędziowie będą wpłacać za odnawianie licencji sędziego LA, co
ma miejsce raz na cztery lata).
•

Realizacja:
A) Wyznaczenie osoby koordynatora obsady podlegającej bezpośrednio pod
Przewodniczącego CKS i ściśle z nim współpracująca (w zakresie raportowania,
ścisłego przestrzegania wyznaczonych terminów, generowania statystyk
wyznaczeń).
W pierwszej fazie funkcję koordynatora obsady przyjmuje przewodniczący
CKS;
B) Powołanie sędziów koordynatorów obsad w blokach konkurencji (start, skoki,
rzuty, biegi, chód sportowy, kierownicy techniczni zawodów, komisja
odwoławcza) – nie zawsze muszą to być Członkowie CKS;
C) Przygotowanie programu dedykowanego (bazującego na systemie licencji) –
Centralny System Powołań, z którego można generować statystyki dotyczących
liczby powołań w ujęciu imprez, w ujęciu rocznym i w ujęciu osób.
Konieczne jest uzupełnienie danych adresów e-mail oraz numerów telefonu
wszystkich sędziów z I i II licencją specjalistyczną;
D) Dopasowanie zagadnień obsady oraz programu szkoleń, ewaluacji i certyfikacji
osób posiadających uprawnienia w postaci licencji specjalistycznych stopnia
I i II – obsada powinna zapewniać możliwość sędziowania osobom
posiadającym licencje specjalistyczne stopnia I i II. Od najbliższego cyklu
odnawiania licencji specjalistycznych musi nastąpić działania dopasowujące
liczbę sędziów posiadających uprawnienia centralne do liczby imprez (MM oraz
Mistrzostwa Polski) tak, aby w ciągu 4 lat (czas przyznawania licencji stopnia
centralnego):
o Sędziowie z I licencją wyznaczani byli:
§ Gwarantowane co najmniej 2 razy na zawodach Mistrzostw Polski
(kategoria MP w kalendarzu, w tym OOM, biegi przełajowe, biegi
uliczne);
§ Gwarantowane co najmniej 3 razy na inne zawody z kalendarza
PZLA, których obsadą zajmuje się CKS.
o Sędziowie z II licencją wyznaczani byli:
§ Gwarantowany co najmniej jeden raz na zawody Mistrzostw Polski
(kategoria MP w kalendarzu, w tym OOM, biegi przełajowe, biegi
uliczne);
§ Gwarantowane co najmniej 3 razy na inne zawody z kalendarza
PZLA, których obsadą zajmuje się CKS.
o Kierownicy Techniczni Zawodów wyznaczani byli:
§ Co najmniej 1 raz na zawody z kalendarza PZLA, których obsadą
zajmuje się CKS.

Poniżej proponowany schemat obsady w ujęciu procesowym.
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4. System certyfikacji i ewaluacji centralnych licencji
specjalistycznych zgodny z międzynarodowymi standardami
Osiągnięcie najwyższego poziomu licencji specjalistycznej powinno być nie tyle celem
każdego sędziego, ile od strony CKS, powinno być to jasno przedstawione, jako jedna
z możliwości jego rozwoju. Posiadanie licencji specjalistycznej to nie tylko kolejny etap
rozwoju sędziego, ale przede wszystkim jest to kluczowy element funkcjonowania Centralnego
Kolegium Sędziów. Naszym podstawowym zasobem są ludzie, a najważniejszymi dla nas
powinni być tacy, którzy chcą się rozwijać. W tym celu powinniśmy przedstawić informacje
sędziom w zakresie:
1. Możliwości rozwoju kariery sędziowskiej w zakresie podwyższania uprawnień;
2. Szczegółowe informacje jak to można zrobić;
3. Precyzyjne daty, kiedy to można zrobić;
4. Sprecyzowane po stronie koordynatorów bloków profilu, umiejętności i innych cech
pożądanych przez sędziów aspirujących do licencji specjalistycznych;
5. Różnic między statusem I i II licencji.
•

