
SPRAWOZDANIE 

Z DZIAŁALNOŚCI  KOLEGIUM SĘDZIÓW MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU 

TENISA STOŁOWEGO ZA OKRES   od 15.10.2012r.r.  do 01.08.2016r. 

 

 Zebranie sprawozdawczo-wyborcze  Kolegium Sędziów MZTS odbyło się 

15.10.2012r. w Warszawie. Wybrano kolegium sędziów na lata 2012-2016, które tworzyli: 

Krystian Kilar – Radom – przewodniczący 

Grzegorz Bor  - Płock       -  sekretarz 

Jan Radoński  - Warszawa –  członek 

W tym składzie kolegium pracowało przez całą kadencję.  

4. listopada 2012 r. w Warszawie w obradach Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

Wyborczego Kolegium Sędziów PZTS udział wzięli delegaci wybrani na zebraniu MZTS – 

Maciej Pietrzykowski, Grzegorz Bor i Krystian Kilar. Do Kolegium Sędziów PZTS  na lata 

2012- 2016 został zgłoszony Krystian Kilar, który w wyniku głosowania, po raz drugi został 

wybrany do grona członków  Kolegium Sędziów PZTS. Rok później, Uchwałą Zarządu PZTS 

nr78/Z/2013 z dnia 9. listopada 2013r. odwołano Kolegium Sędziów PZTS.  Zarząd PZTS 

jednocześnie wyznaczył swojego pełnomocnika odpowiedzialnego za sprawy sędziowskie.  

 4. lipca 2014 r Minister Sportu i Turystyki na podstawie  wydanej Decyzji Nr 14/DK/2014 

zobowiązał Zarząd PZTS do uchylenia podjętej uchwały w/s odwołania KS PZTS.  Zarząd 

PZTS po wykonaniu tej Decyzji   podjął kolejne uchwały, na mocy których w listopadzie 

2014r. powołano nowe Kolegium  Sędziów PZTS (bez zastosowania dotychczasowej zasady 

wyborów składu kolegium przez sędziów delegatów), do składu którego zaproszono sędziego 

MZTS Macieja Pietrzykowskiego.  

CELE I ZADANIA 

 Cele  

- wzmocnienie pozycji sędziów regionu Mazowsza  na arenie ogólnopolskiej      

- utrzymanie dobrej jakości prowadzenia wojewódzkich turniejów kwalifikacyjnych   

   oraz   innych turniejów i zawodów organizowanych przez MZTS   

 W trakcie  obecnej kadencji kolegium sędziów MZTS uznało,  

że priorytetowymi zadaniami będą: 

 -     opracowanie regulaminu KS MZTS 

- szkolenie nowych kadr sędziowskich;  

- uzyskiwanie wyższych kwalifikacji sędziowskich  (rekomendowanie  sędziów  

na egzaminy na sędziego licencjonowanego i międzynarodowego); 

-  zapewnienie odpowiednich standardów prowadzenia zawodów na Mazowszu       

      (prowadzenie   spotkań przez sędziów liczących posiadających kwalifikacje,   

      sprawne losowanie i prowadzenie dokumentacji turniejowej techniką   

      komputerową, szybki   przekaz informacji). 

Inne przyjęte do realizacji zadania to: 

- wyznaczanie obsady sędziowskiej (sędzia liczący) na mecze I ligi; 

- wyznaczanie obsady sędziowskiej (sędzia główny) na mecze II ligi   

- wyznaczanie pełnej obsady sędziowskiej do prowadzenia spotkań  decydujących  

o awansach i spadkach 

- przedstawianie propozycji osobowych w celu rekomendowania sędziów   

na turnieje i imprezy międzynarodowe (organizowane w kraju) i ogólnopolskie; 

- występowanie do KS PZTS z wnioskami o nadawanie wyższych klas 

sędziowskich; 

- autoszkolenie , bieżący instruktaż, wymiana doświadczeń dotyczących 

interpretacji przepisów gry i regulaminów rozgrywek; 

- udział w posiedzeniach zarządu MZTS przedstawicieli kolegium sędziów. 



REALIZACJA ZADAŃ   

 

 REGULAMIN KS MZTS 

 

Opracowanie regulaminu KS MZTS wyznaczono jako zadanie  priorytetowe. Projekt 

regulaminu opracowany przez Macieja Pietrzykowskiego i konsultowany z KS MZTS został 

przedstawiony na posiedzeniu Zarządu MZTS w dniu 12 października 2012r. Zarząd MZTS 

Uchwałą Nr 5 z 12 października 2012r. zatwierdził regulamin KS MZTS. Zgodnie z zapisem 

regulaminowym corocznie, w trakcie zebrań sprawozdawczych lub zebrań Zarządu MZTS 

były przedstawiane informacje (sprawozdania) z bieżącej działalności KS MZTS. Informacje  

lub sprawozdania były opracowywane na protokołowanych spotkaniach KS MZTS. 

