
Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego MWZPS w dniu 22 października 2020 r. 

 

 

W spotkaniu uczestniczyli: 

  

1) Marcin Myszkowski – Przewodniczący 

2) Wojciech Głód 

3) Zbigniew Kułak 

4) Justyna Kuskowska 

5) Łukasz Makowski  

6) Jacek Naduk 

7) Magdalena Niewiarowska 

8) Leszek Papież 

9) Maciej Twardowski

Nieobecni usprawiedliwieni: Andrzej Kaznowski, Agnieszka Myszkowska 

 

 

1)1)1)1) Zatwierdzenie decyzji podjętych w okresie pomiędzy zebraniami WSZatwierdzenie decyzji podjętych w okresie pomiędzy zebraniami WSZatwierdzenie decyzji podjętych w okresie pomiędzy zebraniami WSZatwierdzenie decyzji podjętych w okresie pomiędzy zebraniami WS    

 

1.1. Przyjęcie wniosku Komisji Obsad o aktualizację stawek sędziowskich na sezon 2020/2021, 

począwszy od 1 stycznia 2021 r., obowiązujących w rozgrywkach w kategorii młodziczka/młodzik, 

kadetka/kadet oraz juniorka/junior w związku z opublikowaniem Rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz 

wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. U. 2020 poz. 1596), jak i decyzji nr 2 

Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia „Programu 

dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania 

szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem  

i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów 

finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich”,  

w drodze której podniesione zostały stawki sędziowskie na zawodach młodzieżowych. 

Zaktualizowane stawki zaproponowane w załączonej tabeli odpowiadają stawkom określonym  

w ww. decyzji. 

Wniosek zostanie skierowany przez Przewodniczącego do podjęcia decyzji przez Zarząd MWZPS. 

 

1.2. Decyzja o wdrożeniu ankiety dotyczącej covid w systemie obsad sędziowskich MWZPS 

analogicznej do rozwiązania wdrożonego na szczeblu centralnym. Rozwiązanie zostało 

zaakceptowane i jest sfinansowane przez MWZPS. 

 

2)2)2)2) Zmiany Zmiany Zmiany Zmiany organizacyjne w ramach Wydziału Sędziowskiego MWZPSorganizacyjne w ramach Wydziału Sędziowskiego MWZPSorganizacyjne w ramach Wydziału Sędziowskiego MWZPSorganizacyjne w ramach Wydziału Sędziowskiego MWZPS    

 

Na wniosek Przewodniczącej Komisji Szkolenia i Kwalifikacji Magdaleny Niewiarowskiej podjęto 

decyzję odnośnie włączenia do składu Komisji i przekazania jej przewodnictwa  

Koledze Wojciechowi Głodowi. Jednocześnie cały dotychczasowy skład Komisji zadeklarował 

wsparcie i kontynuację pracy. 
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Kolega Wojciech Głód jest czołowym sędzią młodego pokolenia, który już obecnie prowadzi zawody 

Ekstraklasy Kobiet, jak również aktywnie bierze udział w pracach Komisji Szkolenia PZPS,  

co gwarantuje wysoki poziom szkolenia sędziów na Mazowszu. 

 

3)3)3)3) Podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie rozpoczęciarozpoczęciarozpoczęciarozpoczęcia    sezonu 2020sezonu 2020sezonu 2020sezonu 2020----21 przez Komisję Organizacyjną21 przez Komisję Organizacyjną21 przez Komisję Organizacyjną21 przez Komisję Organizacyjną    

 

3.1. Przedstawiona została informacja odnośnie przygotowania strojów i certyfikatów sędziego 

MWZPS, które w miarę bieżących możliwości wydawane są w Radomiu i w Warszawie  

za pośrednictwem Komisji Obsad.  

 

3.2. Ze względu na brak możliwości przekazania hologramów z oznaczeniem upprawnień  

do prowadzenia zawodów w bieżącym sezonie wszystkim aktywnym sędziom MWZPS, nie są one 

przekazywane. Bieżące uprawnienia wskazane są w systemie obsad MWZPS. 

 

4)4)4)4) Podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie Podsumowanie rozpoczęciarozpoczęciarozpoczęciarozpoczęcia    sezonu 2020sezonu 2020sezonu 2020sezonu 2020----21 przez Komisję Obsad21 przez Komisję Obsad21 przez Komisję Obsad21 przez Komisję Obsad    

 

4.1. Przedstawiona została informacja odnośnie obsad sędziowskich w bieżącym sezonie w kontekście 

obecnej sytuacji związanej z zagrożeniem covid: 

� Przy współpracy z WGiD wdrożone zostały procedury związane monitorowaniem ankiet 

covid oraz reagowaniem w sytuacji zgłoszenia braku możliwości prowadzenia zawodów. 