Diagnoza:
Licencje specjalistyczne przestały być kojarzone z rozwojem sędziów,
a w szczególności przestały być rozróżnianie pod kątem ich ważności.
Brak jest jednolitych, możliwie obiektywnych reguł, w ujęciu różnych bloków,
które wskazywałyby jakie cechy, wiedzę czy umiejętności powinien posiadać
sędzia, który ubiega się o licencję specjalistyczną. Kandydatom stawiane są tylko
wymagania formalne, brak natomiast precyzyjnych instrukcji poza koniecznością
przeprowadzenia akcji weryfikacyjnej. Sędziowie licencje specjalistyczne kojarzą
często tylko przez pryzmat akcji weryfikacyjnej, która często jest tylko
sprawdzeniem wiedzy, według niesprecyzowanych i nieuchwalonych zasad,
które przez sędziów kandydatów do licencji często były poddawane w wątpliwość
jako subiektywne, a nie selektywne. Złe skojarzenia są zauważalne również jeśli
chodzi o samo sformułowanie „weryfikacja”. Konieczna jest zatem zmiana, która
będzie pokazywać kierunki rozwoju CKS w stronę profesjonalizacji i położenia
silnego nacisku na szkolenia i rozwój. W dotychczas prowadzonych działaniach
rzucał się w oczy brak możliwości otrzymania informacji zwrotnej na temat
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popełnianych błędów, który również był często podnoszony przez krytyków
dotychczasowych akcji weryfikacyjnych, co dotykało wszystkich bloków.
Niekiedy publikowane wyniki, czy nawet klucze do sprawdzania prac nie były
wolne od błędów, co wprowadzało jeszcze większą dyskusję na temat uznawalności
wyników. Sędziowie, którzy otrzymali licencję specjalistyczną stopnia I i II często
nie byli rozróżniani pod kątem ważności tych licencji. Nie było tego widać
po nominacjach na zawody – często sędziowie posiadający niższe uprawnienia byli
wyznaczani częściej (nie chodzi tu o zastępstwa) niż sędziowie posiadający
uprawnienia I licencji specjalistycznej. Posiadanie wyższych uprawnień nie
uprawniało do otrzymywania jakichkolwiek materiałów szkoleniowych, biuletynów
czy darmowych przepisów (zapis ten wskazuje już pewne możliwości i potencjał
narzędzi, których już nie ma lub który nie został wykorzystany). W ocenie wielu
osób różnica między I i II licencją była tylko w trudności egzaminu i konieczności
dwuetapowej weryfikacji.
•

Wizja:
Uzyskanie licencji specjalistycznej stopnia centralnego powinno być poprzedzone
możliwością uzyskania odpowiedniej wiedzy teoretycznej. Wymagane jest również
posiadanie doświadczenia w pracy w danym bloku konkurencji. Musi nastąpić
zmiana jakościowa całego procesu przyznawania licencji, a także zmiana związana
z nazewnictwem, które musi przystawać do celu głównego funkcjonowania CKS,
czyli do szeroko pojętego rozwoju sędziów. Zamiast weryfikacji należy iść w stronę
certyfikacji i ewaluacji, co jest zbieżne z praktyką międzynarodową – TOECS
Level I. Będzie się to wiązać również z wprowadzeniem stopnia NTO
po wcześniejszym przeszkoleniu. Sędziowie powinni być poinformowani
o terminach w jakich będą odbywać się certyfikacja, wymaganiach stawianych
kandydatom,

oczekiwanym

profilu

sędziego

z

licencją

specjalistyczną,

a także powinni dostać informację zwrotną na temat popełnionych błędów tak,
aby mogli je wyeliminować. To będzie wymuszać przygotowanie przez komisje
certyfikacyjno-ewaluacyjną nie tylko profilu kandydata (oczekiwane cechy, wiedza
i umiejętności oraz doświadczenie w podziale na licencję I i II), ale także całej
metodyki ewaluacji. Liczba licencji specjalistycznych zostanie dopasowana
do ilości zawodów tak, aby po pozytywnych wynikach procesu certyfikacji sędzia
mógł liczyć na centralne nominacje na najważniejsze zawody w kalendarzu PZLA.
Opracował: Filip Moterski ©
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Sędziowie posiadający najwyższe kwalifikacje będą za darmo otrzymywać przepisy
lekkoatletyczne oraz inne materiały pomocne w sędziowaniu, których dostępność
jest, jak wiadomo, ograniczona.
•

