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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO 

MAZOWIECKO-WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU PILKI SIATKOWEJ (MWZPS) 

W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2018 DO 19 WRZEŚNIA 2021r. 

 

Obejmuje: 

 
 

 

1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO 

 

Wydział Sędziowski został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu MWZPS w dniu 02.10.2018r. 

 

Poniżej prezentowany Wydział Sędziowski został powołany w wyniku dodatkowych wyborów 

Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego MWZPS na skutek decyzji Zarządu MWZPS  

z dn. 18.06.2018r. o odwołaniu poprzedniego Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego MWZPS 

wraz z całym poprzednim Wydziałem Sędziowskim. 

 

 Przewodniczący: Marcin Myszkowski 

 Wiceprzewodnicząca: Magdalena Niewiarowska 

 Sekretarz: Jacek Naduk 

 Komisja Szkolenia i Kwalifikacji: Magdalena Niewiarowska, Wojciech Głód oraz Maciej 

Twardowski i Zbigniew Kułak (w październiku 2020 Wojciech Głód, dołączył do Komisji  

i przejął funkcję Przewodniczącego Komisji Szkolenia i Kwalifikacji, z której to funkcji 

zrezygnowała z powodów osobistych Magdalena Niewiarowska - zatwierdzona przez Zarząd 

MWZPS w dniu 24.11.2020 ) 

 Komisja Obsad: Leszek Papież oraz Jacek Naduk i Wojciech Głód 

 Komisja Organizacyjna: Justyna Kuskowska (zatwierdzona przez Zarząd MWZPS w dniu 

14.09.2019 w miejsce Doroty Papudy, która w sierpniu 2019 r. złożyła rezygnację z pracy w 

Wydziale Sędziowskim z uwagi na sprawy osobiste), Jacek Kociałkowski (złożył rezygnację z 

pracy w Wydziale Sędziowskim z uwagi na duże obciążenie obowiązkami służbowymi, która 

została zatwierdzona przez Zarząd w dniu 14.09.2019 r.) W październiku 2020 roku po złożeniu 

rezygnacji z funkcji przewodniczącego przez Justynę Kuskowską, jej obowiązki przejęła 

powołana do WS Martyna Jakubowska - zatwierdzona przez Zarząd MWZPS w dniu 

24.11.2020 ). Justyna Kuskowska pozostała w składzie Wydziału Sędziowskiego 

 Komisja Siatkówki Plażowej: Agnieszka Myszkowska 

 Komisja Etyki i Dyscypliny: Maciej Twardowski oraz Zbigniew Kułak i Andrzej Kaznowski 

 Skarbnik: Łukasz Makowski 

 Koordynator ds. informatycznych: Leszek Papież 

 

 Wydział Sędziowski dodatkowo był wspierany przez osoby (poza składem Wydziału): Mateusz 

Cieślak, Daniel Kołodziński, Justyna Kuskowska, Anna Lipińska, Agnieszka Makaruk, Andrzej 

Ogórkis, Bartek Stachewicz, Przemysław Szuty,  Mateusz Zimoch. 
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Na posiedzeniu Zarządu MWZPS w dniu 7.11.2019r został zatwierdzony regulamin Zarządu MWZPS, 

na mocy którego zmianie uległa dotychczasowa nazwa Kolegium Sędziów na Wydział Sędziowski. 

 

2. PODSUMOWANIE SEZONU 2018/2019 

 

 W sezonie 2018/2019 łącznie uprawnienia posiadało 168 sędziów. Podania o urlopy czasowe 

lub całosezonowe złożyło 28 sędziów. 

 

 Kursokonferencja przed sezonem 2018/2019 odbyła się w dniach 08.09.2019 w sali 

szkoleniowej AWF Warszawa. Na ww. spotkaniu omówiono kluczowe dokumenty, które uległy 

zmianie tj. Przepisy Gry, Wytyczne i instrukcje sędziowania oraz nowe sytuacje w Księdze 

Przypadków. Sędziowie mogli obejrzeć nowe zmiany na podstawie materiałów wideo. 

Podczas szkolenia przeprowadzono test z przepisów gry, zaprezentowano nowych sędziów, a 

także wręczono pamiątkowe statuetki za staż sędziowski oraz dla wyróżniających się sędziów. 