� W związku ze zgłoszeniami otrzymywanymi od klubów odnośnie zdiagnozowanych 

przypadków covid występują liczne przypadki przekładanych spotkań, co wymaga 

znacznego nakładu pracy ze strony WGiD oraz Komisji Obsad oraz zrozumienia po stronie 

sędziów.  

� Wszyscy sędziowie są zobligowani do potwierdzania ankiety covid w systemie obsad przed 

wyznaczonym spotkaniem, na które są delegowani. 

 

4.2. Przedstawiona została informacja inicjatywy koordynowanej przez Biuro MWZPS odnośnie 

dostępu oraz archiwizacji danych z systemu obsad, która została nieodpłatnie wsparta przez 

Daniela Kołodzińskiego.  

 

4.3. Przedstawiona została informacja odnośnie zmian w systemie obsad dotyczących: 

� Wprowadzenia pola „sędzia główny”,  

� Usunięcie pola dla mapek z systemu.  

 

5)5)5)5) Plan działań Plan działań Plan działań Plan działań Komisji Szkolenia i Kwalifikacji na sezon 2020-21    

 

5.1. Skład Komisji – podjęto decyzję odnośnie składu Komisji pod przewodnictwem Wojciecha Głoda, 

do którego weszli wszyscy obecni członkowie. 
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5.2. Przedstawiona została informacja odnośnie wykonania procesu szkoleniowego wraz z częścią 

testową. 

 

5.3. Kurs dla kandydatów na sędziów MWZPS – podjęto decyzję, ze względu na obecną sytuację 

epidemiologiczną w kraju, aby przeprowadzenie kursu zostało zawieszone do czasu, kiedy 

warunki w kraju będą umożliwiały przeprowadzenie całego procesu szkoleniowego. Należy 

pamiętać, że jednym z priorytetów jest przeprowadzenie szkolenia w rejonie Ostrołęki. 

 

5.4. Proces weryfikacji uprawnień na sezon 2020/21 – podjęto decyzje: 

• W bieżącym sezonie proces weryfikacji uprawnień obejmować będzie wszystkich sędziów 

wojewódzkich ze szczególnym uwzględnieniem sędziów z klasą kandydata. 

• W bieżącym sezonie uprawnienia Sędziów Głównych otrzymują: 

o wszyscy aktywni sędziowie szczebla centralnego,  

o sędziowie, którzy zakończyli czynne sędziowanie na szczeblu centralnym ze względu 

na wiek, 

o Krzysztof Klepacz. 

• Dodatkowo na zawody prowadzone przez sędziów z klasą kandydata mogą być również 

wyznaczani jako Sędziowie Główni sędziowie z finałowej grupy 6 sędziów kandydatów na kurs 

na sędziego szczebla centralnego 2019/2020. 

 

5.5. Kandydaci na kurs dla sędziów szczebla centralnego 2020/2021 – podjęto decyzje: 

• Podtrzymano nominacje dla:  

o Kozieł Michał 

o Ogórkis Andrzej 

Nominowani sędziowie będą podlegali obserwacji pod kątem potwierdzenia finalnej 

nominacji. 

• Powołana zostanie Grupa pościgowa, w skład której włączeni zostaną sędziowie z finałowej 

części selekcji 2019/2020 roku: 

o Krzysztof Lipiński 

o Piotr Trzewik 

o Maciej Szczykutowicz 

o Paulina Wielgoszyńska 

Sędziowie z Grupy pościgowej będą podlegali obserwacji pod kątem ewentualnego wskazania 

w procesie finalnej nominacji (na miejsce z grupy nominowanych) oraz pod kątem wyłonienia 

sędziego rezerwowego na kurs dla sędziów szczebla centralnego w bieżącym sezonie. 

• Sędziowie nominowani oraz z Grupy pościgowej podlegać będą obserwacjom prowadzonym 

przez członków Komisji Szkolenia i Kwalifikacji rozszerzonej o Sylwestra Strzylaka oraz Marcina 

Myszkowskiego. 

• Komisja Szkolenia i Kwalifikacji przygotuje opis procesu dla kandydatów na kurs dla sędziów 

szczebla centralnego z Mazowsza. 
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6)6)6)6) Plan działaPlan działaPlan działaPlan działańńńń    komunikacyjnych komunikacyjnych komunikacyjnych komunikacyjnych     

 

6.1. Podjęto decyzję o powołaniu grupy wspierającej działania komunikacyjne WS MWZPS. Celem jest 

zwiększenie intensywności komunikacji, jej różnorodności i skali dotarcia pod kątem 

zainteresowania sędziów, entuzjastów i ewentualnych sponsorów.  