Realizacja:
A. Faza przygotowania certyfikacji:
o przygotowanie
podstawowych
zasad,
wymagań
formalnoorganizacyjnych dopasowania polskiego systemu kształcenia
do standardów międzynarodowych, zgodnych m.in. z TOECS Level 1
IAAF;
o analiza liczby imprez w kalendarzu wraz z zapotrzebowaniem sędziów
wyznaczanych centralnie na zawody w latach 2012-2016
o przygotowanie profilów sędziego z I i II licencją specjalistyczną oraz
NTO dla każdego bloku konkurencji (start, biegi, skoki, rzuty,
kierownicy techniczni zawodów, chód sportowy) z uwzględnieniem
następujących parametrów i sposobami ich pomiaru: wymagana wiedza
z zakresu danego bloku, posiadane umiejętności sędziowania
(umiejętność rozwiązywania trudnych przypadków – kolejny etap
w zakresie wiedzy, tzn. praktycznego jej wykorzystywania), posiadane
doświadczenie, inne kluczowe cechy oczekiwane od kandydata;
o określenie formuły certyfikacji dla każdego bloku skorelowanej
z liczbą licencji zapewniającą sędziowanie zawodów;
o przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz szkolenia z zakresu
bloku dla osób ubiegających się po raz pierwszy o licencję
specjalistyczną w danym bloku (skoki, rzuty, biegi) oraz dla sędziów
kandydatów do panelu NTO
o przygotowanie szkolenia i procesu certyfikacji i ewaluacji
obejmującego część praktyczną dla sędziów ubiegających się o licencje
specjalistyczne
(starter,
kierownik
techniczny
zawodów,
chód sportowy);
o określenie zasad i sposobów sprawdzania wiedzy z nastawieniem na
profesjonalizm i obiektywizm, a także późniejszą publikację wyników.
B. Faza realizacji:
o przeprowadzenie akcji rekrutacyjnej do szkolenia wśród sędziów
wskazanych przez WKS, a w przypadku panelu NTO – po wskazaniu
przez CKS, Komisję Sportowo-Techniczną PZLA bądź koordynatora
bloku konkurencji w CKS PZLA;
o przeprowadzenie akcji szkoleniowej;
o przeprowadzenie certyfikacji;
o wskazanie uczestnikom dalszych kroków związanych z oceną,
propozycjami komisji oraz przyznawaniem licencji lub dołączeniem do
panelu NTO.
Opracował: Filip Moterski ©
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C. Faza oceny i przyznawania licencji:
o holistyczna ocena każdego z kandydatów biorąca pod uwagę nie tylko
wykonanie poleceń egzaminacyjnych;
o przygotowanie rekomendacji komisji w zakresie listy nazwisk w
podziale na sędziów proponowanych do przyznania I licencji i II
licencji specjalistycznej oraz dołączenia do panelu NTO wraz z
udostępnieniem CKS oceny kandydata wraz z dopasowaniem jego
sylwetki do oczekiwanego profilu posiadacza licencji danego stopnia;
o głosowanie nad rekomendacjami komisji – przyznawanie licencji przez
CKS;
o umieszczenie listy nazwisk osób, które otrzymały licencje
specjalistyczne na stronie internetowej;
o przygotowanie certyfikatów dla posiadaczy licencji specjalistycznych i
ich dystrybucja;
o udostępnienie możliwości porównania własnej pracy z odpowiedziami
oczekiwanymi;
o przekazanie informacji do komisji obsady.
Licencje specjalistyczne muszą przestać być kojarzone z egzaminami, niejasnymi
wymaganiami oraz subiektywną oceną komisji. Od tej pory certyfikacja i ewaluacja mają być
ściśle związane z nadrzędnym celem funkcjonowania CKS – rozwojem sędziów, a kryteria
certyfikacji muszą być jasne i udostępnione zainteresowanym przed etapem ewaluacji.
Ważne, aby uczestnicy procesu mogli uzyskiwać informacje zwrotne nie tylko co do uzyskania
licencji specjalistycznej, czy też nie, ale również w zakresie popełnionych błędów.
Z góry należy założyć, że wyniki zostaną opublikowane tak, aby każdy mógł zobaczyć, co musi
jeszcze poprawić. W tym celu, proces musi być przygotowany nadzwyczaj starannie, metody
ewaluacji muszą być rzetelne, a wyniki wiarygodne.