 

 W sezonie 2018/2019 Wydział Sędziowski dokonał 4922 nominacji (w tym 3552 na zawody 

młodzieżowe) 145 sędziów na zawody MWZPS, PZPS, Akademickie Mistrzostwa Warszawy i 

Mazowsza, Akademickie Mistrzostwa Polski i inne zawody zgłaszane do Wydziału 

Sędziowskiego. 

 

 W okresie 18.10.2018 – 16.03.2019 Wydział Sędziowski przeprowadził kurs dla kandydatów 

na szczebel centralny PZPS. W wyniku przeprowadzonej selekcji Wydział Sędziowski wysłał  

2 kandydatów: Łukasza Kwiatkowskiego i Mateusza Zimocha – obaj ukończyli kurs centralny, 

organizowany w Rzeszowie, z wynikiem pozytywnym i uzyskali uprawnienia sędziego szczebla 

centralnego. 

 

 W okresie 03.12.2018 – 25.02.2019 Wydział Sędziowski przeprowadził w Warszawie kurs 

podstawowy na sędziego piłki siatkowej, składający się z części teoretycznej jak i praktycznej.  

W kursie wzięło udział 31 uczestników, z czego 15 osób ukończyło kurs z wynikiem 

pozytywnym i decyzją Zarządu zostało wpisanych na listę sędziów MWZPS. 

 

 Sezon siatkówki plażowej 2018 był w jurysdykcji poprzedniego odwołanego Wydziału 

Sędziowskiego. 

 

 W ramach Komisji Etyki i Dyscypliny przeprowadzono 4 postępowania wyjaśniające w zakresie 

nieobecności sędziów na meczach, dyscyplinowano sędziów w zakresie ich niskiej 

dyspozycyjności. 

 

 Przygotowano wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień oraz o udzieleni kar i sankcji 

mazowieckim sędziom. 

 

 Prowadzono wydzieloną ewidencję środków sędziowskich na dedykowanym rachunku 

bankowym. 
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3. PODSUMOWANIE SEZONU 2019/2020 

 

 

 W sezonie 2019/2020 łącznie uprawnienia posiadało 176 sędziów. Podania o urlopy czasowe 

lub całosezonowe złożyło 35 sędziów. 

 

 Kursokonferencja przed sezonem 2019/2020 odbyła się w dniach 07-08.09.2020 w hotelu 

Mazovia w Nowym Dworze Mazowieckim. Na ww. spotkaniu omówiono kluczowe wytyczne  

na bieżący sezon. Szkolenie składało się z części szkoleniowej z materiałami wideo oraz części 

warsztatowej, na których sędziowie wykonywali ćwiczenia ze znajomości przepisów gry oraz 

wypełniania protokołu zawodów – warsztaty służyły także integracji sędziów. Podczas 

szkolenia przeprowadzono test z przepisów gry, zaprezentowano nowych sędziów, a także 

wręczono pamiątkowe statuetki za staż sędziowski oraz dla wyróżniających się sędziów. 

 

 W sezonie 2019/2020 do dnia 12.03.2020 Wydział Sędziowski dokonał 4842 nominacji  

(w tym 3320 na zawody młodzieżowe) 142 sędziów na zawody MWZPS, PZPS, Akademickie 

Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza, Akademickie Mistrzostwa Polski i inne zawody zgłaszane 

do Wydziału Sędziowskiego. 

 

 W okresie od 23.10.2019 Wydział Sędziowski prowadzi kurs dla kandydatów na szczebel 

centralny PZPS. Ostatni decydujący test z przepisów gry planowany jest na dzień 16 marca br. 

Wydział Sędziowski planuje wysłanie na kurs 2 sędziów. Ostateczny wybór kandydatów 

zostanie dokonany do końca marca. Do dnia 31.03.2020 należy przesłać zgłoszenie 

kandydatów z województwa mazowieckiego do WS PZPS. Kurs ma się odbyć w Krakowie w 

dniach 07-10.05.2020r. 

