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Komunikat nr 4/2016 

z posiedzenia Wydziału Sędziowskiego PWZPS 

z dnia 15 czerwca 2016 r. 

 

 

 

W obradach udział wzięli: 

Mirosław Pałka 

Robert Dworak 

Piotr Dudek 

Marek Litwiński 

Mariusz Gadzina 

Grzegorz Janusz 

Paulina Chamerska-Lemiech 

Bartosz Serwatko 

Justyna Gąbka 

Damian Lic 

Marcin Lew 

 

 

 

1. Mistrzostwa Polski sędziów w piłce siatkowej - Garwolin 2016 

 

Sędziowie PWZPS zdobyli kolejny raz mistrzostwo Polski sędziów w 

piłce siatkowej. Nasi sędziowie okazali się najlepsi podczas VIII mistrzostw, 

które odbyły się w Garwolinie. W finałowym meczu nasze koleżanki i koledzy 

pokonali 2:0 Małopolskę, a trzecie miejsce zajęło województwo mazowieckie, 

które sędziowie PWZPS pokonali w półfinale 2:1. 

Dodatkowo Małgorzata Młocek została uznana najlepszą rozgrywającą 

mistrzostw, a Michał Kazała otrzymał nagrodę MVP turnieju. 

Trener zespołu, Mariusz Gadzina przekazał w skrócie przebieg mistrzostw 

i walkę naszego zespołu w obronie tytułu wywalczonego przed rokiem.  

Jednocześnie nasze województwo będzie gospodarzem IX mistrzostw 

Polski sędziów, które odbędą się w 2017 roku. Wydział przedyskutował wstępne 

sprawy organizacyjne tej imprezy. 

 

Skład złotej drużyny: 

Anna Jędrejek-Kicior - kapitan, Małgorzata Młocek, Barbara Bryndza, Michał 

Kazała, Michał Pasterz, Konrad Witek, Grzegorz Wolanin, Przemysław 

Tajchman, Bartłomiej Bembenek, Mirosław Ludera, Bartosz Serwatko, Tomasz 

Kielar, Mariusz Gadzina - trener, Katarzyna Setlik - fizjoterapeuta. 
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2. Odznaczenia sędziowskie za jubileusze sędziowania 

 

Wydział dokonał wyboru pamiątkowych statuetek jubileuszowych, które 

będą wręczanie sędziom z okazji 20, 25 i 30-lecia pracy sędziowskiej. 

 

3. Siatkówka plażowa 

 

Kol. Justyna Gąbka, odpowiedzialna w Wydziale za siatkówkę plażową, 

przekazała informacje na temat rozgrywek siatkówki plażowej w naszym 

województwie. Zawody na Podkarpaciu sędziuje w tym roku 17 sędziów 

uprawnionych do siatkówki plażowej. 

W związku z niewielką dyspozycyjnością sędziów i ilością rozegranych 

turniejów, występowały problemy z obsadzaniem imprez. Celem Wydziału jest, 

by w przyszłym sezonie liczba sędziów z uprawnieniami do sędziowania 

siatkówki plażowej oscylowała w okolicy 30 sędziów. 

Od przyszłego sezonu obsady dla zawodów siatkówki plażowej będą 

pojawiać się w Systemie Obsad PWZPS. Dodatkowo Wydział przygotuje bazę 

pytań testowych do testów on-line, podobnie jak w przypadku siatkówki 

halowej. 

 

4. Cennik opłat sędziowskich w PWZPS  

 

Wydział zatwierdził cennik opłat sędziowskich PWZPS: 

- coroczna licencja sędziowska - 150 zł 

- coroczna licencja sędziowska (opłata wniesiona po terminie) - 200 zł 

- wyrobienie duplikatu licencji sędziowskiej - 20 zł 

- kurs na sędziego piłki siatkowej organizowany przez WS PWZPS, wraz ze 

strojem sędziowskim - 450 zł 

- strój sędziowski - 150-200 zł 

- emblemat sędziowski - 30 zł 

- drugi termin szkolenia*/poprawkowy egzamin - 50 zł 

- coroczna licencja sędziego siatkówki plażowej - 10 zł 

 

*Dla osób nieobecnych na I terminie szkolenia, których nieobecność była 

nieusprawiedliwiona lub zgłoszona po terminie. 