Opracował: Filip Moterski ©
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5. Szkolenia
Jeśli chcemy podnosić swoje kwalifikacje to oprócz zdobywania doświadczenia podczas pracy
na stadionie, boisku czy trasach biegowych, ważne jest uzyskiwanie aktualnej, fachowej
i dobrze przekazywanej wiedzy.
•

Diagnoza:
Częstotliwość szkoleń, a także bezpośrednie ich powiązanie tylko z akcjami
weryfikacyjnymi spowodowało, że za szkolenie powszechnie przyjmuje się akcje
weryfikacyjne stopnia centralnego. W dużej mierze taki stan rzeczy podyktowany
był trudnością w pozyskaniu środków finansowych niezbędnych na pokrycie
kosztów

wynajęcia

lokali,

zwrotu

kosztów

dojazdu

dla

uczestników

czy prelegentów. Inną kwestią było niedopasowanie treści do poziomu bądź
oczekiwań uczestników, sposób przekazywania wiedzy, brak możliwości dyskusji
na temat prezentowanych przykładów, a niekiedy niezgodność prezentowanych
treści z obecnie obowiązującymi przepisami IAAF.
•

Wizja:
W dzisiejszych czasach coraz większe pieniądze przeznaczane są na rozwój
kompetencji, umiejętności i wiedzy. Niestety w organizacjach związanych
z finansowaniem ze środków budżetu publicznego nie jest to już takie oczywiste.
W takim przypadku część osób sama inwestuje w swój rozwój przeznaczając czas,
a niekiedy i niemałe środki na możliwość zwiększania swojej wiedzy i umiejętności.
Bezdyskusyjna jest konieczność oderwania szkoleń od procesu certyfikacji
i ewaluacji licencji specjalistycznych stopnia centralnego. Szkolenia przy
certyfikacji powinny być obligatoryjne dla sędziów, którzy po raz pierwszy
przystępują do takich egzaminów. W przypadku kolejnych już procesów certyfikacji
i ewaluacji danego sędziego szkolenia powinny mieć charakter porządkujący
wiedzę, a nie inicjujący, jak to miało to miejsce w przypadku szkoleń
organizowanych przy okazji weryfikacji. Konieczne jest zatem zwiększenie
częstotliwości szkoleń dla sędziów już posiadających uprawnienia na poziomie
I i II licencji specjalistycznej. Ważne, aby takie spotkania były organizowane
raz na dwa lata w każdym bloku i miały charakter warsztatów i konwersatoriów,
zamiast

formy

wykładowej

czy

prezentacji

Opracował: Filip Moterski ©
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Szczególnie ważne są warsztaty, które obfitują w pracę grupową, gdzie uczestnicy
mogą przedyskutować i wypracować metodykę podejmowania decyzji podczas
pracy w komisji sędziowskiej. Po każdym szkoleniu musi powstać materiał,
który zostanie opublikowany. Ma on stanowić przypomnienie dla tych, którzy brali
udział w spotkaniu oraz drogowskaz dla tych, którzy nie brali udziału w szkoleniu.
Uczestnicy szkolenia powinni także otrzymywać certyfikaty potwierdzające ich
udział w szkoleniu. W perspektywie przyszłości (6-10 lat) uczestnictwo
w szkoleniach powinno być wymagane, jeśli sędzia aspiruje do członkostwa
w panelu sędziów NTO lub uzyskania I licencji specjalistycznej w danym bloku.
W przypadku szkoleń, pod kątem ich finansowania, należy założyć dwa warianty:
1. Scenariusz optymistyczny, kiedy otrzymujemy finansowanie szkolenia – wtedy
jesteśmy w stanie zapewnić pokrycie większości kosztów – docelowo zawsze w
tym przypadku pokrycie kosztów podróży (zawsze Członkowie CKS,
niezależnie od stopnia posiadanej licencji i sędziowie z I licencją, a w miarę
możliwości też sędziowie z II licencją) , ewentualnie zakwaterowania (tylko jeśli
konieczne, docelowo preferencja spotkań jednodniowych), w miarę możliwości
zapewniany jest posiłek. Możliwe, że dla posiadaczy II licencji zostanie
wprowadzona drobna odpłatność, w przypadku zbyt dużych rozbieżności
finansowych
2. Scenariusz pesymistyczny, kiedy nie otrzymujemy żadnego dofinansowania.
Koszty dojazdu nie są refundowane, jak również nie ma możliwości
zapewnienia posiłku. Możliwe, że spotkania będą miały charakter drobnej
odpłatności na pokrycie kosztów wynajmu sali, drobnego poczęstunku itp.
•

