
Komunikat nr 3/2016 

z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego PWZPS 

z dnia 11 maja 2016 r. 

 

 

 

W obradach udział wzięli: 

Mirosław Pałka 

Robert Dworak 

Leszek Kapłon 

Marek Litwiński 

Mariusz Gadzina 

Paulina Chamerska-Lemiech 

Bartosz Serwatko 

Justyna Gąbka 

Marcin Lew 

 

 

1. Kurs na Szczebel Centralny 

 

Spośród grupy sześciu osób, które ubiegały się o awans na Szczebel Centralny, najlepsze 

oceny z przesędziowanych meczów, a także najlepsze wyniki z testów uzyskał kol. Jerzy 

Stachnik i został wyznaczony na kurs dla kandydatów na sędziów Szczebla Centralnego.  

 

Podczas kursu, który odbył się w Warszawie, kol. Jerzy Stachnik zdał test teoretyczny, a 

także uzyskał pozytywne oceny z meczów, które sędziował i tym samym został sędzią 

Szczebla Centralnego. Gratulujemy! 

 

Wydział jednocześnie dziękuję kol. Piotrowi Dudkowi oraz kol. Robertowi Dworakowi i 

kol. Mirosławowi Pałce za włożoną pracę w przygotowanie i wyselekcjonowanie jednej 

osoby, ze wspomnianej grupy. 

 

2. Nowe zasady wybierania sędziów na kurs na Szczebel Centralny 

 

Od nowego sezonu zostaną ustalone stałe zasady ubiegania się o awans na Szczebel 

Centralny. Szczegółowe zasady zostaną podane na początku sezonu rozgrywkowego 

2016/2017. 

 

Wydział wstrzymał się z podjęciem ostatecznej decyzji na majowym posiedzeniu, ze 

względu na zbliżające się wybory prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej i 

przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego PZPS, po których mogą zostać zmienione 

zasady naboru nowych sędziów na Szczebel Centralny, jak i formuła rozgrywek w II lidze. 

 

Wstępnie Wydział ustalił jednak, że w kolejnych sezonach w kwalifikowaniu sędziów 

kandydatów na Szczebel Centralny będzie brało udział więcej sędziów kwalifikatorów. Przy 

wyborze sędziów, którzy pojadą na kurs, będzie także brana pod uwagę ocena Wydziału. 

Znajomość języka angielskiego przez sędziów będzie dodatkowym handicapem.  



3. Mistrzostwa Polski Sędziów - Garwolin 2016  

 

Reprezentacja sędziów Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej jest w 

trakcie przygotowań do mistrzostw Polski sędziów, które w dniach 10-12 czerwca odbędą 

się w Garwolinie.  

Początkiem maja nasze koleżanki i nasi koledzy zajęli drugie miejsce podczas Turnieju 

Kibiców Resovii, który był etapem przygotowań naszej reprezentacji do mistrzostw. Być 

może początkiem czerwca nasz zespół uda się na jeszcze jeden turniej przygotowujący do 

wyjazdu do Garwolina. 

Wydział zwróci się do Zarządu Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej z 

prośbą o dofinansowanie kosztów wyjazdu naszego zespołu na mistrzostwa Polski sędziów. 

 

4. Siatkówka plażowa 

 

19 sędziów zgłosiło chęć sędziowania siatkówki plażowej w sezonie 2016 w naszym 

województwie. Szkolenie dla chętnych sędziów odbędzie się 18 maja, udział w nim 

potwierdziło 12 osób.  

Dla osób nieobecnych odbędzie się drugi termin szkolenia, 24 lub 25 maja. Dokładny termin 

podany zostanie na stronie PWZPS przez kol. Justynę Gąbkę, odpowiedzialną w Wydziale 

za siatkówkę plażową. 

Wydział zaproponuje kol. Justynę Gąbkę do Wydziału Siatkówki Plażowej PWZPS.  

Wydział przypomina także, że zgodnie z Regulaminem Sędziego PWZPS, wobec sędziów, 

którzy nie będą obecni na szkoleniu z siatkówki plażowej, a będą prowadzić mecze w 

zbliżającym się sezonie, będą wyciągane konsekwencje dyscyplinarne. 

 

5. Odznaczenia jubileuszowe 

 

Wydział w najbliższych tygodniach wybierze firmę, która wykona pamiątkowe medale lub 

statuetki jubileuszowe. Na kolejnym posiedzeniu Wydziału kol. Leszek Kapłon przedstawi 

propozycję i ceny wykonania medali/statuetek na 20, 25 i 30-lecie pracy sędziowskiej.  

 

6. Sprawy dyscyplinarne 

 

Od ostatniego posiedzenia Wydziału, do Rzecznika Dyscypliny i Etyki Sędziowskiej 

wpłynęły trzy sprawy dyscyplinarne dotyczące sędziów. Po uzyskaniu wyjaśnień od sędziów 

Rzecznik podjął następujące decyzję:  

 

- w sprawie meczu pomiędzy APPGO II LO Rzeszów - LKS Głogovia Głogów Młp, z dnia 

10.04.2016 roku: Kol. Mariusz Gadzina, Antoni Sadleja i Grzegorz Wolanin otrzymują 

upomnienie, za niewłaściwe wykonywanie obowiązków sędziowskich udokumentowane 

przez sędziego głównego lub oficjalne zgłoszenie z klubu uczestniczącego w zawodach, 

 

- w sprawie turnieju młodziczek w Rzeszowie w dniu 10.04.2016 roku, Rzecznik Dyscypliny 

odstąpił od ukarania kol. Andrzeja Charzewskiego, Kacpra Paszka i Michała Milczka, 

 

- w sprawie odmowy przyjęcia nominacji w okresie dyspozycyjności, kol. Wojciech 

Krzysztyński otrzymuje upomnienie. 



7. Obsady sędziowskie 

 

Wydział podjął decyzję, by od nowego sezonu obsady na zawody były robione na cały 

miesiąc, z odpowiednim wyprzedzeniem. Planowane jest, by obsady pojawiały się do dnia 

20-go poprzedniego miesiąca. Zasada ta będzie dotyczyć przede wszystkim rozgrywek w 

fazie zasadniczej. 

 

8. Regulamin Sędziego PWZPS 

 

Wydział przygotował i zatwierdził nowy Regulamin Sędziego Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej i przedstawił go Zarządowi PWZPS do 

zatwierdzenia. Po przyjęciu go przez Zarząd PWZPS Regulamin zostanie umieszczony na 

stronie sędziów PWZPS. 

 

9. Regulamin Wydziału Sędziowskiego PWZPS 

 

Wydział przygotował i zatwierdził nowy Regulamin Wydziału Sędziowskiego 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej i przedstawił go Zarządowi 

PWZPS do zatwierdzenia. Po przyjęciu go przez Zarząd PWZPS Regulamin zostanie 

umieszczony na stronie sędziów PWZPS. 

 

10. Sprawy różne 

 

Poruszono kwestię zmian w informatycznym systemie obsad PWZPS.  

Kol. Bartosz Serwatko, w imieniu Wydziału, zwróci się do autora systemu z prośbą o 

dodanie godzin rozgrywania meczów do terminarza, a także o możliwość grupowania 

sędziów także według wieku, terminu uzyskania uprawnień, czy też klas sędziowskich. 

 

 

 

Protokołował    Przewodniczący WS PWZPS 

 

Marcin Lew      Mirosław Pałka 


