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Sprawozdanie z działalności 

Wydziału Sędziowskiego PWZPS 

za okres 26.02.2016 – 30.09.2020 

 

 

1. SKŁAD WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO PWZPS  

W dniu 28.02.2016 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Sędziów 

PWZPS, na którym Przewodniczącym Wydziału Sędziowskiego na kadencję 2016-

2020 wybrany został Mirosław Pałka. 

W w/w okresie Wydział działał w składzie:  

Mirosław Pałka  -  Przewodniczący  

Grzegorz Janusz  -  Zastępca Przewodniczącego  

Robert Dworak    Mariusz Gadzina   

Justyna Gąbka – Pachlińska Leszek Kapłon 

Marcin Lew    Damian Lic  

Marek Litwiński   Mirosław Ludera (od czerwca 2018) 

Piotr Dudek (do czerwca 2016) Bartosz Serwatko (do czerwca 2019) 

Paulina Chamerska – Lemiech (do marca 2018) 

  

2. STRUKTURA WYDZIAŁU  

W strukturze WS działały trzy Komisje: 

 

❖ Komisja Szkolenia i Kwalifikacji  

Przewodniczący - Damian Lic  

Członkowie - Marcin Lew, Mirosław Pałka  

 

❖ Komisja Obsad  

Przewodniczący - Marek Litwiński (rozgrywki 1 LK / 2 LM)  

Członkowie - Grzegorz Janusz (rozgrywki 1 LM), Robert Dworak (obsady 
pomocnicze)  

Mirosław Ludera (ligi młodzieżowe, rozgrywki amatorskie i towarzyskie)  
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Mariusz Gadzina (ligi młodzieżowe)  

 

❖ Komisja Organizacyjna  

Przewodniczący - Leszek Kapłon 

Członkowie - Marcin Lew, Mirosław Ludera, Anetta Bieniarz  

 

Ponadto przydzielono następujące funkcje:  

Rzecznik Dyscypliny i Etyki Sędziowskiej: Paulina Chamerska – Lemiech (do 

marca 2018), Mariusz Gadzina (od marca 2018)  

Koordynator ds. informatycznych: Bartosz Serwatko (do czerwca 2019), Robert 

Dworak (od czerwca 2019) 

Koordynator ds. siatkówki plażowej: Justyna Gąbka  

Koordynatorzy regionalni: 

Mariusz Gadzina - Krosno;  Marek Litwiński – Przemyśl;  

Janusz Kaliński - Tarnobrzeg;  Mirosław Pałka - Rzeszów 

 

3. STAN LICZEBNY SĘDZIÓW PWZPS*  

• Wg uprawnień 

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

PLS 1 1 1 1 2 

LSK (OL/TL) 1 2 2 3 2 

1 Liga 6 3 3 2 3 

2 Liga 10 10 10 12 10 

Kwalifikator SC 5 4 4 4 4 

3 LM (1 PLM) 35 32 36 34 30 

4 LM (2 PLM) 20 17 17 18 25 

Juniorskie 21 28 16 30 12 

Młodzieżowe 27 35 29 7 18 

Razem 126 132 118 111 106 
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• Wg klas sędziowskich 

 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Międzynarodowa 1 1 1 1 1 

Państwowa 11 9 9 9 9 

Związkowa 10 10 11 11 9 

I klasa 43 38 39 40 43 

II klasa 31 29 29 29 24 

III klasa 30 22 7 20 8 

Kandydat - 23 22 1 12 

Razem 126 132 118 111 106 

*stan na początek sezonu 

 

4. SPRAWOZDANIE Z PRAC KOMISJI WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO  

W okresie sprawozdawczym Wydział Sędziowski zbierał się 22 razy, obradując nad 

sprawami dotyczącymi m.in.:  

✓ Regulaminu Wydziału Sędziowskiego oraz Regulaminu Sędziego PWZPS,  

✓ organizacji kursu podstawowego dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej, 

✓ organizacji kursokonferencji unifikacyjno – szkoleniowej dla sędziów PWZPS,  

✓ nadawaniu uprawnień do sędziowania i klas sędziowskich,  

✓ zasad i procedury naboru kandydatów na szczebel centralny,  

✓ modyfikacji stawek sędziowskich, 

✓ przyznawaniu statuetek jubileuszowych,  

✓ wymiany sprzętu sędziowskiego i nowych licencji 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. 