Realizacja:
Szkolenia centralne powinny być na poziomie średnio-zaawansowanym i wyższym,
jeśli chodzi o wiedzę i wiadomości w bloku, w którym są one przeprowadzane.
Szkolenia na poziomie podstawowym powinny być przeprowadzane na poziomie
regionalnym bądź lokalnym.
A. Faza przygotowania do szkolenia:
o zebranie informacji o potrzebach szkoleniowych pod kątem oczekiwań
względem szkolenia, zasobu wiedzy, który ma być przekazany oraz terminu,
jak również ewentualnego współfinansowania ze strony uczestników
(wariant pesymistyczny);

Opracował: Filip Moterski ©
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o przygotowanie konspektów szkoleniowych, które będą wskazywać jaką
wiedzę i umiejętności zostaną przekazane uczestnikom oraz jakimi
metodami, kto będzie tutorem oraz ile godzin takie szkolenie będzie trwało
– to wszystko pozwoli na profesjonalne przygotowanie oferty szkoleniowej
i przedstawienie jej zainteresowanym sędziom;
o organizacja szkolenia (logistyka, przygotowanie nazwisk uczestników,
ewentualne zakwaterowanie wraz z listą zakwaterowania, przygotowanie
rozliczeń kosztów dojazdu, pobranie zaliczek, przygotowanie materiałów
szkoleniowych oraz rozesłanie ich w miarę potrzeb, przygotowanie ankiety
ewaluacyjnej).
B. Faza realizacji:
o przeprowadzenie szkolenia – nastawienie na aktywne formy przekazywania
wiedzy;
o przekazanie przygotowanych uprzednio certyfikatów;
C. Faza podsumowania i po zakończeniu szkolenia:
o rozliczenie kosztów szkolenia;
o wysłanie ankiety ewaluacyjnej do sędziów;
o publikacja materiałów będących wnioskami ze szkolenia (strona, biuletyn);
o przygotowanie sprawozdania merytorycznego ze szkolenia na potrzeby
CKS.

Opracował: Filip Moterski ©
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6. Licencje sportowe - koordynacja wysyłek i nadzorowanie
ewidencji
W 2014 roku udało się zmienić formułę przygotowywania oraz drukowania licencji sędziego
sportowego. Od tej pory duża odpowiedzialność za właściwe przygotowanie wniosku
spoczywa na przedstawicielu WKS, który został upoważniony do obsługi lokalnej wersji
Systemu Ewidencji Sędziów LA. Po stronie CKS leży w tym momencie akceptacja złożonego
wniosku, co oznacza wysłanie wnioski do druku w PZLA.
•

Diagnoza:
W pierwszej fazie wystąpił problemy z terminowym dostarczeniem licencji,
pomimo wpłat ze strony WKS za licencje. Problem ten wynikał z dużej ilości
zgłoszeń, a także pewnymi technicznymi ograniczeniami systemu, które zostały
szybko

wyeliminowane.

Sam

system

funkcjonuje

sprawnie.