 

 KADRY SĘDZIOWSKIE 

 

O sile okręgu stanowi  liczba sędziów międzynarodowych oraz z licencjami PZTS.  

W latach 2012–2016 liczba mazowieckich sędziów klasy międzynarodowej wzrosła z 4 do 8 .  

(2008 – 3,  2012 – 4, 2016 – 8).  W okresie kadencji odbył się jeden egzamin. W 2014 r., 

w wyniku niedopatrzenia ze strony PZTS przez osobę odpowiedzialną za sprawy 

sędziowskie, do egzaminu na sędziego klasy międzynarodowej nie zgłoszono nikogo – minął 

termin składania aplikacji do ITTF.  W 2016 r. do egzaminów na sędziego 

międzynarodowego  byli typowani wszyscy chętni, spełniający wymagane kryteria. Wstępnie 

zgłoszono 8 osób a do egzaminu ostatecznie przystąpiło 5.  Cztery z nich uzyskały certyfikat 

sędziego klasy międzynarodowej. Byli  to:  Katarzyna Bielak z Radomia, Grzegorz Bor   

z Płocka oraz Robert Krusiński i Artur Kozak z  Warszawy. Pod względem liczby sędziów 

klasy międzynarodowej posiadających aktualne licencje sędziowskie (7 sędziów) 

województwo mazowieckie zajmuje pierwsze miejsce (w 2008r. – piąte, w 2012r. – trzecie). 

W 2014 r. PZTS przeprowadził egzamin licencyjny, który objął także sędziów 

międzynarodowych. Niektórzy z nich nie przystąpili do egzaminu (w tym 1 z Mazowsza)  

nie uzyskując tym samym licencji. Biorąc pod uwagę wszystkich sędziów międzynarodowych 

w Polsce (włączając sędziów nieaktywnych lub bez licencji) Mazowsze plasuje się  

na pierwszym miejscu w kraju. 

Liczba sędziów  licencjonowanych z Mazowsza, prowadzących spotkania na szczeblu 

centralnym tj. spotkania ekstraklasy i I ligi w latach 2012-2016, to 13. sędziów w sezonach  

rozgrywkowych 2012/2013 i 2013/2014  oraz 20. sędziów w sezonach 2014/2015  

i 2015/2016. Do egzaminów na sędziego licencjonowanego byli typowani wszyscy chętni 

spełniający wymagane kryteria. Z 24. sędziów, wytypowanych w lipcu 2014r. do uzyskania 

licencji na sezon 2014/2015 i kolejne lata, licencję uzyskało 20. sędziów. W tym okresie 

licencję  po raz pierwszy uzyskało 10 osób:  Katarzyna Osińska, Karolina Osińska - obie   

z Radomia, Aneta Janisiewicz, Jarosław Dąbrowski, Artur Kozak, Jacek Kozanowski, 

Mateusz Kozanowski, Robert Krusiński, Krzysztof Miszkurka i Marek Skorupka – wszyscy  

z Warszawy. Aktualnie, pod względem liczby sędziów  prowadzących mecze na szczeblu 

centralnym, województwo mazowieckie zajmuje pierwsze miejsce (w 2008 r – siódme,  

w 2012 drugie).  

 W poszczególnych rejonach liczba sędziów licencjonowanych przedstawia się 

następująco: 

Warszawa – 11   w tym międzynarodowych 4   

Radom      -  6   w tym międzynarodowych 2                                                        

Płock         -  3  w tym międzynarodowych 1    

Pozostałe rejony: Ostrołęka, Siedlce, Ciechanów   -  0       

W okręgu mazowieckim aktualnie 50 sędziów  posiada klasy sędziowskie  

od międzynarodowej do związkowej ( w poprzedniej kadencji 49). W 2012r. Zarząd PZTS 



zatwierdził dla Roberta Kosińskiego klasę sędziego państwowego. To realizacja wniosku 

złożonego przez KS MZTS jeszcze w poprzedniej kadencji. Liczba sędziów z wyżej 

wymienionymi klasami sędziowskimi powinna   być większa po formalnym nadaniu 

wyższych klas przez KS PZTS, którego funkcjonowanie, w ocenie KS MZTS, wymaga 

poprawy. KS MZTS pismem z dnia  14 lutego 2015 r., po uzyskaniu  akceptacji zarządu 

