
Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego MWZPS w dniu 26 marca 2020 r. 

 

W spotkaniu uczestniczyli: 

  

1) Marcin Myszkowski – Przewodniczący 

2) Andrzej Kaznowski 

3) Jacek Naduk 

4) Justyna Kuskowska 

5) Leszek Papież 

6) Łukasz Makowski 

7) Maciej Twardowski 

8) Magdalena Niewiarowska 

9) Wojciech Głód 

10) Zbigniew Kułak 

 

Nieobecni usprawiedliwieni: Agnieszka Myszkowska 

 

 

1)1)1)1) Wybór kandydatów MWZPS na Wybór kandydatów MWZPS na Wybór kandydatów MWZPS na Wybór kandydatów MWZPS na kurskurskurskurs    dla kandydatów nadla kandydatów nadla kandydatów nadla kandydatów na    sędziów szczebla centralnego 2020sędziów szczebla centralnego 2020sędziów szczebla centralnego 2020sędziów szczebla centralnego 2020    

 

Przewodnicząca Komisji Szkolenia i Kwalifikacji Magdalena Niewiarowska przedstawiła informację 

dotyczącą zakończenia procesu wyboru kandydatów oraz przedstawiła jego przebieg. 

 

Podjęto decyzję, że kandydatami MWZPS na kurs dla kandydatów na sędziów  

szczebla centralnego 2020 zostali: 

 

1. Kozieł Michał 

2. Ogórkis Andrzej 

 

sędzią rezerwowym: Trzewik Piotr. 

 

Przewodniczący przedstawi rekomendacje WS odnośnie kandydatów MWZPS dla Prezesa MWZPS,  

a następnie przygotuje i prześle zgłoszenia do WS PZPS do 31.03.2020. 

 

Upublicznienie kandydatur poprzedzone zostanie informacją do uczestników procesu wyboru. 

 

2)2)2)2) Kurs podstawowy dla kandydatów na sędziów MWZPS 2019Kurs podstawowy dla kandydatów na sędziów MWZPS 2019Kurs podstawowy dla kandydatów na sędziów MWZPS 2019Kurs podstawowy dla kandydatów na sędziów MWZPS 2019----20202020    

 

Przewodnicząca Komisji Szkolenia i Kwalifikacji Magdalena Niewiarowska wraz z Maciejem 

Twardowskim przedstawili informację dotyczącą realizowanego kursu podstawowego  

dla kandydatów na sędziów MWZPS 2019-20. 

 

W bieżącym sezonie zaplanowane zostało przeprowadzenie kursu w czterech lokalizacjach, z których 

szkolenia odbyły się w Radomiu i Warszawie. W Mławie oraz Ostrołęce zgłosiła się niewystarczająca 

liczba chętnych. 
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2.1 Kurs w Radomiu przeprowadzony został w okresie 03.12.2019 – 04.03.2020. W zajęciach wzięło 

udział 22 uczestników. W ramach szkolenia przeprowadzony został komplet zajęć teoretycznych 

oraz większość zajęć praktycznych (każdy z kandydatów uczestniczył w minimum 3 zajęciach 

w pełnej oprawie meczowej), które zostały przerwane ze względu na zagrożenie 

koronawirusem. 

 

Biorąc pod uwagę wyniki szkolenia podjęto decyzję, aby rekomendować do zatwierdzenia przez 

Zarząd MWZPS wszystkich 21 uczestników, którzy pozytywnie zaliczyli test z przepisów gry  

oraz test z protokołowania zawodów i odbyli wymaganą liczbę praktyk. 

 

Przewodniczący przedstawi wniosek WS dla Zarządu MWZPS. 

 

2.2 Kurs w Warszawie przeprowadzony został w okresie 03.12.2019 – 16.03.2020. W zajęciach 

wzięło udział 18 uczestników. W ramach szkolenia przeprowadzony został komplet zajęć 

teoretycznych oraz większość zajęć praktycznych (każdy z kandydatów uczestniczył w minimum 

3 zajęciach), które zostały przerwane ze względu na zagrożenie koronawirusem. 

 

Biorąc pod uwagę wyniki szkolenia podjęto decyzję, aby rekomendować do zatwierdzenia przez 

Zarząd MWZPS wszystkich 14 uczestników, którzy pozytywnie zaliczyli test z przepisów gry oraz 

test z protokołowania zawodów i odbyli wymaganą liczbę praktyk. 