Problem w opóźnieniach w realizacji najczęściej pojawia się w momencie
przekazania do druku, na który to etap CKS już nie ma wpływu. W chwili obecnej
licencje drukowane są bez zbędnej zwłoki. Problemem jest brak oprawek oraz
smyczy do licencji, zwłaszcza dla sędziów, którzy po raz pierwszy otrzymali
wydrukowane licencje.
•

Wizja:
Licencja Sędziego LA nadal będzie odnawiana raz na cztery lata. Koszt takiej
odnowy zostanie przekazany do wiadomości wszystkim zainteresowanym wraz ze
szczegółowym harmonogramem działań. W chwili obecnej nie ma przesłanek,
by opłata za odnowienie licencji się drastycznie zmieniła. Pieniądze uzyskane
tytułem opłat za odnowienie licencji będą przekazane na uzupełnienie środków na
koncie programu do generowania i wysyłania powiadomień w postaci SMS,
kompatybilnego z Centralnym Systemem Powołań. Obecnie należy podjąć
konkretne rozmowy na temat możliwości zamówienia i dystrybucji plastykowych
oprawek na licencję oraz smyczy dla wszystkich sędziów tak, aby wszyscy
sędziowie wyposażeni byli w aktualny rodzaj smyczy. Konieczne jest także
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uzupełnienie danych telefonicznych i adresowych sędziów tak, aby można było
skutecznie wdrożyć powiadamianie o nominacji na zawody przy użyciu
Centralnego Systemu Powołań.
•

Działania:
A. Kontakt z Przewodniczącymi WKS w zakresie konieczności pilnego
uzupełnienia systemu o dane: numer telefonu (komórkowego) i adres e-mail
(obligatoryjnie dla sędziów posiadających I lub II licencję specjalistyczną,
licencję Kierownika Technicznego Zawodów, członków panelu Delegatów
Technicznych);
B. Kontakt z PZLA w zakresie zakupu oprawek na licencję oraz wyboru nowego
wzoru smyczy na licencję sportową i ich zakupu wraz z ich dystrybucją (po
konsultacjach z Przewodniczącymi WKS);
C. Przygotowanie harmonogramu aktualizacji licencji sędziowskich wraz z
opracowaniem wysokości opłat, z których finansowane będą działania
szkoleniowe i związane z komunikacją nominacji na zawody;
D. Prowadzenie bieżącej działalności związanej z obsługą elektronicznego
Systemu Ewidencji Sędziów.

Opracował: Filip Moterski ©
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7. Klasy sędziowskie
W trakcie ostatniego zjazdu okazało się, że temat klas sędziowskich budzi bardzo dużo
emocji. Ze względu na brak możliwości wypracowania konsensusu co do formuły, celu
funkcjonowania klas sędziowskich oraz sposobu ich przyznawania, CKS musi podjąć
zdecydowane działania o znaczeniu systemowym, których celem będzie adaptacja klas
sędziowskich do nowych potrzeb, współczesnych warunków i oczekiwań sędziów oraz CKS.
•

Diagnoza:
Klasy sędziowskie przestały być identyfikowane jako element rozwoju.
Prestiż klasy „Sędziego związkowego” w oczach sędziów systematycznie spadał.
W tej chwili pojawia się pytanie, w jakim celu sędziowie mają zdawać egzamin na
sędziego związkowego? Status sędziego związkowego nie jest potrzebny według
sędziów do realizowania ich potrzeb w zakresie rozwoju. Sędziowie patrzą na ten
element jako na kolejny egzamin, który nie zmienia ich pozycji, nie daje żadnych
profitów, więc uważany jest jako niepotrzebny i anachroniczny.

•

Wizja:
Klasa sędziego okręgowego i związkowego w chwili obecnej będzie
wykorzystywana w kontekście tworzenia panelu NTO oraz funkcjonowania panelu
Delegatów Technicznych PZLA przy Komisji Sportowo-Technicznej PZLA,
jak również Kierowników Technicznych Zawodów. Sędzia, który aplikować będzie
o uzyskanie klasy sędziego NTO i włączenie do tego panelu musi posiadać klasę
sędziego związkowego co najmniej od 4 lat. Sędzia aplikujący do panelu Delegatów
Technicznych

musi

posiadać

klasę

sędziego

związkowego

od

lat

3.