MZTS,  wystąpiło do KS PZTS z prośbą o zmianę statusu sędziego (podwyższenie klasy 

sędziowskiej) dla 10 sędziów MZTS. W trzech przypadkach dotyczyło to zmiany z klasy 

sędziego związkowego na klasę państwową, w pozostałych siedmiu z klasy sędziego 

okręgowego na klasę sędziego związkowego. Mimo kilkakrotnych monitów telefonicznych 

sprawa ta została odłożona przez urzędujące obecnie KS PZTS do czasu wejścia w życie tzw. 

reformy systemu sędziowskiego  (od dwóch lat w fazie projektu). Wśród  sędziów 

legitymujących się klasą sędziego związkowego lub okręgowego jest wiele osób nie 

działających już aktywnie w środowisku sędziowskim lub też angażujących się sporadycznie. 

Bolesną stratą było odejście w kwietniu 2013r. Zbigniewa Zyśka – zasłużonego, 

legitymującego się pięćdziesięcioletnim stażem, sędziego tenisa stołowego. 

 

 AKTYWNOŚĆ ŚRODOWISKA SĘDZIOWSKIEGO 

 

Przedstawiciele sędziów naszego regionu brali udział w imprezach 

międzynarodowych organizowanych na terenie kraju i poza jego granicami.  Sędziowali   

w zawodach z cyklu Polish Open ITTF World Tour oraz byli delegowani na międzynarodowe 

zawody z cyklu Polish Junior/Cadet  Open w Cetniewie. Prowadzili spotkania  klubowych 

rozgrywek europejskich zarówno w fazie grupowej jak i pucharowej. Wyjeżdżali na zawody 

międzynarodowe . Istotny wpływ na zmniejszoną aktywność sędziów dotyczącą wyjazdów  

na zawody zagraniczne był fakt konieczności opłacenia we własnym zakresie przejazdu  

na zawody. Sędziowie MZTS prowadzili Międzynarodowe Mistrzostwa Polski  Pracowników 

Celnych i Skarbowych, Międzynarodowe Mistrzostwa Stowarzyszenia IPA,  

Międzynarodowe Zawody Parafialne,  zawody dla niepełnosprawnych organizowane przez 

stowarzyszenie  Olimpiady Specjalne –Polska.  

Na arenie krajowej sędziom z Mazowsza powierzano obowiązki sędziego głównego  

w ważnych meczach ekstraklasy (superligi) kobiet i mężczyzn, decydujących meczach  

o awans do wyższej ligi czy też meczach barażowych o pozostanie w lidze. Sędziowali także 

w charakterze sędziego głównego, zastępcy sędziego głównego, sędziego odpowiedzialnego 

za kontrolę rakiet  oraz sędziego liczącego finały Indywidualnych Mistrzostw Polski oraz 

turnieje OTK i Grand Prix we wszystkich kategoriach wiekowych (z wyłączeniem IMP 

młodzieżowców).  

 W okresie minionej kadencji, sędziowie Mazowsza, wyznaczeni przez KS PZTS, 

poprowadzili 662  spotkania  na szczeblu ekstraklasy i I ligi w tym ok. 270 jako sędziowie 

liczący  (w poprzedniej kadencji 456 spotkań w tym  ok. 180 jako sędziowie liczący).  Obsada 

sędziów liczących I ligi było ustalana przez KS MZTS  (z informacją do KS PZTS)  

lub proponowana do KS PZTS, które zatwierdzało ostatecznie pary sędziowskie. 

Sędziowanie spotkań  drugoligowych na terenie MZTS weszło w minionej kadencji  

na stałe do kalendarza imprez obsługiwanych przez sędziów MZTS. Większość tych spotkań 

była prowadzona przez  jednego sędziego delegowanego przez KS MZTS (drugiego arbitra 

zabezpieczały kluby we własnym zakresie). Sporadycznie niektóre mecze sędziowało dwóch 

sędziów delegowanych przez KS MZTS. Łącznie, w kadencji 2012-2016 48 sędziów MZTS  

z klasami od okręgowej do międzynarodowej poprowadziło ok. 440 potyczek drugoligowych. 

