
Komunikat nr 3/2018 z zebrania Kolegium Sędziów MWZPS w dniu 5 kwietnia 2018 r. 

1. W zebraniu Kolegium Sędziów MWZPS wzięli udział: 

a. Tomasz Janik – Przewodniczący, 

b. Marcin Herbik, 

c. Martyna Jakubowska, 

d. Andrzej Kaznowski, 

e. Krzysztof Kwidziński, 

f. Zbigniew Kułak, 

g. Leszek Papież, 

h. Piotr Wieczorek. 

2. Niemal całe spotkanie zostało poświęcone sprawie zgłoszenia sędziów MWZPS na kurs  

dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego Polskiego Związku Piłki Siatkowej 2018.  

W toku procedury przekazania zgłoszenia sędziów MWZPS na ww. kurs, powstały zasadnicze 

rozbieżności pomiędzy stanowiskami KS MWZPS, a stanowiskiem przedstawionym przez 

Prezesa i Wiceprezesa MWZPS. 

3. Proces wyłonienia kandydatów na sędziów szczebla centralnego PZPS został przeprowadzony 

w oparciu o przejrzystą, obiektywną i niedyskryminacyjną procedurę, której szczegóły zostały 

przedstawione przez KS MWZPS wszystkim zainteresowanym sędziom przed rozpoczęciem 

procedury selekcji w formie Planu Szkolenia (p. 5 dokumentu dostępnego tutaj). 

4. W toku trwającego od września 2017 r. do marca 2018 r. procesu selekcji sędziowie MWZPS 

ubiegający się o możliwość uzyskania nominacji na kurs dla kandydatów na sędziów szczebla 

centralnego PZPS byli weryfikowani pod kątem znajomości przepisów gry w piłkę siatkową 

oraz umiejętności praktycznego sędziowania. W proces selekcji zaangażowanych było 

kilkunastu sędziów MWZPS posiadających największe doświadczenie i umiejętności 

sędziowskie. 

5. Wyniki procesu selekcji (tj. w szczególności wyniki testów z przepisów oraz oceny 

kwalifikatorów) zostały zebrane i podsumowane w obszernej bazie. Na podstawie  

tych wyników, w dniu 15 lutego 2018 r. KS MWZPS przekazało Prezesowi MWZPS informację 

o wyłonieniu czterech sędziów, spośród których Kolegium wskaże kandydatów na sędziów 

szczebla centralnego PZPS oraz kandydata rezerwowego (por. pkt 5 komunikatu  

z posiedzenia KS MWZPS w dniu 15 lutego 2018 r.; komunikat dostępny jest tutaj). 

6. Na podstawie rekomendacji Komisji Szkolenia KS MWZPS opartej o wyniki opisanego powyżej 

procesu selekcji, oraz biorąc pod uwagę zasady zgłaszania kandydatów opublikowane 

w Komunikacie WS PZPS z dnia 28 stycznia 2018 roku, Kolegium Sędziów podjęło decyzję 

o zgłoszeniu na kurs trzech kandydatów. Dodatkowo wskazany został kandydat rezerwowy 

(por. pkt 2 komunikatu z zebrania KS MWZPS w dniu 15 marca 2018 r.; komunikat dostępny 

jest tutaj). W ten sposób formalnie zakończył się prowadzony w sezonie 2017/2018 program 

szkoleniowo – przygotowawczy do kursu dla kandydatów na szczebel centralny w 2018 r. 

https://wsmwzps.pl/do-pobrania/
https://wsmwzps.pl/komunikaty/
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7. Żaden z sędziów uczestniczących w procesie selekcji nie zgłaszał zastrzeżeń  

do przeprowadzonej procedury. 

8. Ze względu na to, że ustanowiony przez WS PZPS wzór zgłoszenia na kurs dla kandydatów  

na sędziów szczebla centralnego PZPS 2018 zawiera miejsca na podpis Prezesa danego 

wojewódzkiego związku oraz Przewodniczącego wydziału sędziowskiego, w dniu 21 marca 

2018 r. Prezes MWZPS otrzymał formularz zgłoszeniowy (zgodnie z pkt 6 powyżej) z prośbą 

o złożenie na nim podpisu. 

9. Prezes MWZPS odmówił podpisania zgłoszenia. Powodem niepodpisania zgłoszenia było 

żądanie dokonania zmiany na liście zgłoszeniowej: przesunięcie jednej osoby (pierwotnie 

kandydata rezerwowego) na pozycję jednego z kandydatów wskazanych przez KS MWZPS. 

Biorąc pod uwagę, że zgłoszenie było efektem wielomiesięcznego procesu kwalifikacyjnego, 

w który zaangażowane było całe środowisko sędziowskie, Przewodniczący KS MWZPS 

odmówił wyrażenia zgody na taką zamianę. 

10. W dniu 30 marca 2018 r. Przewodniczący KS MWZPS przekazał do WS PZPS zgłoszenie zgodne 

z pkt 6 powyżej, informując WS PZPS o odmowie złożenia podpisu przez Prezesa MWZPS. 