 

 W okresie od dnia 03.12.2019 Wydział Sędziowski prowadzi kurs podstawowy na sędziego 

piłki siatkowej, równolegle w Warszawie I w Radomiu, składający się z części teoretycznej jak 

i praktycznej. W kursie w Radomie bierze udział 22 uczestników, a w Warszawie bierze udział 

18 uczestników. Część teoretyczna została ukończona. Do kolejnego etapu przeszło: w 

Radomiu 21 osób a w Warszawie 14 osób. Trwa etap zajęć praktycznych - obecnie z uwagi na 

sytuację epidemiologiczną w kraju, ostatnie zajęcia praktyczne na kursie zostały zawieszone 

do odwołania. Po wznowieniu zajęć praktycznych dokonane zostaną ostateczne 

rozstrzygnięcia i zakończenie kursu. 

 

 Sezon siatkówki plażowej 2019 szkolenie przedsezonowe przeprowadzono w dwóch 

terminach w Warszawie. Sędziowie z uprawnieniami FIVB i PZPS uczestniczyli w szkoleniu 

centralnym. W sezonie 2019 uprawnienia do sędziowania siatkówki plażowej posiadały 32 

osoby, szczegółowe dane w poniższej tabeli. 

 

Sędziowie siatkówki plażowej w sezonie 2019 z podziałem na kategorie 

Uprawnienia Kobiety Mężczyźni 
FIVB 1 1 
PZPS 2 (w tym 1 na urlopie) 8 
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WZPS 9 9 
SG PZPS 0 1 
KOMISARZ PZPS 0 1 

 

Komisja Siatkówki Plażowej dokonywała obsad sędziów na Mistrzostwa Mazowsza 

Seniorów/Seniorek, Juniorów/Juniorek, Kadetów/Kadetek, Młodziczek/Młodzików, rozgrywki 

Szkolnej Ligi Siatkówki Szkół Średnich w Warszawie, turnieje organizowane przez AZS oraz 

inne turnieje zgłaszane do Pionu. Sędziowie MWZPS pełnili rolę obsady pomocniczej w 

turniejach PZPS. Ponadto, grupa sędziów MWZPS uczestniczyła w turnieju rangi FIVB. 

 

 W ramach Komisji Etyki i Dyscypliny przeprowadzono 12 postępowań wyjaśniających w 

zakresie nieobecności sędziów na meczach, dyscyplinowano sędziów w zakresie ich niskiej 

dyspozycyjności. 

 

 Przygotowano wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień oraz o udzieleni kar i sankcji 

mazowieckim sędziom. 

 

 Przygotowano projekt zaktualizowanego Regulaminu Wydziału Sędziowskiego oraz projekt 

zaktualizowanego Regulaminu Sędziego MWZPS. 

 

 Zarchiwizowano dokumentację sędziowską i utworzono w Biurze MWZPS archiwum. 

 

 Prowadzono wydzieloną ewidencję środków sędziowskich na dedykowanym rachunku 

bankowym. Pieniądze z subkonta sędziowskiego były wydatkowane na pisemny wniosek 

Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego lub osoby przez niego upoważnionej. 

 

4. PODSUMOWANIE SEZONU 2020/2021 

 
 W sezonie 2020/2021 do dnia 31.08.2021 Wydział Sędziowski dokonał 4982 nominacji  
(w tym 3210 na zawody młodzieżowe) 148 sędziów na zawody MWZPS, PZPS, Akademickie 
Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza, Akademickie Mistrzostwa Polski i inne zawody zgłaszane 
do Wydziału Sędziowskiego. 
  
 W ramach Komisji Etyki i Dyscypliny przeprowadzono 14 postępowań wyjaśniających w 
zakresie nieobecności oraz zachowania sędziów na meczach lub turniejach MWZPS. 
Dyscyplinowano sędziów w zakresie ich zachowania oraz dostępności. 
 
 Dokończono zajęcia teoretyczne i praktyczne w organizowanych w Radomiu i 
Warszawie kursach podstawowych dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej. 

a. Kurs w Warszawie z wynikiem pozytywnym ukończyło 14 uczestników, 

b. Kurs w Radomiu z wynikiem pozytywnym ukończyło 21 uczestników, 
Wszyscy uczestnicy kursów podstawowych zostali przyjęci decyzją Zarządu MWZPS w dniu 

13.03.2020 roku na listę sędziów kandydatów piłki siatkowej halowej. 