 

Ważne: każdy kandydat z tej grupy przed dopuszczeniem do sędziowania zawodów MWZPS  

w kolejnym sezonie rozgrywkowym zobowiązany będzie odbyć minimum 2 zajęcia praktyczne  

w pełnej oprawie meczowej (z uwzględnieniem sprawdzania ustawienia na boisku zawodników, 

zmian zawodników, zawodników libero, przerw dla odpoczynku), uzyskując każdorazowo  

od osób prowadzących zaliczenie tych praktyk. Dopuszczenie do sędziowania zawodów MWZPS 

może nastąpić jedynie za zgodą Komisji Szkolenia i Kwalifikacji, która nadzorować będzie 

zarówno proces praktyk, jak i umiejętności sędziowskich zatwierdzonych kandydatów. 

 

Przewodniczący przedstawi wniosek WS dla Zarządu MWZPS. 

 

Uwaga – Zarząd MWZPS na swoim posiedzeniu w dniu 13.03.2020 podjął decyzję, aby przyjąć 

absolwentów kursów podstawowych w toku głosowania drogą mailową po dostarczeniu 

stosownego wniosku przez Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego MWZPS.  

 

2.3 Koszt udziału w kursie w Radomiu wynosił 500 zł dla każdego uczestnika. W związku  

z tym z tytułu udziału w kursie na konto sędziowskie MWZPS wpłynęła kwota 11 000 zł. 

Wszystkie zajęcia na kursie w Radomiu były prowadzone społecznie. Dzięki uzyskaniu 

Honorowego Patronatu Prezydenta Miasta Radomia sala konferencyjna została udostępniona 

przez Miasto Radom nieodpłatnie na czas trwania całego kursu. W związku z tym nadwyżka  

z tytułu przeprowadzenia kursu w Radomiu wyniosła 11 000 zł. 
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Prowadzący kurs w Radomiu: 

Zajęcia teoretyczne: Zajęcia praktyczne: 

Banaś Anna 

Głód Wojciech 

Kapusta Krzysztof 

Strzylak Sylwester 

Twardowski Maciej 

Głód Wojciech 

Jeżyna Paweł 

Kapusta Krzysztof 

Strzylak Sylwester 

Twardowski Maciej 

 

Koszt udziału w kursie w Warszawie wynosił 500 zł dla każdego uczestnika. W związku  

z tym z tytułu udziału w kursie na konto sędziowskie MWZPS wpłynęła kwota 9 000 zł. 

Wszystkie zajęcia na kursie w Warszawie były prowadzone społecznie. Wydatki z tytułu 

głównie wynajęcia sali oraz reklamy na facebooku (dla Warszawy oraz pozostałych planowanych 

lokalizacji – 175 zł) wyniosły 1 395 zł. W związku z tym nadwyżka z tytułu przeprowadzenia kursu 

w Warszawie wyniosła 7 605 zł. 

 

Prowadzący kurs w Warszawie: 

Zajęcia teoretyczne: Zajęcia praktyczne: 

Kaznowski Andrzej 

Kułak Zbigniew 

Myszkowski Marcin 

Naduk Jacek 

Niewiarowska Magdalena 

Rymko Michał 

Szymańczak Luiza 

Wieczorek Piotr 

Kosiacki Piotr 

Kułak Zbigniew 

Kwiatkowski Łukasz 

Lipiński Krzysztof 

Makowski Łukasz   

Myszkowska Agnieszka 

Myszkowski Marcin 

Naduk Jacek  

Niewiarowska Magdalena 

Ogórkis Andrzej 

Papież Leszek 

Rymko Michał  

Sokołowska Małgorzata 

Szymańczak Luiza 

Trzewik Piotr 

Wieczorek Piotr 

Wielgoszyńska Paulina 

 

Biorąc pod uwagę społeczny udział w prowadzeniu kursów podstawowych w Radomiu  

i Warszawie podjęto decyzję, aby osoby te zostały w całości zwolnione z opłaty związanej  

z udziałem w Kursokonferencji oraz kosztu certyfikatu / opłaty przedsezonowej (sędziowie s.c.) 

w sezonie 2020-21. 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim sędziom, którzy społecznie zaangażowali się w realizację kursu 

podstawowego w sezonie 2019-20. Specjalne podziękowania dla Wojciecha Głoda, który 

dzięki swojemu zaangażowaniu uzyskał Patronat Prezydenta Miasta Radomia. 