Sędzia aplikujący do panelu Kierowników Technicznych Zawodów powinien
posiadać klasę sędziego okręgowego co najmniej od 3 lat.
•

Działania:
A. Weryfikacja zasad przyznawania klas sędziowskich
B. Wpisanie wymagań odnośnie posiadania klas sędziowskich do profilu
kandydata na licencję KTZ, NTO czy członka panelu DT.
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8. Publikacja materiałów, opracowań i tłumaczeń przepisów
z języka oryginalnego
Materiały szkoleniowe, biuletyny, interpretacje oraz aktualizacje przepisów są jednym
z najważniejszych obszarów, jeśli chodzi o oczekiwania sędziów, którzy potrzebują aktualnych
informacji, na podstawie których będą pracować.
•

Diagnoza:
W ostatnich latach zostało przyjęte, że nowe wydania przepisów będą ukazywać się
po tzw. „dużych zmianach”, które najczęściej odbywają się raz na cztery lata.
W takiej też częstotliwości ukazywały się przepisy lekkoatletyczne. O wiele gorzej
sprawa wygląda, jeśli chodzi o przydatne pliki, materiały szkoleniowe czy biuletyn
CKS.
o Przydatne pliki:
Najczęściej można je było znaleźć na wszystkich stronach tylko nie na stronie
PZLA, w zakładce CKS. Przyczyną był z jednej strony brak takich materiałów,
które dopiero były tworzone, a z drugiej nieumiejętność dzielenia się nimi
(np. WKS Łódź zamieszczał na swojej stronie internetowej materiały
i pliki, które nie były dostępne na stronie PZLA, wypełniając z jednej strony
lukę, ale nie wysłano takich materiałów do administratorów strony PZLA,
by tam również były zamieszczone);
o Materiały szkoleniowe:
Poziom materiałów, które miałyby być zamieszczone na stronie musi mieć
wysoki

poziom,

nie

może

być

dwuznaczny

i

dyskusyjny.

Tym wymaganiom trudno było sprostać, co skutkowało, że żadna z komisji
bloków

konkurencji

nie

przygotowała

bądź

nie

wysłała

materiału

do opublikowania;
o Biuletyn CKS:
Wysokie

oczekiwania

jakie

były

stawiane

biuletynowi

nie przetrwały próby czasu i konfrontacji z różnymi zdarzeniami.
Brak jasnych oczekiwań redakcyjnych i edytorskich, trudność we współpracy
przy redagowaniu numerów, niechęć do publikacji czy dzielenia się wiedzą,
konfrontacyjny i polemiczny charakter biuletynu spowodowały, że jego przekaz
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był nieczytelny, a poziom i treści – niezadawalające. Miał charakter
publicystyczny przy zmniejszającym się wymiarze merytorycznym.
•

Wizja:
Na kwestię publikacji trzeba spojrzeć z wielu perspektyw. Materiały, które będą
publikowane mają być użyteczne. Mają to być zarówno pliki dokumentów
przydatnych w pracy sędziego, ale także interpretacji, materiały szkoleniowe,
przepisy zawodów, tłumaczenia czy biuletyn. Część dokumentów będzie
publikowana w formie elektronicznej, część będzie wydawana w formie tradycyjnej
(na przykład przepisy). Każdy z publikowanych dokumentów będzie musiał
uzyskać akceptację merytoryczną. Chodzi o to, by na stronie nie widniały
dokumenty o charakterze polemicznym, wieloznaczne, o niskiej wartości
merytorycznej czy wręcz niezgodne z obowiązującymi przepisami, regułami
czy zasadami.
Zupełnie innym zagadnieniem jest Biuletyn CKS, który będzie wydawany pod inną
redakcją. Redaktor będzie miał za zadanie zbierać materiały do biuletynu
kontaktując się z potencjalnymi autorami. Każdy sędzia, który będzie chciał,
aby opublikowano jego artykuł lub przemyślenia będzie miał taką możliwość, jeśli
jego tekst będzie zgodny z utworzonymi wymogami edytorskimi w zakresie
wyglądu, formy, objętości tekstu oraz uzyska pozytywną opinię merytoryczną.
To podniesie nie tyle prestiż Biuletynu, ile pozwoli na utrzymanie wysokiego
poziomu komunikacji między CKS, a wszystkimi sędziami w Polsce.