Przewodniczący KS MWZPS został powiadomiony, że do WS PZPS wpłynęło także inne 

zgłoszenie (dostępne tutaj). 

11. W kontekście informacji przedstawionej w komunikacie MWZPS, KS MWZPS informuje, że nie 

pozostawiło żadnych wątpliwości co do tożsamości sędziów, którzy zostali nominowani na 

kurs dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego PZPS 2018. Znajduje to potwierdzenie 

w korespondencji, którą dysponuje Kolegium. 

KS MWZPS zwraca także uwagę, że ze zgłoszenia złożonego przez Prezesa i Wiceprezesa 

MWZPS usunięte zostało miejsce na podpis Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego. 

KS MWZPS informuje, że przekazanie zgłoszenia przez Prezesa i Wiceprezesa MWZPS nie 

zostało poprzedzone uchwałą Zarządu MWZPS, co czyni to zgłoszenie nieważnym (pozostaje 

to bez uszczerbku dla stanowiska KS MWZPS przedstawionego w pkt 13-14 poniżej, zgodnie 

z którym Zarząd MWZPS nie ma kompetencji do nominowania kandydatów na sędziów 

szczebla centralnego). 

12. W dniu 5 kwietnia 2018 r., podczas spotkania sędziów nominowanych na kurs  

dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego PZPS 2018 z Szefem Komisji Szkolenia  

KS MWZPS (spotkanie miało charakter szkoleniowy i dotyczyło omówienia ostatniego testu  

z przepisów gry) sędzia wskazany w zgłoszeniu złożonym przez Przewodniczącego KS MWZPS 

jako kandydat rezerwowy odmówił podpisania oświadczenia o akceptacji wyników procesu 

selekcji na kurs dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego PZPS 2018  

oraz potwierdzenia przyjęcia roli kandydata rezerwowego.  

Stosownie do informacji przedstawionych w pkt 7 powyżej, sędzia ten na żadnym etapie 

procedury kwalifikacyjnej nie zgłaszał zastrzeżeń do prowadzonego procesu. 

13. Kolegium Sędziów dokonało analizy wszystkich dokumentów ustanawiających zasady 

funkcjonowania PZPS oraz MWZPS (Statutów obu związków, Regulaminów Wydziałów 

Sędziowskich obu Związków oraz Regulaminów Sędziego obu związków). Jedynie Regulamin 

Sędziego Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej ustanawia procedurę wyboru 

http://mwzps.pl/zaproszenia/sedziowie-kandydaci-na-szczebel-centralny,726.html


kandydatów na sędziów szczebla centralnego. Zgodnie z § 4 tego Regulaminu (wyróżnienia 

własne): 

„§ 4. 

1. Sędzia klasy I może zostać delegowany przez Kolegium na kurs dla kandydatów na 

sędziego szczebla centralnego PZPS. Warunkiem delegowania na kurs jest dobre 

sędziowanie potwierdzone wysokimi ocenami kwalifikacyjnymi, wypełnianie przez 

sędziego zobowiązań określonych w niniejszym Regulaminie oraz: 

a. spełnienie wszystkich wymagań określonych w Regulaminie Sędziego PZPS; 

b. posiadanie klasy I i najwyższych uprawnień MWZPS przed przystąpieniem do 

kursu; 

c. aktywność sędziowska w najwyższej klasie rozgrywek MWZPS; 

d. co najmniej średnie wykształcenie. 

2. W celu uzyskania uprawnień sędziego szczebla centralnego desygnowany przez 

Kolegium kandydat na sędziego szczebla centralnego przechodzi procedury określone 

przez Wydział Sędziowski PZPS. 

3. Uzyskując uprawnienia sędziego szczebla centralnego przez cały okres ich ważności, 

sędzia pozostaje pełnoprawnym sędzią MWZPS z najwyższymi uprawnieniami do 

sędziowania zawodów organizowanych przez MWZPS”. 

14. Regulamin Sędziego MWZPS był przedmiotem zatwierdzenia przez Zarząd MWZPS, w związku 

z czym KS MWZPS stoi na stanowisku, że Zarząd przekazał kompetencje do nominowania 

kandydatów na sędziów szczebla centralnego na rzecz KS MWZPS. 

W ocenie Kolegium ani Zarząd MWZPS, ani w szczególności działający bez stosownego 

umocowania w formie uchwały Zarządu MWZPS członkowie Zarządu MWZPS, nie mają prawa 

zmiany decyzji Kolegium dotyczącej wyboru kandydatów na sędziów szczebla centralnego. 

Opisana powyżej sprawa rozpatrywana jest obecnie przez WS PZPS. KS MWZPS przekaże WS PZPS 

informacje dotyczące szczegółów procedury kwalifikacyjnej, jak również wszelkie wyjaśnienia 

dotyczące postępowania Kolegium oraz Prezesa i Wiceprezesa MWZPS w niniejszej sprawie. 

Niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez WS PZPS, Kolegium przekaże sędziom MWZPS 

informacje o tym rozstrzygnięciu. 