Łączna liczba czynnych sędziów z Mazowsza w poszczególnych sezonach 

przedstawia się następująco: 

2012/2013 - 48 (w tym 13 z licencją PZTS) 

2013/2014 - 53 (w tym 13 z licencją PZTS) 



2014/2015 - 56 (w tym 20 z licencją PZTS) 

2015/2016 - 52 (w tym 20 z licencją PZTS) 

Należy podkreślić, że mazowieckie jest jednym z nielicznych województw, które 

zapewnia pełną  obsługę sędziowską w prawie wszystkich zawodach na szczeblu 

wojewódzkim. Niewątpliwa w tym zasługa władz MZTS, które zabezpieczają środki 

finansowe na profesjonalne prowadzenie zawodów  w zakresie organizacji, sędziowania   

i obsługi komputerowej. Sędziowie  MZTS prowadzili na Mazowszu wiele imprez 

kalendarzowych, okolicznościowych i masowych (WTK, WOM, MIMS i inne).  

Z zadowoleniem stwierdzamy dużą aktywność  nowych sędziów po ukończonych szkoleniach 

. 

 SZKOLENIA SĘDZIÓW 

 

Szkolenie nowych kadr sędziowskich to kontynuacja zadania priorytetowego  

z poprzedniej kadencji. W zakresie działalności KS MZTS zadanie to jest szczególnie 

aprobowane przez Zarząd MZTS. Należy przypomnieć, że ostatni kurs   kadencji 2008- 2012 

zorganizowano w czerwcu 2012r. W minionej kadencji przeprowadzono 3 kursy sędziowskie.  

W kwietniu 2013 r. w Radomiu zorganizowano kurs dla sędziów kandydatów, prowadzony 

przez Krystiana Kilara i Zbigniewa Osińskiego, który ukończyło 13 osób. W sierpniu,  

w Warszawie, zorganizowano dla zainteresowanych osób warsztaty dla sędziów z terenu 

Mazowsza chcących przystąpić do egzaminu na licencję okresową. Spotkanie to prowadził  

Maciej Pietrzykowski. We wrześniu 2014r. w Warszawie kurs dla sędziów kandydatów 

prowadzony przez Macieja Pietrzykowskiego i Krystiana Kilara ukończyło 12 osób.  

W listopadzie 2014 r. kurs zorganizowany  przez Radomskie Stowarzyszenie Sportu  

i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Start” ukończyło 8 osób. W kursie tym szczególną 

uwagę zwrócono na przepisy dotyczące gry osób niepełnosprawnych, w tym zawodników  

na wózkach.  Warto dodać, że w 2013 r. przedstawiciel KS MZTS poprowadził kurs dla 

sędziów kandydatów dla Świętokrzyskiego Związku Tenisa Stołowego, a także w 2015r. był 

zaproszony do współprowadzenia szkolenia dla sędziów z całego kraju ubiegających się  

o licencję uprawniającą do sędziowania na szczeblu centralnym. Na prośbę pojedynczych 

osób z różnych stron województwa mazowieckiego podjęto  próbę organizacji kolejnego 

kursu w maju lub czerwcu 2016r. Ostatecznie nie doszło do jego realizacji ze względu  

na  nieliczną grupę zainteresowanych lub różne niedogodności związane z organizacją kursu 

(termin, dojazd itp.) Większość nowych sędziów to osoby z Warszawy i jej okolic oraz 

Radomia. Szkolenia powinny być kontynuowane w kolejnych latach.  

Nadal brak jest sędziów z rejonów Ciechanowa i Ostrołęki. Nieznacznie poprawiła się 

sytuacja na terenie rejonu siedleckiego, bowiem odbywające się tam mecze prowadzą sędziny 

pochodzące z tego rejonu, chociaż aktualnie zawodowo są związane z Warszawą.  Nie ma też 

wątpliwości co do faktu znacznego obniżenia średniej wieku sędziów na Mazowszu.   

 W szkoleniu z zakresu obsługi komputerowej programu do prowadzenia zawodów 

tenisa stołowego, zakończonego uzyskaniem certyfikatu, wzięło udział 6 sędziów Mazowsza. 

W miarę potrzeb, w trakcie zawodów lub też drogą elektroniczną czy telefoniczną  

dokonywano wśród sędziów bieżącego instruktażu dotyczącego interpretacji przepisów gry 

czy regulaminów. Obserwowano pracę sędziów zagranicznych, szczególnie tych  

z najwyższymi kwalifikacjami. Na podstawie wyników egzaminów  na sędziego 

międzynarodowego i licencjonowanego w minionej kadencji należy stwierdzić,  

że autoszkolenie oraz samodoskonalenie sędziów uległo zdecydowanej poprawie.  

