Komunikat nr 2/2016
ze spotkania Wydziału Sędziowskiego PWZPS
z dnia 10 marca 2016

W obradach WS wzięli udział:
Mirosław Pałka
Robert Dworak
Piotr Dudek
Bartosz Serwatko
Marek Litwiński
Leszek Kapłon
Justyna Gąbka
Paulina Chamerska-Lemiech
Damian Lic
1. Omówiono skład, strukturę działania oraz kompetencje poszczególnych komórek
organizacyjnych WS PWZPS na kadencję 2016-2020. Zatwierdzony przez Zarząd PWZPS
w dniu 8.03.2016 skład WS PWZPS został opublikowany na internetowej stronie PWZPS:
⦁
⦁
⦁

Przewodniczący Wydziału - Mirosław Pałka.
Z-ca Przewodniczącego - Grzegorz Janusz.
Przewodniczący Komisji Szkolenia i Kwalifikacji - Piotr Dudek

⦁

Przewodniczący Komisji Organizacyjnej - Leszek Kapłon

⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁

Przewodniczący Komisji Obsad - Marek Litwiński
Rzecznik Dyscypliny i Etyki Sędziowskiej - Paulina Chamerska-Lemiech
Rzecznik Prasowy - Marcin Lew
Członek Wydziału - Robert Dworak
Członek Wydziału - Mariusz Gadzina
Członek Wydziału - Damian Lic
Koordynator ds. Siatkówki Plażowej - Justyna Gąbka
Koordynator ds. Informatycznych - Bartosz Serwatko

2. Zdecydowano, aby od zbliżającego się sezonu wprowadzić funkcję koordynatorów
regionalnych, w których obowiązku będzie m.in. nadzorowanie rozwoju sędziów z
podległego regionu oraz wskazywanie sędziów perspektywicznych pod kątem dalszego
awansu. Koordynator regionalny będzie osobą pierwszego kontaktu dla sędziów z
podległego obszaru działania.
3. Powołana została funkcja Koordynatora ds. Informatycznych, który będzie odpowiedzialny
za zapewnienie dostępności materiałów szkoleniowych (E-learning), lepszy kontakt
pomiędzy sędziami, a WS PWZPS poprzez strony internetowe (facebook, fora dyskusyjne),
oraz sprawne przeprowadzanie elektronicznych testów przedsezonowych w języku polskim
i angielskim.
4. Powołana została funkcja Koordynatora ds. Siatkówki Plażowej, do którego zadań należało
będzie m.in. przeprowadzenie przedsezonowych szkoleń oraz testów dla sędziów chcących
czynnie sędziować na plaży, uaktualnienie danych dotyczących listy sędziów,
odbywających się zawodów, oraz wprowadzenie obsad na zawody dostępnych w systemie

elektronicznym.
5. W strukturach komisji organizacyjnej wydziału powołano funkcję skarbnika, który będzie
odpowiedzialny za przygotowanie cennika opłat WS PWZPS oraz planowanie i rozliczanie
budżetu WS.
6. Omówione zostały planowane zmiany dotyczące regulaminu WS PWZPS obejmujące m.in.
wprowadzenie zapisów dotyczących w/w funkcji.
7. Przedyskutowano temat systemu obserwacji i kwalifikacji sędziów oraz wypracowania
sposobów optymalnej formuły obserwacji i oceniania. Od sezonu 2016/2017 przewiduje się
włączenie do składu komisji sędziowskiej na turnieje młodzieżowe jednego
doświadczonego sędziego (głównie sędziowie SC), którego obowiązkiem oprócz oceny
pracy komisji sędziowskiej, będzie przekazywanie uwag i wskazówek mających na celu
doskonalenie warsztatu młodszych sędziów.
8. Omówiono temat publikowania obsad sędziowskich. W przyszłym sezonie planowane jest
publikowanie obsad z większym wyprzedzeniem (do 20-go dnia poprzedniego miesiąca). W
związku z powyższym wymagana będzie większa dyscyplina od sędziów w zakresie
zgłaszania niedyspozycyjności.
9. Przedyskutowano temat publikacji zasad ubiegania się o awans na szczebel centralny. W
celu zapewnienia możliwości dłuższej i bardziej efektywnej pracy z kandydatami na
sędziów SC przewiduje się przedstawienie zasad ubiegania się o awans na szczebel
centralny do kursokonferencji w Kielnarowej oraz zamknięcie selekcji kandydatów do dnia
30.09.2016.
10. Ustosunkowano się do pisma z klubu „Żagiel” Radymno w sprawie obsady sędziowskiej na
mecze z udziałem tego klubu oraz przekazano stanowisko WS PWZPS do Komisji Obsad w
celu rozważenia stosownych korekt.

Protokołowała
Chamerska-Lemiech Paulina

Przewodniczący WS
Pałka Mirosław