W oparciu o przygotowany regulamin naboru przeprowadzano postępowanie 

kwalifikacyjne dla kandydatów na kurs na szczebel centralny. W rezultacie, w 
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każdym sezonie nasi kandydaci uzyskiwali nominacje na sędziów szczebla 

centralnego: 

➢ 2016 - Jerzy Stachnik 

➢ 2017 - Marcin Nobis 

➢ 2018 - Mirosław Ludera 

➢ 2019 - Justyna Gąbka – Pachlińska i Michał Kazała 

➢ 2020 - w wyniku postępowania kwalifikacyjnego wyznaczono dwóch 

kandydatów na kurs dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego – 

Mateusz Pępek i Kamil Worosz. Z uwagi na ogłoszony w kraju stan epidemii, 

kurs dla kandydatów na szczebel centralny planowany w maju 2020 został 

odwołany.  

2. Kursokonferencja unifikacyjno – szkoleniowa. 

We współpracy z Komisją Organizacyjną WS zorganizowano cztery kursokonferencje 

przedsezonowe dla sędziów PWZPS: 

➢ w dniach 10-11.09.2016 w CTiR WSiZ w Kielnarowej,  

➢ w dniach 9-10.09.2017 w ośrodku OENiPAS w Czudcu, 

➢ w dniach 8-9 września 2018 w ośrodku OENiPAS w Czudcu 

➢ w dniach 7-8 września 2019 zorganizowano w ośrodku OENiPAS w Czudcu 

➢ z uwagi na sytuacje epidemiologiczną szkolenie przed sezonem 2020/21 

odbyło się w formie elektronicznej. Sędziowie otrzymali materiały 

szkoleniowe oraz zostali zobligowani do zaliczenia testu sprawdzającego 

3. Przed rozpoczęciem każdego sezonu przygotowano i przeprowadzono 

elektroniczny test ze znajomości przepisów gry. Ponadto, na kursokonferencji 

przeprowadzono test z umiejętności protokołowania zawodów oraz 

sprawdzania protokołu po meczu. Dla zainteresowanych dwukrotnie 

przeprowadzono test ze znajomości przepisów w języku angielskim  

4. Kurs podstawowy dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej 

We współpracy z Komisją Organizacyjną przeprowadzono dwukrotnie kurs 

podstawowy dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej: 

➢ Termin: 17.01 – 10.04.2018. Do kursu zgłosiło się 30 osób, a uprawnienia 

sędziowskie otrzymało 28 kandydatów, z czego 23 osobom przyznano klasę 
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kandydat, a 5 kandydatom przyznano trzecią klasę sędziowską z uwagi na 

bardzo dobre wyniki uzyskane na egzaminach końcowych, 

➢ Termin: 22.01 – 23.06.2020. Do kursu przystąpiło 26 osób, a z wynikiem 

pozytywnym ukończyło 17 kandydatów z czego 13 osobom przyznano klasę 

kandydat, a 4 kandydatom przyznano trzecią klasę sędziowską z uwagi na 

bardzo dobre wyniki uzyskane na egzaminach końcowych. 

5. W czteroletnim okresie sprawozdawczym dokonano 145 obserwacji pracy 

sędziów na różnych szczeblach rozgrywkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem sędziów o najmniejszym stażu oraz kandydatów na szczebel 

centralny. Kwalifikacje prowadzone były przez sędziów szczebla centralnego. 

Część zaplanowanych na sezon 2019/20 kwalifikacji nie została zrealizowana z 

powodu wcześniejszego zakończenia rozgrywek na wszystkich szczeblach.  

 

❖ Komisja Obsad  

1. W okresie sprawozdawczym Komisja wyznaczyła obsady na zawody objęte 

kalendarzem PZPS i PWZPS: 

✓ sezon 2016/2017 wyznaczono obsady na 1310 zawodów,  

✓ sezon 2017/2018 wyznaczono obsady na 1233 zawodów, 

✓ sezon 2018/2019 wyznaczono obsady na 967 zawodów, 

✓ sezon 2019/2020 wyznaczono obsady na 767 zawodów. 

2. Dużym utrudnieniem w pracy Komisji były częste zmiany terminów rozgrywania 

spotkań, spore ilości terminów niedyspozycyjności sędziów, a także fakt, iż 

część sędziów korzystało z urlopów całosezonowych lub częściowych. Wyżej 

wymienione utrudnienia spowodowały konieczność obsadzania sędziów na 

dwóch różnych zawodach w tym samym dniu - do południa rozgrywki 

młodzieżowe, a po południu rozgrywki seniorskie lub obsady pomocnicze.  

