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Komunikat z posiedzenia Kolegium Sędziów MWZPS w dniu 15 lutego 2018 r. 

1. W posiedzeniu Kolegium Sędziów MWZPS w dniu 15 lutego 2018 r. wzięli udział: 

a. Tomasz Janik – Przewodniczący, 

b. Marcin Herbik, 

c. Martyna Jakubowska, 

d. Andrzej Kaznowski, 

e. Zbigniew Kułak, 

f. Krzysztof Kwidziński, 

g. Leszek Papież, 

h. Piotr Wieczorek. 

2. Kursokonferencja dla sędziów MWZPS przed sezonem 2018-2019 zaplanowana jest w dniach 

8-9 września 2018 r. Wstępnie zakładany jest format szkolenia dwudniowego z noclegiem 

w hotelu. 

Kolegium Sędziów powiadomi Biuro MWZPS o terminie kursokonferencji, aby kluby mogły 

uwzględnić go w swoich planach rozgrywek przedsezonowych 

3. Została podjęta decyzja o złożeniu do Zarządu MWZPS wniosku o odwołanie Dariusza 

Sokołowskiego ze składu Kolegium Sędziów MWZPS oraz zatwierdzenie Michała Gago jako 

członka KS MWZPS. 

4. Ustalenie wysokości opłat przed sezonem 2018/2019: 

a. Opłata za certyfikat sędziego MWZPS pozostanie na dotychczasowym poziomie 

i wyniesie 60 zł; 

b. Opłata za wystawienie licencji pozostanie na dotychczasowym poziomie i wyniesie 

100 zł. Opłata nie będzie pobierana od uczestników szkolenia dla kandydatów na 

sędziów, dla których jest ona uwzględniana w opłacie za udział w szkoleniu; 

c. W związku z podniesieniem stawek sędziowskich w odniesieniu do większości kategorii 

rozgrywek, jak również mając na uwadze dążenie przez Kolegium Sędziów MWZPS do 

ograniczenia wysokości opłat za przedsezonową kursokonferencję, po zakończeniu 

sezonu 2017/2018 zmianie ulegają wysokość i zasady poboru „opłat złotówkowych”: 

i. wprowadzona zostaje opłata w wysokości 1 zł od każdego meczu w kategorii 

„kadet/kadetka” oraz „junior/juniorka” z tytułu pełnienia funkcji sędziego I, 

sędziego II, sędziego sekretarza oraz sędziego głównego. Do obliczenia opłaty 

złotówkowej za sezon 2017/2018 w tej kategorii rozgrywek uwzględniane 

będą wyłącznie mecze rozegrane od 1 stycznia 2018 r., tj. od dnia 

wprowadzenia podwyższonych stawek sędziowskich. Opłata nie będzie 

pobierana od rozgrywek młodzieżowych rozliczanych w formule turniejowej, 

w szczególności dotyczy to turniejów młodzików/młodziczek oraz rozgrywek 
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ii. utrzymana zostaje opłata w wysokości 1 zł za mecze szczebla centralnego 

w ramach rozgrywek PZPS. Utrzymanie opłaty na dotychczasowym poziomie 

ma związek z brakiem waloryzacji stawek dla obsady pomocniczej przez PZPS 

w ostatnich latach; 

iii. opłata za mecze III i IV ligi seniorów zostaje podniesiona do 2 zł; 

iv. wprowadzona zostaje opłata w wysokości 1 zł za dzień od rozgrywek 

amatorskich. Opłata jest stała, bez względu na poziom wynagrodzenia oraz 

liczbę meczów w danym dniu rozgrywkowym; 

v. wprowadzona zostaje opłata w wysokości 1 zł od każdego meczu 

w rozgrywkach AZS; 

vi. opłata złotówkowa od sędziów szczebla centralnego zostaje ustalona na 

zryczałtowanym poziomie 100 zł (tj. bez względu na liczbę przesędziowanych 

meczów). 

5. Do dnia 15 lutego 2018 r. Prezes MWZPS zostanie powiadomiony o wyborze czterech osób 

(Agata Fronczak, Martyna Jakubowska, Łukasz Kwiatkowski, Michał Rymko), spośród których 

wyłonieni zostaną kandydaci na sędziów szczebla centralnego. 

6. Przed sezonem 2018/2019 planowane jest zamówienie bluz sędziowskich. Wszyscy sędziowie 

MWZPS będą zobligowani do zakupu bluzy. Koszt zakupu bluzy wyniesie około 100 zł. 

Zamówienia będą zbierane w okresie kwiecień-maj 2018 r. 

7. Kolegium Sędziów MWZPS do końca lutego b.r. złoży wnioski o nadanie osobom spełniającym 

ustanowione kryteria Srebrnych i Złotych Odznak PZPS oraz Medali MWZPS. 

8. Kolejne posiedzenie Kolegium Sędziów MWZPS odbędzie się w dniu 15 marca 2018 r. 

 

 


