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Komunikat nr 2/2018 z zebrania Kolegium Sędziów MWZPS w dniu 15 marca 2018 r. 

1. W zebraniu Kolegium Sędziów MWZPS w dniu 15 marca 2018 r. wzięli udział: 

a. Tomasz Janik – Przewodniczący, 

b. Marcin Herbik, 

c. Martyna Jakubowska, 

d. Andrzej Kaznowski, 

e. Krzysztof Kwidziński, 

f. Zbigniew Kułak, 

g. Jacek Naduk, 

h. Leszek Papież, 

i. Piotr Wieczorek. 

2. Po zakończeniu procesu wyboru kandydatów na sędziów szczebla centralnego w piłce 

siatkowej, biorąc pod uwagę zasady zgłaszania kandydatów opublikowane w Komunikacie 

WS PZPS z dnia 28 stycznia 2018 roku, na wniosek Komisji Szkolenia, Kolegium Sędziów 

podjęło decyzję o zgłoszeniu na kurs, jako kandydatów z województwa mazowieckiego 

następujących sędziów: Martyny Jakubowskiej, Łukasza Kwiatkowskiego i Michała Rymko 

oraz jako kandydata rezerwowego Agaty Fronczak. 

3. Kolegium Sędziów podjęło decyzję o złożeniu wniosku do Zarządu MWZPS w następujących 

sprawach: 

a. aktualizacji stawek na zawodach „młodziczka/młodzik”; 

b. aktualizacji stawek na zawodach „kadetka/kadet” oraz „juniorka/junior”, w taki 

sposób, aby od sezonu 2018/2019 dostosować je do stawek ogłoszonych w decyzji 

nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lutego 2018 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” (Dz. Urz. MSiT, poz. 20) oraz 

każdorazowego dostosowywania stawek w tych kategoriach do stawek ogłaszanych 

przez Ministra Sportu i Turystyki. 

4. Zaproszony na Kolegium Sędziów Daniel Kołodziński przedstawił zasady funkcjonowania 

serwera wsmwzps.pl. Komisja Organizacyjna w porozumieniu z Danielem Kołodzińskim 

zbierze oferty na dzierżawę serwera wraz z obsługą informatyczną. 

5. Kolegium Sędziów przypomina wszystkim sędziom, że w przypadku niezgodności składu 

Komisji Sędziowskiej na meczu, ze składem Komisji Sędziowskiej wpisanym w Systemie 

Obsad, sędzia I jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie, osoby odpowiedzialnej za 

nominacje sędziowskie w danej kategorii, przed wpisaniem wyniku meczu do Systemu Obsad. 
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6. Kolegium Sędziów przypomina wszystkim sędziom, że zabronione jest używania wszelkiego 

rodzaju korektorów do dokonywania poprawek oraz poprawiania błędów w protokole z 

meczu. Dotyczy to również ścierania zapisu przy użyciu tzw. ścieralnych długopisów.   

7. Komisja Szkolenia dokona przeglądu protokołów z obecnego sezonu sporządzonych przez 

sędziów z uprawnieniami „sekretarz” oraz przedstawi Kolegium Sędziów wnioski do końca 

czerwca br. Równolegle Komisja Szkolenia pracuje nad wyznaczeniem limitu wiekowego dla 

sekretarzy MWZPS. 

8. Komisja Organizacyjna przedstawiła oferty na kursokonferencję przed sezonem 2018/2019. 

Decyzja w sprawie wyboru miejsca zostanie podjęta  w najbliższych dniach. 

9. Kolejne zebranie Kolegium Sędziów MWZPS odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. 

 