 

 Ze względu na sytuację epidemiologiczną zrezygnowano z dotychczasowej formy 
zorganizowania Szkolenia Przedsezonowego dla wszystkich sędziów MWZPS. 
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 Podjęto decyzję, że przed sezonem 2020/2021 ze względu na sytuację 
epidemiologiczną w kraju kursokonferencja zostanie zastąpiona szkoleniem w formie e-
learningu. Zostaną udostępnione materiały szkoleniowe, z którymi będzie należało się 
zapoznać, a następnie zostanie przeprowadzony test. Wydział Sędziowski podkreślił w swoim 
komunikacie, że pozostaje do dyspozycji wszystkich sędziów, w kwestii wyjaśnień dotyczących 
przepisów jak również wytycznych do gry. 

 

 Opracowano sposób kwalifikacji i harmonogram wyłonienia kandydatów na kurs 
sędziów szczebla centralnego. Grupa została wyłoniona na podstawie testów przepisów gry, 
jak również opinii i rekomendacji środowiska sędziowskiego. Po wielomiesięcznych 
obserwacjach podjęto decyzję o nominowaniu kandydatów na kurs sędziów szczebla 
centralnego 2019/2020 kolegów: 
- Kozieł Michał, 

  - Ogórkis Andrzej. 

Decyzją Wydziału Sędziowskiego PZPS kurs dla kandydatów na szczebel centralny w sezonie 

2019/2020 się finalnie nie odbył, co spowodowane było stanem pandemii w kraju. 

W sezonie 2020/2021 jako Mazowsze uzyskało możliwość nominowania na kurs 3 kandydatów. 

Podjęto decyzję o podtrzymaniu kandydatur Michała Kozieła oraz Andrzeja Ogórkisa, którzy 

zostali skutecznie wyselekcjonowani sezon wcześniej oraz Macieja Szczykutowicza, który 

zaprezentował się najlepiej w testach teoretycznych oraz sędziowaniu praktycznym. Kurs, który 

odbywał się w maju 2021 w Krakowie z wynikiem pozytywnym ukończyli: Michał Kozieł oraz 

Maciej Szczykutowicz, dzięki czemu Województwo Mazowieckie zyskało dwóch nowych 

sędziów szczebla centralnego. 

 

 Przed sezonem 2020/2021 przyjęto: 
- wnioski o urlop w sezonie bieżącym – 16 

- wnioski o urlop w sezonie bieżącym od sędziów bezpośrednio po kursie podstawowym – 5 

- wnioski o kolejny urlop w sezonie bieżącym – 5 

- przyznano urlopów związku z brakiem udziału w teście przedsezonowym -3 

 

Przyjęto wnioski dotyczące rezygnacji z funkcji sędziego piłki siatkowej MWZPS – 12 

Skreślono z listy sędziów MWZPS w związku z brakiem gotowości do sędziowania - 7 

Wszystkie wnioski Wydział Sędziowski przedstawiał na bieżąco  Zarządowi MWZPS. 
 

 Komisja szkolenia i Kwalifikacji dokonała przeglądu uprawnień i klas sędziowskich przed 
sezonem 2020/2021 przedstawiając listy sędziów z podziałem na klasy sędziowskie jak również 
rekomendacje uprawnień do odpowiednich grup rozgrywkowych. 

 
Wszystkie wnioski Wydział Sędziowski przedstawiał na bieżąco  Zarządowi MWZPS. 
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5. ROZPOCZĘCIE SEZONU 2021/2022 

 

 Wydział Sędziowski przeprowadził szkolenie przedsezonowe w formie online. 

 

 Przed sezonem 2021/2022 przyjęto: 10 wniosków urlopowych.  

Na dzień 19.09.2021 jest 180 aktywnych sędziów. 

 

 Wydział Sędziowski planuj3 organizację Walnego Zgromadzenie Sprawozdawczo-

Wyborcze Sędziów MWZPS w dniu 28.09.2021. W trakcie Zebrania WS zamierza 

nagrodzić sędziów za jubileusze za zaległy rok 2020 oraz za rok 2021. 

