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Sprawozdanie z działalności 
Wydziału Sędziowskiego PWZPS 
za okres 11.05.2017 – 20.05.2018 

 
W w/w okresie Wydział działał w składzie: 
Mirosław Pałka - Przewodniczący  
Grzegorz Janusz - Zastępca Przewodniczącego  
Leszek Kapłon 
Marek Litwiński 
Robert Dworak  
Damian Lic 
Mariusz Gadzina 
Marcin Lew  
Paulina Chamerska - Lemiech 
Bartosz Serwatko 
Justyna Gąbka - Pachlińska 
W marcu 2018 roku rezygnację z sędziowania, a tym samym z pełnionych funkcji w WS 
PWZPS złożyła Paulina Chamerska - Lemiech.  
 
W strukturze WS działały trzy Komisje::  
 
Komisja Szkolenia i Kwalifikacji  
Przewodniczący –– Damian Lic  
Członkowie – Mirosław Pałka, Marcin Lew 

 
Komisja Obsad  
Przewodniczący – Marek Litwiński  (rozgrywki 3 LK / 4 LM) 
Członkowie: 
Grzegorz Janusz (rozgrywki 3 LM)  
Paulina Chamerska – Lemiech, Łukasz Lemiech (rozgrywki młodzieżowe)  
Robert Dworak (obsady pomocnicze) 
Mirosław Ludera (rozgrywki amatorskie i towarzyskie) 
 
Komisja Organizacyjna  
Przewodniczący - Leszek Kapłon  
Członkowie - Paulina Chamerska - Lemiech, Marcin Lew, Mirosław Ludera, Anetta Bieniarz 
 
 
Sprawozdania z prac poszczególnych Komisji: 
 

 Komisja Szkolenia i Kwalifikacji  
1. Kurs na szczebel centralny 

a) Sezon 2016/2017 - Marcin Nobis został nowym sędzią szczebla centralnego, 
b) Sezon 2017/2018 - przeprowadzono 3-etapowe postępowanie kwalifikacyjne dla 

kandydatów PWZPS, obejmujące testy teoretyczne oraz praktyczną ocenę 
sędziowania. W wyniku postępowania, na kurs centralny dla kandydatów (finały AMP 
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w Poznaniu w dniach 26-29 kwietnia) wytypowano kolegów: Mirosława Luderę i 
Michała Kazałę.  

2. We współpracy z Komisją Organizacyjną w dniach 9-10.09.2017 zorganizowano w 
ośrodku OENiPAS w Czudcu szkolenie przedsezonowe dla sędziów PWZPS 

3. Przygotowano i przeprowadzono coroczny elektroniczny test ze znajomości przepisów 
gry. 

4. We współpracy z Komisją Organizacyjną, w okresie od 17 stycznia do 10 kwietnia 2018 
roku przeprowadzono kurs dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej. Do kursu zgłosiło 
się 30 osób, z czego jedna zrezygnowała w trakcie trwania kursu, a jedna nie zaliczyła 
testu ze znajomości przepisów.  Uprawnienia sędziowskie otrzymało 28 kandydatów, z 
czego 23 osobom przyznano klasę kandydat, a pięciu kandydatom przyznano trzecią 
klasę sędziowską z uwagi na ponadprzeciętne wyniki uzyskane na egzaminach 
końcowych.  

5. Przeprowadzono 40 obserwacji pracy sędziów na różnych szczeblach rozgrywkowych. 
Kwalifikacje prowadzone były przez sędziów szczebla centralnego. 

 

 Komisja Obsad  
1. W sezonie 2017/2018 wyznaczono obsady na 1233 zawodów.  
2. Ponownie, poważnym utrudnieniem w pracy komisji była ograniczona dostępność 

sędziów w województwie (ok.20% sędziów przebywało na urlopach całosezonowych lub 
częściowych), częste przełożenia terminów rozgrywania meczów, a także spora ilość 
terminów niedyspozycyjności. Wyżej wymienione utrudnienia spowodowały, 
konieczność obsadzenia sędziów na różnych zawodach (często w różnych 
lokalizacjach) w tym samym dniu.  

3. Poprawę należy zauważyć w zakresie rezerwowania przez sędziów terminów zajętych z 
odpowiednim wyprzedzeniem, redukcji wniosków o zamianę po wyznaczeniu obsady na 
zawody, a także częstsze wskazywanie zastępstwa za siebie w przypadku 
niedyspozycyjności. 

4. Z uwagi na problemy z dostępnością sędziów PWZPS, postanowiono w porozumieniu z 
lubelskim i świętokrzyskim WS, dokooptować chętnych sędziów z ościennych 
województw w celu uzupełnienia obsad, zwłaszcza na zawody odbywające się w 
północnych rejonach województwa podkarpackiego. W ubiegłym sezonie korzystaliśmy 
z pomocy 12 sędziów, którzy byli nominowani na 54 zawody. 

 

 Komisja Organizacyjna  
1. Zorganizowano i przeprowadzono IX Mistrzostwa Polski Sędziów, które odbyły się w 

ośrodku Rewita w Solinie w terminie 15-18 czerwca 2017 roku. 
2. Zorganizowano dwudniową kursokonferencje unifikacyjno – szkoleniową dla sędziów 

PWZPS w Czudcu w dn.9-10.09.2017 
3. Zorganizowano spotkanie opłatkowe dla sędziów PWZPS w restauracji Polonez w 

Rzeszowie  w dniu 28.12.2017 
4. Rozpoczęto przygotowania do wymiany sprzętu sędziowskiego, a także wprowadzenia 

licencji sędziowskich w postaci kart plastikowych. 
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W okresie sprawozdawczym Wydział Sędziowski zbierał się 5 razy, obradując nad 
sprawami dotyczącymi m.in.: 

 organizacji IX Mistrzostw Polski Sędziów w Solinie, 

 zasad i procedury naboru kandydatów na szczebel centralny,  

 organizacji kursu podstawowego dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej, 

 nadawaniu uprawnień do sędziowania i klas sędziowskich, 

 wymiany sprzętu sędziowskiego i nowych licencji sędziowskich, 

 spraw dyscyplinarnych, 
 
Informacje o pracach wydziału publikowane są na stronie internetowej PWZPS w postaci 
komunikatów Wydziału Sędziowskiego.  
 
Obecnie na Podkarpaciu mamy 132 sędziów: 

 Z podziałem na uprawnienia: 
Plus Liga  - 1 
Orlen Liga  - 2 
I Liga   - 3 
II Liga   - 10 
Kwalifikator S.C. - 4 
III LM   - 32 
III LK/IV LM  - 17 
Junior/Juniorka - 28 
Młodzieżowe  - 35 
 

 Z podziałem na klasy sędziowskie: 
Międzynarodowa - 1 
Państwowa  - 9 
Związkowa  - 10 
I Klasa  - 38 
II Klasa  - 29 
III Klasa  - 22 
Kandydat  - 23 
 
Ponadto, w trakcie okresu sprawozdawczego:  

 Damian Lic uzyskał uprawnienia do sędziowania zawodów LSK, 

 W czerwcu 2017 roku byliśmy organizatorem i gospodarzem IX Mistrzostw Polski 
Sędziów. W ośrodku Rewita w Solinie, gościliśmy reprezentacje sędziów z 12 
województw. Kilkumiesięczne przygotowania do tej imprezy zakończyły się 
sukcesem organizacyjnym oraz sportowym – reprezentacja naszych sędziów 
obroniła tytuł mistrzowski i zdobyła złoty medal. 

 
Przewodniczący  
Wydziału Sędziowskiego PWZPS  
Mirosław Pałka 


