
Komunikat z posiedzenia Kolegium S ędziów MWZPS w dniu 21 marca 2019 r.  
 

 

W spotkaniu uczestniczyli: 

  

• Marcin Myszkowski – Przewodniczący 

• Jacek Naduk 

• Leszek Papież 

• Łukasz Makowski 

• Maciej Twardowski 

• Magdalena Niewiarowska 

• Wojciech Głód 

• Dorota Papuda (wykorzystując wideokonferencję) 

 

W posiedzeniu nie uczestniczyli: Andrzej Kaznowski oraz Zbigniew Kułak – usprawiedliwili Oni swoją 

absencję. 

 

1) Kolegium zatwierdziło poniższe decyzje, które były ustalane korespondencyjnie pomiędzy 

posiedzeniami KS: 

a) Wniosek o nadanie Medalu MWZPS z dn. 09/12/2018 

b) Wniosek o włączenie do składu Kolegium Jacka Kociałkowskiego z dn.11/12/2018 

c) Wniosek o nadanie klas z dn.14/12/2018 

d) Wniosek o włączenie do grona sędziów Pani Mileny Pajenk z dn.14/12/2018 

e) Pismo do WGiD w sprawie Zuzanny Kalińskiej z dn. 17/02/2019 

 

2) Przedstawiono zakres działań w poszczególnych Komisjach: 

 

2.1. Komisja Organizacyjna – prezentowała Dorota Papuda: 

 

a) Aktualizacja kartoteki Sędziów – podstawowe działania zostały zakończone. Powstała baza 

wszystkich sędziów MWZPS w Excelu bieżąco (opracowana przez Justynę Kuskowską), która 

zawiera wszystkie dostępne obecnie informacje. Materiał ten będzie na bieżąco uzupełniany. 

b) Informacja dotycząca Rozporządzenia Ministra Zdrowia – została rozesłana do wszystkich 

sędziów mailowo – do stosowania. 

c) Coroczne sprawozdanie dla GUS zostało przygotowane i wysłane. 

d) Informacja dotycząca zgłoszeń do drużyny reprezentującej Mazowsze w XI Mistrzostwach 

Polski Sędziów Siatkówki - Wielkopolska 2019. 

e) W siedzibie MWZPS uruchomione zostało archiwum sędziów – dedykowana szafa na potrzeby 

Kolegium. Wyselekcjonowano i zebrano w jednym miejscu wszystkie dostępne informacje i 

materiały dotyczące sędziów MWZPS. 

 

2.2. Komisja Szkolenia i Kwalifikacji – prezentowała Magdalena Niewiarowska 

 

a) Podsumowanie kurs podstawowego 2018-19.  

Kurs ukończyło 15 z 31 uczestników, które kurs rozpoczęły 03.12.2018r.: 
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1. Banaszak Małgorzata 

2. Erchardt Arkadiusz 

3. Gontarczuk Alicja 

4. Górska Agata 

5. Gruszczyński Roch 

6. Jusiński Arkadiusz 

7. Konopski Damian 

8. Kryszkiewicz Mateusz 

9. Mielnik Michał 

10. Ślesiński Kamil 

11. Walesiak Franciszek 

12. Włodarczyk Mikołaj 

13. Wylotek Damian 

14. Rzeszotarska Magdalena 

15. Talacha Marcin

 

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu kursu zostały zawarte w "SPRAWOZDANIU Z 

KURSU PODSTAWOWEGO NA SĘDZIEGO PIŁKI SIATKOWEJ 2018/2019” 

 

Przewodniczący Marcin Myszkowski zobligowany został do wystąpienia w imieniu KS do 

Zarządu MWZPS o nadanie klas sędziowskich powyższym sędziom. 

 

b) Podsumowanie kursu dla kandydatów na Szczebel Centralny 2019 

Na kurs centralny zostały zakwalifikowane nw. Osoby: 

� Kwiatkowski Łukasz 

� Zimoch Mateusz 

� rezerwowy – Ogórkis Andrzej 

 

c) Przedstawiona została informacja nt. przygotowania analizy arkuszy z ocenami przesyłanymi 

przez Sędziów Głównych. Przedstawiony został również zarys koncepcji kursu dla kandydatów 

na Szczebel Centralny 2020. 

 

2.3. Komisja Obsad – prezentował Leszek Papież 

 

a) Przedstawiona została informacja dotycząca uporządkowania kwestii formalnych dotyczących 

systemu obsad, tj. kwestia zawarcia niezbędnych umów oraz dokonania opłat związanych z 

użytkowaniem systemu. 

b) Przedstawiona została koncepcja, która zostanie zweryfikowana przez Komisję, odnośnie 

rozbudowania systemu obsad o moduł umożliwiający załączenie zdjęcia protokołu. 

Ewentualne wdrożenie uzależnione byłoby od kosztu rozwiązania. Dodatkową kwestią będzie 

również wystąpienie z propozycją do Zarządu MWZPS odnośnie finansowania kosztu 

utrzymania Systemu Obsad wraz z kosztem rozbudowy o wspomniany moduł. 

 

2.4. Komisja Etyki Sędziowskiej i Dyscypliny – prezentował Maciej Twardowski 

 

a) Przedstawiona została informacja dotycząca bieżących działań z obszaru etyki i dyscypliny 

sędziowskiej. 
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b) Przedstawiona została informacja odnośnie statusu projektów regulaminów sędziowskich. 

