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Sprawozdanie z działalności 

Wydziału Sędziowskiego PWZPS 

za okres 20.05.2018 – 15.05.2019 

 

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  

Bartosz Serwatko    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) 
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 Komisja Organizacyjna  

Przewodniczący - Leszek Kapłon  

Członkowie - Marcin Lew, Mirosław Ludera, Anetta Bieniarz 

 

3. STAN LICZEBNY SĘDZIÓW PWZPS 

W sezonie 2018/2019 na Podkarpaciu mieliśmy 119 sędziów (na początku sezonu 

rezygnację złożyła jedna osoba): 

 Z podziałem na uprawnienia: 

Plus Liga  - 1 

Orlen Liga  - 2 

I Liga   - 3 

II Liga   - 10 

Kwalifikator S.C. - 4 

III LM   - 36 

III LK/IV LM  - 17 

Junior/Juniorka - 16 

Młodzieżowe  - 29 

 

 Z podziałem na klasy sędziowskie: 

Miedzynarodowa - 1 

Państwowa  - 9 

Związkowa  - 11 

I Klasa  - 39 

II Klasa  - 29 
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III Klasa  - 7 

Kandydat  - 22 

 

4. SPRAWOZDANIA Z PRAC KOMISJI WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO 

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

sprawami dotyczącymi m.in.: 

 zasad i procedur naboru kandydatów na szczebel centralny,  

 organizacji kursokonferencji unifikacyjno – szkoleniowej dla sędziów PWZPS, 

 nadawaniu uprawnień do sędziowania i klas sędziowskich, 

 wymiany sprzętu sędziowskiego i nowych licencji 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 

a) Sezon 2017/2018 

Mirosław Ludera został nowym sędzią szczebla centralnego. 

b) Sezon 2018/2019 

Do postępowania kwalifikacyjnego przystąpiło siedmiu kandydatów oraz cztery 

zaproszone osoby, które będą brane pod uwagę w kwalifikacjach w latach kolejnych. 

W wyniku postępowania obejmującego testy teoretyczne oraz praktyczną ocenę 

sędziowania. na kurs centralny dla kandydatów wytypowani zostali: Justyna Gąbka – 

Pachlińska oraz Michał Kazała. Jako kandydat rezerwowy zgłoszony został Mateusz 

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

dniach 9-12 maja 2019, komisja egzaminacyjna rekomendowała dwoje naszych 

kandydatów do wpisania na listę sędziów szczebla centralnego. 
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2. We współpracy z Komisją Organizacyjną w dniach 8-9 września 2018 zorganizowano w 

ośrodku OENiPAS w Czudcu szkolenie przedsezonowe dla sędziów PWZPS 

3. Przygotowano i przeprowadzono coroczny elektroniczny test ze znajomości przepisów 

gry. 

4. Przeprowadzono 33 obserwacje pracy sędziów na różnych szczeblach rozgrywkowych. 

Kwalifikacje prowadzone były przez sędziów szczebla centralnego. 

 

 Komisja Obsad  

1. W sezonie 2018/2019 rozgrywki na szczeblu wojewódzkim prowadzone były od 29 

września 2018 roku do 24 marca 2019 roku, łącznie 22 weekendy 

rozgrywkowe. Uwzględniając również terminy, w których rozgrywane były spotkania 

przełożone, było to łącznie 110 dni, w trakcie których sędziowie PWZPS pełnili swoje 

funkcje na podkarpackich halach. W trakcie sezonu wyznaczono 2901 obsad na 967 

meczach objętych kalendarzem rozgrywek PWZPS.  

2. Nabór nowych sędziów w pierwszej połowie 2018 roku zminimalizował problemy w pracy 

komisji z ograniczoną dostępnością sędziów w województwie co było nagminne w 

poprzednich dwóch sezonach. W pojedynczych, losowych przypadkach mecze 

prowadziła okrojona obsada składająca się z dwóch sędziów. 

 W sezonie 2018/2019 było 118 sędziów zrzeszonych w ewidencji WS PWZPS, z 

czego 23 osoby skorzystały z możliwości wzięcia urlopu, 

 1747 terminów zgłoszonych jako sędziowska niedyspozycyjność, 

 W przeliczeniu na sędziów aktywnych (95 osób) średnio 18 terminów na osobę, 

 115 próśb o zamianę bo zatwierdzeniu obsad sędziowskich zgłoszonych przez 54 

osoby 

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 zdecydowanie większą dyscyplinę w zakresie wskazywanie zastępstwa 

za siebie w przypadku niedyspozycyjności. 

 Komisja Organizacyjna  

1. Zorganizowano dwudniową kursokonferencje unifikacyjno – szkoleniową dla sędziów 

PWZPS w Czudcu w dn.8-9.09.2018 
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2. Zorganizowano spotkanie opłatkowe dla sędziów PWZPS w restauracji Polonez w 

Rzeszowie  w dniu 28.12.2018 

3. Przeprowadzono wymianę sprzętu sędziowskiego – sędziowie zostali wyposażeni w 

komplet składający się z dwóch koszulek, spodni, bluzy, butów oraz torby sportowej. 

Ponadto wprowadzone zostały licencje sędziowskie w postaci kart plastikowych. 

 

 

Przewodniczący  

Wydziału Sędziowskiego PWZPS  

Mirosław Pałka 


