
 
 

Warszawa, dnia 31.03.2022 r. 

Wydział Sędziowski  
Mazowiecko-Warszawskiego 
Związku Piłki Siatkowej  

 

 
Podsumowanie tematów przegłosowanych w trybie online przez Wydział Sędziowski MWZPS  

w okresie: 01.01 – 31.03.2022 r. 

 

W spotkaniach uczestniczyli:  

1. Leszek Papież – Przewodniczący  
2. Wojciech Głód  
3. Jakub Komenda  
4. Zbigniew Kułak  
5. Justyna Kuskowska  
6. Jacek Naduk  
7. Łukasz Makowski  
8. Magdalena Niewiarowska  
9. Piotr Pięta  
10. Luiza Szymańczak  
11. Maciej Twardowski  

 Sprawy Komisji Szkolenia: 
a) Kandydaci na szczebel centralny:  

• 11 stycznia odbył się test z przepisów gry dla kandydatów na szczebel centralny dla drugiej 
grupy. Zgodnie z wymogiem regulaminowym Piotr Trzewik oraz Andrzej Ogórkis dołączyli 
do pierwszej grupy. III test dla grupy pierwszej przewidziany jest w drugiej połowie marca. 
 

b) Kurs podstawowy dla sędziów:  

• kurs rozpoczął się ̨2 listopada br. i wzięło w nim udział 55 osób 

• w dniu 26 stycznia odbył się test poprawkowy dla osób z kursu podstawowego  

• w dniu 21 marca WSMWZPS złożył wniosek o zmiany na liście sędziów MWZPS i wpisanie 
29 nowych sędziów, którzy ukończyli kurs podstawowy z wynikiem pozytywnym w okresie 
listopad 2021 – marzec 2022  

c) Rozpoczęto nabór zgłoszeń́ na nowy kurs sędziowski, który startuje w dniu 04.04.2022 r. 
 

1. Sprawy Komisji Etyki  
a) Omówienie decyzji WGiD w sprawie Marcina Kaczmarskiego  
b) Trwają ̨prace nad aktualizacją regulaminu sędziego MWZPS  

2. Sprawy Komisji Organizacyjnej  
a) W dniu 03.03.2022 r. odbyło się spotkanie w sprawie weryfikacji listy sędziów pod kątem 

przygotowania wniosków o srebrne i złote odznaczenia PZPS. Po przygotowaniu wniosków 



 
 

zostaną ̨one przekazane do Zarządu MWZPS i po pozytywnym zaopiniowaniu przesłane do biura 
PZPS. 

b) W dniu 21 marca WSMWZPS złożył wniosek o aktualizację listy sędziów – skreślenie z listy 2 
sędziów:  

• Wojciech Borowy – złożona rezygnacja z funkcji sędziego  

• Tomasz Zygmont – złożona rezygnacja z funkcji sędziego  
 

c) Rozpoczęto przygotowania do spotkania na zakończenie sezonu. Po analizie ofert pod 
względem cenowym, lokalizacyjnym oraz możliwość zorganizowania turnieju siatkówki 
plażowej wybrano Mrozy. Termin spotkania zostanie ustalony do kolejnego zebrania Wydziału 
Sędziowskiego 

3. Sprawy Komisji Plażówki   
a) Trwa analiza kandydatów pod kątem nominacji na kurs szczebla centralnego na plaży. 

Rekomendacja zostanie przedstawiona Wydziałowi Sędziowskiemu w najbliższych dniach. 
 
Kolejne spotkanie Wydziału Sędziowskiego odbędzie się w formie hybrydowej w drugiej połowie kwietnia. 

 


