Warszawa, dnia 21.04.2022 r.
Wydział Sędziowski
Mazowiecko-Warszawskiego
Związku Piłki Siatkowej

Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego MWZPS w dniu 21 kwietnia 2022 r.

W spotkaniu uczestniczyli:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leszek Papież – Przewodniczący
Jakub Komenda
Justyna Kuskowska
Jacek Naduk
Magdalena Niewiarowska
Piotr Pięta
Luiza Szymańczak
Maciej Twardowski

Nieobecni usprawiedliwieni: Wojciech Głód, Łukasz Makowski,
1. Otwarcie spotkania
Spotkanie rozpoczął Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego Leszek Papież przedstawiając agendę
spotkania. Członkowie WS nie zgłosili uwag do przedstawionej agendy.
2. Informacja dot. odznak
Złożono do Zarządu wnioski o przyznanie brązowego medalu MWZPS. Przygotowano wnioski o nadanie
srebrnej i złotej odznaki honorowej PZPS, jak również Medalu PZPS „Za wybitne zasługi w rozwoju Piłki
Siatkowej”. Planuje się ich przekazanie do Biura MWZPS celem dalszego procedowania.
WS zdecydował o wystąpieniu z wnioskiem o honorowe odznaczenie MWZPS i PZPS dla zmarłego Zbigniewa
Kułaka.
3. Ustalenie terminu kursokonferencji przed sezonem 2022/2023
Kursokonferencja przed sezonem 2022/2023 odbędzie się w formie stacjonarnej w weekend 3-4.09.2022.
Nie podjęto jeszcze decyzji co do ostatecznej jej formy. Ustalono, że zostanie przygotowana i rozesłana do
sędziów ankieta dotycząca proponowanej formy spotkania. Na podstawie wyników ankiety zostanie podjęta
ostateczna decyzja.
4. Informacja dot. zakończenia sezonu 2022
W dniu 25.06.2022 r. (w godz. 14:00-20:00) w Mrozach planuje się zorganizowanie imprezy integracyjnej
sędziów na zakończenie bieżącego sezonu w formie turnieju piłki plażowej oraz grilla. Trwają ostatnie

uzgodnienia organizacyjne. Szczegółowe informacje dotyczące tego wydarzenia zostaną przekazane na
początku maja br.
5. Wniosek Katarzyny Złotowskiej
Do Wydziału wpłynął wniosek Katarzyny Złotowskiej dotyczący zgody na przeniesienie do Ślaskiego Związku
Piłki Siatkowej. Członkowie WS pozytywnie ocenili złożony wniosek. Stosowne pismo zostanie przygotowane
i przekazane do WS ŚZPS.
6. Wniosek Marcina Talachy
Do Wydziału wpłynął wniosek Marcina Talachy o przesunięcie teminu płatności za udział w tegorocznych
Mistrzostwach Polski Sędziów. Członkowie WS pozytywnie ocenili złożony wniosek.
7. Wniosek Damiana Wylotka
Do Wydziału wpłynął wniosek Damiana Wylotka – kierownika i trenera naszej drużyny na tegoroczne
Mistrzostwa Polski Sędziów dot. dofinansowania strojów na tę imprezę oraz pokrycia kosztów transportu.
Ustalono, że WS wystąpi do Zarządu z wnioskami o:
1) dofinansowanie strojów,
2) dofinansowanie lub zapewnienie transportu dla sędziów.
Ostateczne decyzje zostaną podjęte po uzyskaniu stanowska Zarządu na ww. wnioski.
8. Informacja dot. siatkówki plażowej
Kandydatami delegowanymi przez WS MWZPS na Kurs na szczebel centralny sędziego piłki plażowej w dniach
13-15 maja br. zostali:
1) Cichońska Weronika
2) Ogórkis Andrzej
Termin oraz miejsce tegorocznego szkolenia wojewódzkiego zostanie podane w najbliższych dniach.
9. Informacja dot. stanu finansów
Omówiono aktualny stan finansów.
10. Decyzja dot. wyboru kandydata na szczebel centralny
Kandydatką delegowaną przez WS MWZPS na Kurs na szczebel centralny sędziego piłki halowej w Poznaniu
w dniach 5-8.05.2022 została Paulina Wielgoszyńska. Kandydatką rezerwową została Ewa Gałecka.
11. Sprawy różne
Kolejne posiedzenie WS planowane jest w przyszłym miesiącu.