 

2.4 Wydział na swoim spotkaniu przeprowadził analizę kosztów ponoszonych przez sędziów  

po kursie podstawowym oraz niezbędne obowiązki do wykonania. Uznany za słuszny i konieczny 

został obowiązek przesędziowania określonej liczby turniejów w kategorii młodzik/młodziczka, 

czy rozgrywek minisiatkówki. Zwrócono jednak uwagę na koszty do poniesienia związane  
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ze sprzętem sędziowskim z jednoczesnym zestawieniem tej informacji z obowiązkiem 

wyznaczonym przez Zarząd MWZPS społecznego sędziowania ww. zawodów. W związku  

z powyższym podjęto decyzję, aby zwrócić się do Zarządu o przywrócenie odpłatności  

za przesędziowane obowiązkowe spotkania przez nowych sędziów MWZPS.  

 

Przewodniczący przedstawi wniosek WS dla Zarządu MWZPS. 

 

3)3)3)3) Wydział dokonał przeglądu Wydział dokonał przeglądu Wydział dokonał przeglądu Wydział dokonał przeglądu realizacji realizacji realizacji realizacji bieżących bieżących bieżących bieżących zadańzadańzadańzadań        

 

Komisja Szkolenia i Kwalifikacji 

 

Działania w trakcie realizacji: 

• Podsumowanie sezonu pod kątem rekomendacji sędziów do zmian uprawnień  

oraz podwyższenia klas sędziowskich. 

 

Komisja Obsad – brak zadań otwartych.  

 

Działania rekomendowane do realizacji w nowej kadencji Zarządu MWZPS: 

• Wniosek do Zarządu o zwiększenie stawek w związku z nowelizacją przepisów. 

• Wniosek dotyczący zmniejszenia liczby sędziów na zawodach młodzieżowych (3 warianty). 

 

Komisja Organizacyjna – brak zadań otwartych.  

 

Przedstawiona została informacja o rezygnacji z przyczyn zawodowych Przemysława Szuty  

z wsparcia działań Komisji (serdecznie dziękujemy za dotychczas poświęcony czas  

i zaangażowanie). 

 

Komisja obecnie uzyskała dodatkowe wsparcie w postaci włączenia się do prac  

Natalii Wodzińskiej. 

 

Komisja Etyki Sędziowskiej i Dyscypliny - brak zadań otwartych (po stronie Komisji).  

 

Działania rekomendowane do realizacji w nowej kadencji Zarządu MWZPS: 

• Wniosek do Zarządu o zatwierdzenie nowej propozycji Regulaminu Sędziego MWZPS  

oraz Regulaminu Wydziału Sędziowskiego. 

 

Otwarte pozostaje siedem wniosków Komisji, które są rozpatrywane przez WGiD MWZPS. 
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4)4)4)4) Wniosek Jacka Wniosek Jacka Wniosek Jacka Wniosek Jacka Naduka wNaduka wNaduka wNaduka w    sprawie rekomendacji na funkcję Sędziego Kwalifikatora PZPS sprawie rekomendacji na funkcję Sędziego Kwalifikatora PZPS sprawie rekomendacji na funkcję Sędziego Kwalifikatora PZPS sprawie rekomendacji na funkcję Sędziego Kwalifikatora PZPS     

    

Wydział na swoim spotkaniu zapoznał się z wnioskiem oraz podjął decyzję odnośnie rekomendacji 

Jacka Naduka do Wydziału Sędziowskiego PZPS na funkcję Sędziego Kwalifikatora PZPS od sezonu 

2020/2021.  

 

Przewodniczący przedstawi wniosek WS dla WS PZPS. 

 

5)5)5)5) RepreRepreRepreReprezentacje sędziów do rozgrywek halowych i plażowychzentacje sędziów do rozgrywek halowych i plażowychzentacje sędziów do rozgrywek halowych i plażowychzentacje sędziów do rozgrywek halowych i plażowych    

 

Mistrzostwa Polski Sędziów Piłki Siatkowej Halowej 2020 – ze względu na zagrożenie 

koronawirusem zawody nie odbędą się w tym roku. WS dziękuje osobom, które zadeklarowały swój 

udział i wzięły udział w organizacji reprezentacji. Szczególne podziękowania dla Macieja 

Szczykutowicza oraz Marcina Kocika, którzy deklarowali pokrycie kosztów sprzętu i dojazdu kadry 

MWZPS na Mistrzostwa. 

