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Sprawozdanie z działalności 

Wydziału Sędziowskiego PWZPS 

za okres 16.05.2019 – 10.07.2020 

 

1. SKŁAD WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO PWZPS 

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  

Justyna Gąbka – Pachlińska  Mirosław Ludera 

 

2. STRUKTURA WYDZIAŁU 

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), Robert Dworak (obsady pomocnicze) 

Mirosław Ludera (ligi młodzieżowe, rozgrywki amatorskie i towarzyskie) 

Mariusz Gadzina (ligi młodzieżowe) 

 Komisja Organizacyjna  

Przewodniczący - Leszek Kapłon  
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Członkowie - Marcin Lew, Mirosław Ludera, Anetta Bieniarz 

 

3. STAN LICZEBNY SĘDZIÓW PWZPS 

W sezonie 2019/2020 na Podkarpaciu mieliśmy 119 sędziów (na początku sezonu 

rezygnację złożyła jedna osoba): 

 Z podziałem na uprawnienia: 

Plus Liga  - 1 

LSK   - 3 

I Liga   - 2 

II Liga   - 12 

Kwalifikator S.C. - 4 

1 PLM   - 36 

1 PLK / 2 PLM - 17 

Junior/Juniorka - 16 

Młodzieżowe  - 29 

 Z podziałem na klasy sędziowskie: 

Miedzynarodowa - 1 

Państwowa  - 9 

Związkowa  - 11 

I Klasa  - 39 

II Klasa  - 29 

III Klasa  - 7 

Kandydat  - 22 
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4. SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO 

W okresie sprawozdawczym Wydział Sędziowski zbierał się pięć razy, obradując nad 

sprawami dotyczącymi m.in.: 

 zasad i procedur naboru kandydatów na szczebel centralny,  

 organizacji kursokonferencji unifikacyjno – szkoleniowej dla sędziów PWZPS, 

 organizacji kursu podstawowego dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej, 

 nadawaniu uprawnień do sędziowania i klas sędziowskich, 

 modyfikacji stawek sędziowskich, 

 spraw dyscyplinarnych, 

 informacje o pracach wydziału publikowane są na stronie internetowej PWZPS 

w postaci komunikatów Wydziału Sędziowskiego.  

 

 Komisja Szkolenia i Kwalifikacji  

1. Kurs na szczebel centralny 

 Po kursie centralnym, który odbył się podczas finałów AMP w Rzeszowie w dniach 

9-12 maja 2019, dwoje naszych kandydatów – Justyna Gąbka – Pachlińska i 

Michał Kazała zostało wpisanych na listę sędziów szczebla centralnego. 

 Z uwagi na ogłoszony w kraju stan epidemii, kurs dla kandydatów na szczebel 

centralny planowany w maju 2020 został odwołany.  

2. We współpracy z Komisją Organizacyjną w dniach 7-8 września 2019 zorganizowano w 

ośrodku OENiPAS w Czudcu szkolenie przedsezonowe dla sędziów PWZPS 

3. Przygotowano i przeprowadzono coroczny elektroniczny test ze znajomości przepisów 

gry. 

4. W okresie styczeń – czerwiec 2020 roku przeprowadzono kurs podstawowy dla 

kandydatów na sędziów piłki siatkowej. Do kursu przystąpiło 26 osób, a z wynikiem 

pozytywnym ukończyło 17 kandydatów. 

5. Przeprowadzono 18 obserwacji pracy sędziów na różnych szczeblach rozgrywkowych. 

Kwalifikacje prowadzone były przez sędziów szczebla centralnego. Część 

zaplanowanych kwalifikacji nie została zrealizowana z powodu wcześniejszego 

zakończenia rozgrywek na wszystkich szczeblach. 
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 Komisja Obsad  

1. W sezonie 2019/2020 rozgrywki na szczeblu wojewódzkim prowadzone były od 27 

września 2019 roku. W trakcie sezonu wyznaczono obsady na 767 meczach objętych 

kalendarzem rozgrywek PWZPS i PZPS.  

2. W sezonie 2019/2020 było 119 sędziów zrzeszonych w ewidencji WS PWZPS, z czego 

w pełni aktywnych było 85 sędziów, 

3. 991 terminów zgłoszonych jako sędziowska niedyspozycyjność w tym: 25 

niedyspozycyjności do godziny 14.00, 117 niedyspozycyjności po godzinie 14.00, 849 

niedyspozycyjności całodziennych. W przeliczeniu na sędziów aktywnych (85 osób) 

średnio 12 terminów na osobę, 

4. 112 próśb o zamianę bo zatwierdzeniu obsad sędziowskich. 

 

 Komisja Organizacyjna  

1. Zorganizowano dwudniową kursokonferencje unifikacyjno – szkoleniową dla sędziów 

PWZPS w Czudcu w dn.7-8.09.2019 

2. Zorganizowano spotkanie opłatkowe dla sędziów PWZPS w klubie Sofa w Rzeszowie  w 

dniu 5.01.2020 

3. Podjęto inicjatywę organizacji kursu sędziowskiego dla nauczycieli. Stosowne informacje 

zostały umieszczone na stronie internetowej SZS w Rzeszowie. Ze względu na niewielkie 

zainteresowanie podjęto decyzję o zaniechaniu organizacji kursu.  

4. We współpracy z Komisją Szkolenia i Kwalifikacji, w pierwszej połowie 2020 roku 

zorganizowano kurs dla kandydatów na sędziego piłki siatkowej PWZPS.  

5. Podjęto wstępne rozmowy i działania dotyczące zakupu strojów sędziowskich, butów 

oraz torby dla nowych sędziów. Ustalono również  firmę, która będzie wykonywać licencje 

dla sędziów PWZPS 

 

Przewodniczący  

Wydziału Sędziowskiego PWZPS  

Mirosław Pałka 


