
Komunikat z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego MWZPS w dniu 17 listopada 2020 r. 
 
 
W spotkaniu uczestniczyli: 
  

1) Marcin Myszkowski – Przewodniczący 
2) Wojciech Głód 
3) Andrzej Kaznowski 
4) Justyna Kuskowska 
5) Łukasz Makowski 

6) Jacek Naduk 
7) Magdalena Niewiarowska 
8) Leszek Papież 
9) Maciej Twardowski

oraz Martyna Jakubowska 
Nieobecni usprawiedliwieni: Zbigniew Kułak, Agnieszka Myszkowska 
 
 
1) Zatwierdzenie decyzji podjętej w okresie pomiędzy zebraniami WS 

 
Zatwierdzenie wniosku o włączenie do Wydziału Sędziowskiego Martyny Jakubowskiej jako 
przewodniczącej Komisji Organizacyjnej. Dotychczasowa Przewodnicząca Justyna Kuskowska 
zwróciła się z propozycją przekazania przewodnictwa i jednocześnie pozostaje w strukturze 
Wydziału Sędziowskiego. 

 
2) Omówienie kwestii podatkowych dotyczących finansów zgłoszone przez Biuro MWZPS 
 

Przedstawiona została informacja odnośnie zgłoszenia ze strony Biura MWZPS dotyczącego kwestii 
podatkowych związanych z finansami sędziowskimi.  
 
W ocenie Wydziału Sędziowskiego MWZPS problem podatkowy podnoszony przez Biuro MWZPS  
nie występuje. Wydział Sędziowski MWZPS jest jednostką organizacyjną w strukturze Związku  
i nie wydaje się właściwe, aby był wzywany do przedstawiania rozwiązań w kwestiach podatkowych. 
W takich sprawach jak przedstawiona przez Biuro MWZPS powinna wypowiedzieć się w pierwszej 
kolejności księgowość MWZPS, dlatego zwrócono się o przekazanie pisemnego stanowiska 
księgowości MWZPS.  

 
3) Sprzęt sędziowski 

 
Rozważane jest dofinansowanie zakupu sprzętu sędziowskiego. Zgromadzone finanse sędziowskie 
wsparte środkami z przeprowadzonych kursów podstawowych, dają możliwość podjęcia decyzji  
w tym zakresie. 
Wydział Sędziowski zweryfikuje możliwości związane z ewentualnym pozyskaniem sponsora  
oraz podjęciem decyzji o sprzęcie sędziowskim. 
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4) Zaproszenie do udziału w projekcie AWF - edukacyjna funkcja sędziego w grach zespołowych 

 
Pracownik naukowy Katedry Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Wychowania 
Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie złożył propozycję udziału sędziów w stworzeniu modelu 
edukacyjnej funkcji sędziego w zespołowych grach sportowych.  
 
Badania mają być prowadzone przez wyszkolonych obserwatorów. Planuje się dokonanie 
dwukrotnej obserwacji pracy sędziego (liczba sędziów do ustalenia) podczas meczu dzieci  
lub młodzieży. W celu rejestrowania komunikatów werbalnych sędziego planuje się użycie 
bezprzewodowego interkomu (Referee Interkom Ejeas Fbim). Sędzia zostałby wyposażony 
w interkom z mikrofonem krawatowym (subtelnym i niemal niewidocznym). Komunikaty miałyby 
być zarejestrowane na nośniku elektronicznym. Dodatkowo mecz byłby nagrywany jedną kamerą 
obejmującą całe boisko.  
 
Proponowane badania uzyskały pozytywną opinię Senackiej Komisji Etyki Badań Naukowych AWF 
w Warszawie. Wszelkie obserwacje mają mieć charakter anonimowy i spełniać wymagania RODO. 
Badani zostaną poproszeni o podpisanie zgody na udział w badaniach oraz zostaną poinformowani 
o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie. Wyniki badań będą upowszechniały 
całkowicie anonimowe dane (ogólnie jako grupy sędziów).  
 
W opinii Wydziału Sędziowskiego jest to ciekawa inicjatywa, jednak podjęcie dalszych ustaleń będzie 
możliwe po ustaniu obecnego zagrożenia epidemicznego w kraju. 

 
5) Wnioski sędziowskie 
 

Przyjęto wniosek o zakończenie urlopu Janusza Podzińskiego. 
 
Z Kolegą skontaktuje się Komisja Szkolenia i Kwalifikacji, w celu przeprowadzenia testu przed 
sezonem, oraz Skarbnik, w celu dokonania opłaty za certyfikat. 

 
 

*** 