 

5. Projekt regulaminu dla kandydatów na SC 

 

Wydział przedyskutował projekt regulaminu dla kandydatów na sędziów 

szczebla centralnego z Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki 

Siatkowej na rok 2017, który przygotował kol. Damian Lic.  
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Regulamin zostanie zatwierdzony w momencie, gdy zapadnie decyzja w 

Wydziale Sędziowskim Polskiego Związku Piłki Siatkowej odnośnie 

ewentualnego naboru nowych sędziów SC. 

 

6. Projekt zasad obsad 

 

Przewodniczący komisji obsad kol. Marek Litwiński przedstawił wstępny 

projekt zasad obsad, które będą obowiązywać od nowego sezonu.  

Wydział zatwierdzi zasady w trakcie kolejnego posiedzenia, po 

naniesieniu w nich odpowiednich zmian, które zostały przedyskutowane. 

Obsadami rozgrywek młodzieżowych od nowego sezonu zajmować się 

będą Paulina Chamerska-Lemiech i Łukasz Lemiech. 

Kolega Mirosław Ludera będzie odpowiedzialny za obsady na turnieje / 

mecze towarzyskie i amatorskie. 

 

7. Kursokonferencja w Kielnarowej – test z protokołowania  

 

Podczas kursokonferencji przedsezonowej w Kielnarowej odbędzie się 

test z protokołowania. Test przeprowadzony zostanie w podgrupach, jako jeden 

z elementów zajęć grupowych.  

 

8. Zmiany uprawnień i klas sędziowskich 

 

Zmiany klas sędziowskich przed nowym sezonem będą dokonywane 

podczas pierwszego posiedzenia Wydziału po wakacjach.  

Zmiany uprawnień Wydział dokona po kursokonferencji w Kielnarowej 

uwzględniając m.in. wyniki testów z przepisów gry i protokołowania, 

aktywność na szkoleniu w Kielnarowej, dyspozycyjność sędziów z sezonu 

2015/2016, a także oceny z obserwacji sędziowskich z sezonu 2015/2016. 

 

9. Sprawy różne 

 

a) Kol. Piotr Dudek zrezygnował z członkostwa w WS PWZPS, a tym 

samym funkcji przewodniczącego Komisji Szkolenia i Kwalifikacji.  

Przewodniczący WS złożył propozycję objęcia funkcji przewodniczącego 

KSiK kol. Damianowi Licowi. 

 

b) Wydział przypomina, że wszystkie zawody piłki siatkowej na 

Podkarpaciu sędziujemy w oficjalnych strojach PWZPS, także zawody 

towarzyskie, sparingi, turnieje przedsezonowe i środsezonowe.  

 

c) Wydział przypomina, że sędziowie PWZPS, który w sezonie 2015/16 

mieli udzielony urlop sędziowski, a którzy chcą wrócić do sędziowania, 
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zobowiązani są do poinformowania Wydziału do dnia 31 lipca 2016 r. o 

chęci powrotu z urlopu, używając odpowiedniego formularza 

zamieszczonego na stronie PWZPS. 

 

d) Wydział przypomina, że kursokonferencja przedsezonowa odbędzie się 

10 i 11 września 2016 roku w CTiR w Kielnarowej. Opłatę za certyfikat 

należy wpłacić na konto WS PWZPS do dnia 19 sierpnia 2016 r. Nr 

konta:  PBS BANK 91 8642 1126 2012 1143 6184 0002 z dopiskiem 

''Opłata za Certyfikat''. Ewentualną nieobecność na kursokonferencji 

należy zgłosić e-mailowo do kol. Leszka Kapłona najpóźniej do 28 

sierpnia 2016 r.  

 

e) Wydział zaakceptował wniosek Pauliny Szkodzińskiej o udzielenie urlopu 

sędziowskiego na sezon 2016/2017. 

  

f) Kol. Kamil Sypek poinformował Przewodniczącego WS PWZPS o chęci 

przeniesienia się do Mazowiecko - Warszawskiego Związku Piłki 

Siatkowej. Przewodniczący WS PWZPS skieruje do przewodniczącego 

WS MWZPS odpowiednie dokumenty dotyczące aktywności, klasy 

sędziowskiej oraz uprawnień kol. Kamila Sypka. 

 

g) Przygotowywana jest baza pytań w języku angielskim, które zostaną 

wykorzystane do testów przedsezonowych i testów dla kandydatów na 

szczebel centralny, przeprowadzanych on-line, podobnie jak testy w 

języku polskim. 

 

 

 

 

 

Protokołował     Przewodniczący WS PWZPS 

 

 

Marcin Lew      Mirosław Pałka 

 

 

 