3. Problemem, który stopniowo jest eliminowany, jest nieterminowe rezerwowanie 

przez sędziów terminów zajętych i prośby o zamianę po wyznaczeniu obsady 

na zawody. Ponadto należy zauważyć częstsze wskazywanie zastępstwa w 

przypadku braku możliwości wyjazdu na zawody.  

4. W sezonie 2017/18, z uwagi na problemy z dostępnością sędziów PWZPS, w 

porozumieniu z lubelskim i świętokrzyskim WS, uzupełniano obsady sędziami z 

ościennych województw, zwłaszcza na zawody odbywające się w północnych 
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rejonach województwa podkarpackiego. W ten sposób korzystaliśmy z pomocy 

12 sędziów, którzy byli nominowani na 54 zawody.  

5. 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.  

 

❖ Komisja Organizacyjna  
 

1. Zorganizowano dwudniowe przedsezonowe kursokonferencje unifikacyjno – 

szkoleniowe dla sędziów PWZPS: 

✓ w dniach 10-11.09.2016 w CTiR WSiZ w Kielnarowej,  

✓ w dniach 9-10.09.2017 w ośrodku OENiPAS w Czudcu, 

✓ w dniach 8-9 września 2018 w ośrodku OENiPAS w Czudcu, 

✓ w dniach 7-8 września 2019 zorganizowano w ośrodku OENiPAS w Czudcu 

2. We współpracy z Komisją Szkolenia i Kwalifikacji, zorganizowano kurs 

podstawowy dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej: 

➢ Termin: 17.01 – 10.04.2018.  

➢ Termin: 22.01 – 23.06.2020.  

3. Zorganizowano i przeprowadzono IX Mistrzostwa Polski Sędziów, które odbyły 

się w ośrodku Rewita w Solinie w terminie 15-18 czerwca 2017 roku.  

4. Przed sezonem 2018/19 przeprowadzono wymianę sprzętu sędziowskiego – 

sędziowie zostali wyposażeni w komplet składający się z dwóch koszulek, 

spodni, bluzy, butów oraz torby sportowej. Ponadto przed sezonem 2020/21 

przeprowadzono wymianę spodni sędziowskich.  

5. Wprowadzone zostały licencje sędziowskie w postaci kart plastikowych. 

6. Zorganizowano integracyjne spotkania opłatkowo - noworoczne dla sędziów 

PWZPS: 

✓ w ośrodku OENiPAS w Czudcu w dniu 5.01.2017, 

✓ w restauracji Polonez w Rzeszowie w dniu 28.12.2017,  

✓ w restauracji Polonez w Rzeszowie w dniu 28.12.2018,  

✓ w klubie Sofa w Rzeszowie w dniu 5.01.2020.  
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7. W 2016 roku przy wsparciu sponsora, zakupiono komplet strojów dla 

reprezentacji PWZPS na Mistrzostwa Polski Sędziów  

8. Sfinalizowano temat statuetek okolicznościowych dla sędziów obchodzących 

jubileusz. Podczas szkolenia w Kielnarowej w 2016 roku, wręczone zostały 

statuetki dla pierwszej grupy jubilatów. 

 

Ponadto, w trakcie okresu sprawozdawczego:  

1. Piotr Dudek sędziował mecze Turnieju Olimpijskiego w Rio de Janeiro 

2. 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. 

3. Reprezentacja naszych sędziów uczestniczyła w Mistrzostwach Polski Sędziów 

w Piłce Siatkowej: 

• VIII MPS Miętne - czerwiec 2016 - złoty medal, 

• IX MPS Solina - czerwiec 2017 - złoty medal, 

• X MPS Suwałki - czerwiec 2018 - 6 miejsce, 

• XI MPS Tarnowo Podgórne - maj 2019 - srebrny medal 

 

Podsumowując czteroletnią kadencję, chciałbym podziękować wszystkim byłym i 

obecnym członkom Wydziału za zaangażowanie, kreatywność, doskonałą 

komunikację, aktywność i wytworzenie atmosfery sprzyjającej realizacji 

wyznaczonych celów. 

 

 

Przewodniczący WS PWZPS 

Mirosław Pałka 


