Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego PZPS
w dniu 22.04.2020 r.
Zebranie WS PZPS odbyło się poprzez wideo konferencję.
Obecni na posiedzeniu byli wszyscy członkowie
- Wojciech Maroszek – Przewodniczący

- Piotr Skowroński

- Jacek Broński

- Maciej Twardowski

- Grzegorz Jacyna

- Andrzej Czerwiński

- Jarosław Makowski

- Zbigniew Wolski

- Magdalena Niewiarowska

- Szymon Pindral

- Mirosław Pałka
Podjęto decyzje w następujących sprawach:
1. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze sędziów szczebla centralnego
Powołując się na Uchwałę Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej nr 19/2020 z dnia 21 kwietnia
2020 roku o uchyleniu uchwały Zarządu PZPS nr 4/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie
zwołania na dzień 8 czerwca 2020 roku w Warszawie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego Delegatów Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Wydział Sędziowski PZPS podjął decyzję o
odwołaniu
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zaplanowanego na 17 maja 2020 roku. Nowy termin Walnego Zebrania zostanie podany w terminie
późniejszym, w powiązaniu z ponownym wyznaczeniem terminu Walnego Zgromadzenia PZPS.
2. Kursokonferencja sędziów szczebla centralnego przed sezonem 2020/2021
Wydział Sędziowski PZPS postanowił odwołać kursokonferencję we Lwowie w dniach 29-30 sierpnia
2020 roku. Zaplanowana zostanie kursokonferencja online przy użyciu dostępnych metod (elearning /
webinar) bez kosztów uczestnictwa dla sędziów. Termin tej kursokonferencji nie będzie się pokrywał
z pierwotnym terminem kursokonferencji, by w razie sprzyjających warunków osoby, które wykupiły
wyjazd do Lwowa, mogły z niego skorzystać w celach turystycznych. Termin kursokonferencji zostanie
podany w terminie późniejszym. Koszt certyfikatu na sezon 2020/2021 zostanie podany po
zatwierdzeniu Komunikatu Organizacyjnego na nowy sezon przez PZPS.

3. Kurs na szczebel centralny
Wydział Sędziowski PZPS postanowił odwołać kurs dla kandydatów na szczebel centralny w sezonie
2019/2020, który pierwotnie miał się odbyć w Krakowie w dniach 7-10 maja 2020 roku. Jednocześnie
informujemy, że zgłoszeni przez Wojewódzkie Wydziały Sędziowskie kandydaci zostaną dopuszczeni
do kursu dla kandydatów na szczebel centralny w sezonie 2020/2021 zgodnie z informacją przesłaną
w dniu 7.04.2020 roku do Przewodniczących Wojewódzkich Wydziałów Sędziowskich przez
Przewodniczącego WS PZPS.
4. Stroje sędziowskie
Wydział Sędziowski PZPS zrezygnował z wymiany strojów, co oznacza, że w sezonie 2020/2021 będą
obowiązywały w rozgrywkach PZPS stroje dotychczasowe.