•

Działania:
A. Biuletyn CKS

1. Powołanie zespołu redakcyjnego biuletynu w składzie redaktor prowadzący oraz
redaktor merytoryczny;
2. Ustanowienie wymogów edytorskich i standardów redakcyjnych;
3. Ustalenie harmonogramu prac;
4. Przygotowanie certyfikatów dla autorów tekstów;
5. Możliwość profesjonalnego wydania wraz z numerami ISSN, ISBN.
B. Przepisy – aktualizacje i tłumaczenia
o Powołanie zespołu ds. tłumaczeń przepisów;
o Ustalenie harmonogramu prac;
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o Oszacowanie popytu na przepisy;
o Wybór drukarni;
o Konsultacja kosztów i współfinansowania z PZLA;
o Przygotowanie plików pod kątem wymagań firmy drukarskiej;
o Współpraca z PZLA w zakresie przygotowania faktur i wysyłki przepisów;
o Realizacja zamówień złożonych przez WKS.
C. Pliki i dokumenty
o Wypracowanie standardów publikowania dokumentów (odpowiednia jakość
graficzna, edytorska i merytoryczna);
o Konsultacja z komisjami szkoleniowymi w zakresie przygotowywania
materiałów do publikacji;
o Publikacja i dystrybucja materiałów (strona, media społecznościowe,
wydruk, kolportaż).
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9. Sprawozdania z zawodów
Centralne Kolegium Sędziów nominując osoby do pełnienia funkcji kierowniczych
na zawodach oczekuje nie tylko profesjonalizmu w wypełnianiu obowiązków sędziego,
ale również wypełnienia sprawozdania z imprezy, na którą osoba ta została nominowana.
Celem sprawozdań jest monitoring prawidłowego przebiegu imprez pod względem
organizacyjnym i technicznym.
•

Diagnoza:
Sprawozdania

w

dotychczasowej

formie

nie

sprawdziły

się.

Wzór, który obowiązuje wszystkich powołanych sędziów ma dużo ograniczeń,
a w szczególności daje tylko fragmentaryczny obraz zaistniałych sytuacji, nie
prowadzi do odkrycia źródła tych problemów. Inną kwestią jest malejąca
frekwencja wysyłanych sprawozdań oraz ich jakość (na części zawodów
nie zdarzyły się żadne sytuacje, wymagające ich opisywania, natomiast formularz
sprawozdania wymuszał jego wypełnienie).
•

Wizja:
Sędziowie będą wypełniać formularz dopasowany do pełnionej na zawodach
funkcji. Będzie można to zrobić w formie tradycyjnej, ściągając plik, wypełniając
go odręcznie lub na komputerze, albo będzie można wypełnić go jako formularz
elektroniczny. Każde ze sprawozdań zostanie poddane merytorycznej i redakcyjnej
obróbce tak, aby wyłuskać z niego najistotniejsze elementy. Konkluzje będą
publikowane w Biuletynie CKS.

•

Działania:
A. Opracowanie nowego formularza (powołanie zespołu problemowego);
ü Dopasowanie do rangi zawodów i pełnionej funkcji;
ü Opracowanie sprawozdania na podstawie merytorycznego spojrzenia
na wnioski z prac poprzednich zespołów analizy sprawozdań;
ü Testowanie formularza;
B. Umieszczenie formularza w zasobach internetowych
C. Zbieranie danych
D. Obróbka informacji
E. Generowanie raportów oraz konkluzji i publikacja w Biuletynie CKS
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10. Dane kontaktowe

Przewodniczący CKS:
Filip Moterski
moterski.filip@gmail.com
nr tel.: 790 339 233
Członkowie CKS wybrani podczas Zjazdu (w kolejności alfabetycznej):

1. Małgorzata Górecka (Sosnowiec, śląskie)
2. Radosław Jurczak (Warszawa, mazowieckie)
3. Arleta Kaniewska (Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie)
4. Janusz Krynicki (Warszawa, mazowieckie)
5. Stanisław Krzywicki (Suwałki, podlaskie)
6. Czesław Lis (Gdańsk, pomorskie)
7. Tadeusz Majsterkiewicz (Warszawa, mazowieckie)
8. Ewa Małczyk (Kraków, małopolskie)
9. Przemysław Otomański (Poznań, wielkopolskie)
10. Henryk Ryll (Warszawa, Mazowieckie)
11. Tadeusz Stawicki (Warszawa, Mazowieckie)
12. Franciszek Waszkiewicz (Wrocław, dolnośląskie)
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