Ważną ich częścią jest również możliwość połączenia w jeden dokument regulaminu Komisji 

sędziowskiej oraz regulaminu wyboru Przewodniczącego. 

 

2.5. Obszar działań reprezentowanych przez Przewodniczącego – prezentował Marcin Myszkowski 

 

a) Zaplanowane zostało spotkanie z Komisją Szkolenia MWZPS (25/03) 

b) Przedstawiony został status prac nad zmianą Statutu MWZPS 

c) Przedstawiony został status sprawy Tomasza Janika 

 

3) Kolegium Sędziów podjęło poniższe decyzje: 

 

3.1. Kursokonferencja przed sezonem 2019/2020 

 

Ustalono, że zostanie zorganizowana po szkoleniu sędziów szczebla centralnego i będzie miała 

formę wybraną przez sędziów MWZPS poprzez ankietę.  

Możliwe opcje: 

a) Kursokonferencja jednodniowa zakończone kolacją integracyjną (ognisko/grill). Koszt 

szkolenia poniesiony przez sędziego: 120,00 zł. 

b) Kursokonferencja dwudniowa z kolacją integracyjną (ognisko/grill) oraz noclegiem. Koszt 

szkolenia poniesiony przez sędziego: 120,00 zł. 

Po zebraniu danych z ankiety zostanie podjęta decyzja o ostatecznej formie szkolenia. 

 

3.2. Decyzje finansowe 

 

Podjęto poniższe decyzje finansowe: 

a) Rezygnacja z pobierania od sędziów opłaty „złotówkowej” (włącznie z opłatą „złotówkową” 

od sędziów szczebla centralnego); 

b) Koszt certyfikatu na sezon 2019/2020 dla sędziów wojewódzkich wynosi 80,00 zł od osoby; 

c) Wprowadzono opłatę przedsezonową dla sędziów szczebla centralnego, która wynosi 80,00 

zł od osoby; 

d) Sędziowie, którzy ukończyli 65 lat (rok urodzenia 1954 i starsi) i mają uprawnienia sekretarza 

zostają zwolnieni z kosztów certyfikatu lub opłaty przedsezonowej dla sędziów s.c.; 

e) Nowi sędziowie, którzy w tym roku ukończyli kurs podstawowy na Mazowszu, zostają 

zwolnieni z opłaty za licencję sędziego MWZPS; 

f) Sędziowie, którzy ukończyli kurs sędziowski w marcu 2019r. zostaną zwolnieni z opłat 

licencyjnych przed najbliższym sezonem. 

 

3.3. Format certyfikatu sędziowskiego 

 

Podjęto decyzję, że zostanie zmieniony format certyfikatu sędziowskiego – nowy dokument 

rozmiaru karty kredytowej i będzie oklejany właściwymi hologramami o posiadanej klasie 

sędziowskiej oraz ważności licencji na sezon. 
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3.4. RODO 

 

W związku z procesem zbierania zgód na przetwarzanie danych wynikających z RODO podjęto 

decyzję, że w przypadku brakujących dokumentów, ich uzupełnianie będzie warunkowało 

wydanie Licencji na kolejny sezon 2019-20. 

 

3.5. Stroje sędziowskie 

 

Podjęło decyzję o pozostawieniu aktualnych strojów sędziowskich na kolejny sezon rozgrywek. 

Sprawa ewentualnego sprzętu dodatkowego będzie zależna od ewentualnie pozyskanych 

sponsorów. 

 

3.6. Decyzja dotycząca kol. Mileny Pajenk 

 

Podjęło decyzję, że kol. Milena Pajenk otrzyma nieodpłatnie koszulkę sędziowską MWZPS. 

 

3.7. Decyzja dotycząca kol. Damiana Wylotek 

 

Podjęło decyzję w sprawie sędziego spoza województwa mazowieckiego – kol. Damiana Wylotek 

(zamieszkały w Wola Osowińska) – będzie traktowany jako sędzia z Siedlec i z tego miejsca będzie 

miał prawo rozliczania delegacji sędziowskich. 

 

3.8. Zatwierdzono urlopy sędziowskie i inne wnioski 

 

a) Wniosek Łukasza Raneckiego o urlop sędziowski w okresie: 29.10.2018 – 31.05.2019; 

b) Wniosek Magdaleny Gałaszewskiej o urlop sędziowski w okresie 01.01.2019 – 31.08.2020 ; 

c) Wniosek Martyny Jakubowskiej o urlop sędziowski do 31.08.2019; 

d) Wniosek Pawła Królaka o skreślenie z listy sędziów MWZPS. 

 

3.9. Koordynator ds. informatycznych 

 

Podjęto decyzję o obsadzeniu wakatu na stanowisku Koordynatora ds. informatycznych. Na 

stanowisko to wybrany został Leszek Papież, który wyraził zgodę.  

 

Przewodniczący Marcin Myszkowski zobligowany został do wystąpienia w imieniu KS do Zarządu 

MWZPS o zatwierdzenie Leszka Papieża na tym stanowisku. 

 

 

 

Na tym posiedzenie KS MWZPS w dniu 21.03.2019 r zakończono. 