 

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO 

 

 Kontynuując tradycję, Wydział Sędziowski zorganizował Spotkania Świąteczne dla sędziów 

MWZPS w dniach 16.12.2018 oraz 15.12.2019. Planowane jest kontynuowanie tradycji 

spotkań przedświątecznych środowiska sędziowskiego. W roku 2020 Wydział Sędziowski 

dołączył do spotkania on-line organizowanego przez Zarząd MWZPS realizując film z 

życzeniami, oraz przedstawiając grupę sędziów do wyróżnień. 

 

 Reprezentacja sędziów MWZPS brała udział w Mistrzostwach Polski Sędziów w edycji 2019, 

zajmując 13 miejsce. Planowany jest start reprezentacji sędziów MWZPS w edycji 2020 tych 

Mistrzostw. 

 

 Sędziowie MWZPS brali ponadto udział w Mistrzostwach Polski Sędziów w siatkówce 

plażowej, wysyłając liczną reprezentację - kilka par w edycji 2019. Warto odnotować znaczące 

sukcesy reprezentantów Mazowsza – para Agnieszka Makaruk i Maciej Łabędź zdobyła 2 

miejsce. Katarzyna Zielińska została uznana najsympatyczniejszą zawodniczką turnieju. 

Planowany jest start reprezentacji sędziów MWZPS w edycji 2020 tych Mistrzostw. 

 Komisja Organizacyjna zajęła się uporządkowaniem kartoteki sędziów. Pierwszy raz od wielu 

lat doprowadzono do uaktualnienia bazy sędziów mazowieckich. Udało się również 

wyselekcjonować i zebrać w jednym miejscu wszystkie informacje o sędziach MWZPS. 

 

 Na bieżąco trwały prace nad komputerowym Systemem Obsad. Udało się doprowadzić do 

ustalenia i podpisania umowy na jego obsługę. Aktualnie system poza bazą sędziów i obsad 

umożliwia dogranie zdjęć protokołów z meczów, co ułatwia pracę WGiD. Został on również 

dostosowany do wymagań ustawy o ochronie danych osobowych (RODO). 

 

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzono do systemu ankietę dotyczącą covid, 

którą każdy sędzia musiał wypełnić on-line przed przystąpieniem do sędziowania zawodów. 

 

 Zebrane zostały zgody na przetwarzanie danych osobowych od wszystkich aktywnych sędziów 

MWZPS i złożone w Biurze Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej. Dane 
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sędziów przebywających na urlopie sędziowskim, którzy nie dostarczyli ww. zgody zostały 

zanonimizowane w systemie obsad sędziowskich MWZPS. 

 

7. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA SĘDZIÓW MWZPS 

 

 Na wniosek Wydziału Sędziów MWZPS Polski Związek Piłki Siatkowej nadał Srebrną Honorową 

Odznakę PZPS 6 sędziom oraz Złotą Honorową Odznakę PZPS 6 sędziom. 

 Przyznano statuetki sędziom obchodzącym rocznice sędziowania (piątą i kolejne cykliczne). 

 Na wniosek Wydziału Sędziowskiego MWZPS w okresie 08.2018 – 03.2020 Medale MWZPS 

nadano 4 sędziom.   

 Na wniosek Wydziału Sędziów MWZPS Zarząd MWZPS nadał tytuł sędziego Honorowego 

MWZPS 11 sędziom. 

 Wydział planuje dalsze składanie wniosków o nagrody i wyróżnienia dla kolejnych sędziów 

oraz wnioski o nadanie Srebrnych i Złotych Honorowych Odznak PZPS. 

 

 

8. FINANSE WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO 

 

 Budżet Wydziału Sędziowskiego na początku sezonu 2018/2019 wynosił 20 915,78 zł, a na 

dzień  19.09.2021 r. wynosi 37 563,42  zł i pochodzi z: 

1. opłat za certyfikaty i licencje sędziowski; 

2. opłat za kurs podstawowy dla kandydatów na sędziów; 

 

 Główne wydatki związane były z:  

1. organizacją szkolenia sędziów; 

2. organizacją kursu podstawowego dla kandydatów na sędziów; 

3. opłatą za zintegrowany system obsad sędziowskich; 

4. zakupem certyfikatów sędziowskich; 

5. zakupem statuetek, pucharów dla sędziów. 

6. zakupem emblematów sędziowskich 

 

 

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego MWZPS 

 

Marcin Myszkowski 

Warszawa, dn. 19 września 2021 r. 