 WSPÓŁPRACA 

W ocenie KS MZTS, współpraca z Zarządem MZTS i jego Prezesem Markiem 

Przybyłowiczem układa się bardzo dobrze. Przedstawiciele Kolegium Sędziów MZTS 

systematycznie uczestniczyli w pracach Zarządu MZTS.   Niezwykle ważną decyzją były 

uchwały   Zarządu MZTS z października 2012 r. obligujące organizatorów zawodów na 



terenie MZTS do zapewnienia  rezerwy sędziowskiej oraz w sprawie ujednolicenia stawek 

sędziowskich ze stawkami krajowymi wyznaczonymi przez PZTS. Istotne było podjęcie 

uchwały w sprawie wyznaczenia standardów organizacji zawodów na terenie Mazowsza. 

Nieoceniona jest pomoc Biura MZTS. Sprawna obsługa komputerowa imprez mazowieckich 

(i nie tylko), przekaz do mediów,  to zasługa Dyrektor Biura Agaty Biesagi.  

Systematycznie i na bieżąco odbywała się współpraca z Wydziałem Rozgrywek 

MZTS, w składzie którego pracowało także dwóch sędziów Maciej Pietrzykowski i Grzegorz 

Bor. Wprowadzenie przez WR MZTS procedur związanych z przekładaniem spotkań 

znacznie uprościło  kwestię delegowania sędziów na mecze. Bieżące informacje   

i zawiadomienia, ze strony prowadzącego rozgrywki ligowe Marka  Romkowskiego,   

pozwalały na terminowe dokonanie ewentualnych zmian w obsadzie sędziowskiej. Należy 

jednak dodać, że przekładanie spotkań drugoligowych powodowało pewne problemy z obsadą 

sędziowską. Szczególnie wtedy, gdy były to terminy, w których odbywały się inne zawody  

z zaangażowaniem kilkunastu sędziów MZTS. Dlatego też, potrzebne są kolejne szkolenia dla 

nowych sędziów i stworzenie im możliwości prowadzenia spotkań trzecioligowych. O tej 

potrzebie rozmawiano na jednym z ostatnich zebrań  Zarządu MZTS. 

Dobrze układała się współpraca z klubami sportowymi. Uwagi ze strony klubów 

dotyczące    prowadzenia  spotkań przez nowych sędziów były sporadyczne. W miarę potrzeb 

przekazywano i wyjaśniano stosowne informacje i interpretacje przepisów gry lub procedur 

trenerom i zawodnikom. Poprawiła się dyscyplina zawodników w trakcie gier 

indywidualnych i drużynowych. 

 

 WNIOSKI 

  Systematycznie zwiększają się zasoby kadrowe sędziów  MZTS. Należy jednak 

kontynuować szkolenia dla nowych arbitrów oraz umożliwić im zbieranie doświadczenia  

w trakcie turniejów wojewódzkich i rozgrywek III ligi.  

Na turniejach organizowanych przez MZTS  nie było  istotnych zarzutów  

w odniesieniu do dyscypliny pracy sędziów. Należy jednak zwrócić uwagę na przestrzeganie 

obowiązujących procedur w sposób jednolity przez wszystkich sędziów. Nie zanotowano 

oficjalnych protestów w trakcie trwania turniejów dotyczących losowania i przebiegu imprez. 

Dwa przypadki nie przybycia sędziów na mecz należy traktować jako incydentalne, które nie 

powinny powtórzyć się w przyszłości. Nieliczne przypadki  sędziowania turniejów przez 

osoby bez kwalifikacji wyznaczone przez bezpośredniego organizatora (kluby) należy 

eliminować. Zdecydowanie usprawni to pracę sędziego głównego imprezy. 

 Zdecydowanie zwiększył się udział sędziów Mazowsza w imprezach wysokiej rangi. 

Należy wnioskować, poprzez Zarząd MZTS, do powrócenia przez PZTS zasady opłacania 

przejazdu sędziów na zawody międzynarodowe poza granicami kraju. 

  Brak jest do obecnej chwili zasad funkcjonowania i powołania  KS PZTS w nowej 

kadencji Zarządu PZTS. O ile będzie organizowane Walne Zebranie KS PZTS, należy zadbać 

o przyznanie optymalnej ilości mandatów  dla delegatów KS MZTS na podstawie liczby 

czynnych sędziów licencjonowanych i międzynarodowych. 

 Dziękuję w imieniu własnym i Kolegium Sędziów  za zaangażowanie i współpracę 

całemu środowisku sędziowskiemu Mazowsza. 

 

 

Przewodniczący Kolegium Sędziów MOZTS        

                                        Krystian Kilar 