 

6.2. Za pracę i skład grupy odpowiada Koordynator ds. informatycznych: Leszek Papież. Obecnie  

do pracy zaangażowali się: 

• Ewa Gałecka  

• Anna Góral  

• Przemysław Szuty 

• Paulina Wielgoszyńska 

 

6.3. Podjęto decyzję dotyczącą wskazania budżetu celowego ze środków Sędziów MWZPS  

w kwocie 500 zł do przeznaczenia na promocję profilu, postów, nagrody w konkursach. 

Podsumowanie wydatków oraz wpływu na realizację celów grupy dokonane zostanie w I kwartale 

2021 przez Leszka Papieża, który będzie upoważniony do dysponowania wskazanym budżetem. 

 

7)7)7)7) Wnioski sędziowskieWnioski sędziowskieWnioski sędziowskieWnioski sędziowskie    

 

7.1. Przyjęto wnioski o urlop w bieżącym sezonie: 

 

1. Biesiaga Damian 

2. Dobosz Joanna 

3. Erchardt Arkadiusz 

4. Figiel Michał 

5. Kabat Jacek 

6. Kaliński Janusz 

7. Kaznowski Andrzej 

8. Kobyliński Michał 

9. Kołodziński Daniel 

10. Kuskowska Justyna 

11. Macierowski Jarosław 

12. Papuda Paweł 

13. Pfeiffer Paulina 

14. Sitek Waldemar 

15. Skąpska Marta 

16. Stachewicz Bartłomiej 

 

7.2. Przyjęto wnioski o urlop w bieżącym sezonie, dotyczących sędziów bezpośrednio  

po ukończonym kursie podstawowym: 

 

1. Adamiec Małgorzata 

2. Bieniek Mateusz 

3. Ostrowski Adam 

4. Ostrowski Andrzej 

5. Wajdziak Paulina 

 

Dla sędziów tych jednocześnie przedłużony został o rok okres na uzyskanie klasy III. 
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7.3. Przyjęto wnioski o kolejny urlop w bieżącym sezonie umotywowane szczególną sytuacją: 

 

1. Bednarski Piotr  

2. Gałaszewska Magdalena 

3. Podziński Janusz (do końca 2020r.) 

4. Rejczak Adam 

5. Sosiński Łukasz 

 

7.4. Podjęto decyzję o przyznaniu urlopu w bieżącym sezonie z powodu braku udziału w teście 

przedsezonowym (z jednoczesnym brakiem kontaktu): 

 

1. Dobrowolska Agata 

2. Stroński Piotr 

3. Strzelecki Maciej 

 

7.5. Rozpatrzona została sytuacja dotycząca Tomasza Zygmonta. 

 

W wyniku omówienia zaistniałych okoliczności podjęto decyzję o przyznaniu urlopu 

w bieżącym sezonie dla Tomasza Zygmonta z powodu braku udziału w teście przedsezonowym. 

 

7.6. Przyjęto wnioski dotyczące rezygnacji z pełnienia funkcji sędziego piłki siatkowej MWZPS: 

 

1. Banaszak Małgorzata 

2. Bitowt Agata 

3. Dworak Aleksandra 

4. Goryca Tomasz 

5. Kasica Patryk 

6. Kornalewski Witold 

7. Miniewicz Katarzyna 

8. Pajenk Milena 

9. Seheń Karolina 

10. Skąpska Marta 

11. Ślesiński Kamil 

12. Wilińska Joanna 

 

Serdecznie dziękujemy Koleżankom i Kolegom za czas spędzony w gronie sędziów MWZPS. 

 

7.7. Przyjęto wniosek o skreśleniu z listy sędziów MWZPS wynikający z braku potwierdzenia gotowości 

do sędziowania po zakończonym urlopie i z jednoczesnego braku możliwości kontaktu: 

 

1. Domaszczyński Marek 

2. Gontarczuk Alicja 

3. Jusiński Arkadiusz 

4. Kalińska Zuzanna 

5. Mielnik Michał 

6. Pukianiec Maciej 

7. Stepaniuk Agnieszka 

 

7.8. Rozpatrzona została sytuacja dotycząca Jakuba Komendy 
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Ze względu na moment zgłoszenia przeniesienia na listę sędziów MWZPS nie mógł on być 

dołączony do zlecenia przygotowania certyfikatów, których pula została wcześniej 

wyprodukowana. 

  

Podjęto decyzję o potwierdzeniu nadania certyfikatu sędziego MWZPS oraz nadanych uprawnień, 

umożliwiającą prowadzenie zawodów wojewódzkich po wpisaniu Kolegi na listę sędziów MWZPS 

decyzją Zarządu (fizyczne wyprodukowanie dokumentu nastąpi z najbliższym zamówieniem). 

 

 

*** 

 