 

Mistrzostwa Polski Sędziów w Siatkówce Plażowej 2020 – w związku zagrożeniem koronawirusem 

decyzja o przeprowadzeniu albo wycofaniu się z organizacji zawodów nie została jeszcze podjęta. 

Menadżer Kardy monitoruje sytuację. 

 

6)6)6)6) Spotkanie Spotkanie Spotkanie Spotkanie WielkanocWielkanocWielkanocWielkanocnenenene    2020202020202020    

 

Ze względu na zagrożenie koronawirusem podjęto decyzję o rezygnacji z organizowania spotkania 

Wielkanocnego w bieżącym roku. 

 

7)7)7)7) Szkolenie przedsezonowe Szkolenie przedsezonowe Szkolenie przedsezonowe Szkolenie przedsezonowe sędziów MWZPS sędziów MWZPS sędziów MWZPS sędziów MWZPS 2020202020202020----21212121    

 

Ze względu na zagrożenie koronawirusem ustalono, aby wstrzymać się z podejmowaniem decyzji 

odnośnie terminu, sposobu i miejsca przeprowadzania Kursokonferencji. Dalsze działania 

uzależnione będą od sytuacji w kraju. 

 

8)8)8)8) Walne Sprawozdawczo Walne Sprawozdawczo Walne Sprawozdawczo Walne Sprawozdawczo ––––    wyborcze zebranie Sędziów MWZPSwyborcze zebranie Sędziów MWZPSwyborcze zebranie Sędziów MWZPSwyborcze zebranie Sędziów MWZPS    

 

Ze względu na zagrożenie koronawirusem podjęto decyzję, aby zgłosić propozycję do Zarządu 

MWZPS przeprowadzenia wyborów połączonych z organizacją szkolenia przedsezonowego sędziów 

MWZPS 2020-21. 

 

Przewodniczący przedstawi wniosek WS dla Zarządu MWZPS. 
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9)9)9)9) Wnioski o urlopy, rezygnacjeWnioski o urlopy, rezygnacjeWnioski o urlopy, rezygnacjeWnioski o urlopy, rezygnacje    

 

9.1 Podjęto decyzję o przyjęciu wniosku przyznanie urlopu: 

 

1. Agata Dobrowolska 

2. Aleksandra Dworak 

3. Marta Skąpska 

 

9.2 Podjęto decyzję o przyjęciu wniosku o zakończenie urlopu: 

 

1. Martyna Jakubowska 2. Weronika Cichońska 

 

Wnioski zostały przyjęty przez WS liczbą głosów: za - 10; przeciw - 0; wstrzymało się – 0 

 

9.3 Podjęto decyzję o przyjęciu wniosku z rezygnacją z pełnienia funkcji sędziego siatkówki MWZPS: 

 

1. Łukasz Ranecki 

 

Przewodniczący przedstawi wniosek WS dla Zarządu MWZPS. 

 

Dziękujemy Koledze za dotychczasowe zaangażowanie i życzymy powodzenia w życiu 

prywatnym i zawodowym. 

 

9.4 WS potwierdził udzielenie urlopu dla Patryka Kasicy do końca bieżącego sezonu. Jednocześnie 

biorąc pod uwagę wyjątkowy charakter sytuacji, która dotyczy Patryka, WS przychyla się  

do przedłużenia urlopu na czas nieokreślony, umożliwiający Patrykowi powrót do grona sędziów 

MWZPS, z zastrzeżeniem, że decyzja o przywróceniu należeć będzie do właściwego w momencie 

wniosku o zakończenie urlopu Wydziału Sędziowskiego MWZPS. 

 

10)10)10)10) Wolne wnioskiWolne wnioskiWolne wnioskiWolne wnioski, informa, informa, informa, informacjecjecjecje    

 

W okresie poprzedzającym zebranie przygotowane zostało na prośbę Zarządu MWZPS sprawozdanie 

z działalności Wydziału Sędziowskiego Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej za okres  

od 1 sierpnia 2018 do 12 marca 2020 r.   

 

Sprawozdanie zgodnie z akceptacją Zarządu z posiedzenia z dnia 13/03/2020 zostało przyjęte  

przez WS w drodze głosowania elektronicznego. 

 

Sprawozdanie zostało złożone drogą elektroniczną do Biura MWZPS w dniu 16/03/2020 r. 

 

Na tym spotkanie zakończono. 


