
Sprawozdanie Wydziału Sędziowskiego 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej 

za okres od 2 listopada 2013 do 27 listopada 2014 
 
 
W okresie sprawozdawczym Wydział Sędziowski pracował w składzie: 
Robert Dworak - Przewodniczący 
Mariusz Gadzina - Zastępca Przewodniczącego, Członek Komisji Szkolenia i Kwalifikacji 
Anna Niedbał - Członek Komisji Szkolenia i Kwalifikacji 
Marek Litwiński - Członek Komisji Szkolenia i Kwalifikacji 
Mirosław Pałka - Przewodniczący Komisji Szkolenia i Kwalifikacji 
Grzegorz Janusz 
Leszek Kapłon - Przewodniczący Komisji Organizacyjnej 
Paulina Chamerska-Lemiech - Członek Komisji Organizacyjnej 
Marcin Lew - Członek Komisji Organizacyjnej 
Komisja Obsad 
Przewodniczący - Robert Dworak obsady pomocnicze 
Marek Litwiński - obsady III Ligi Kobiet i  
Anna Niedbał - obsady IV Ligi Mężczyzn 
Grzegorz Janusz - obsady zawodów młodzieżowych 
Mariusz Gadzina - zamiany obsad 
Rzecznik Dyscyplinarny - Mariusz Gadzina. 
 
W okresie sprawozdawczym Wydział Sędziowski zbierał się 6 razy, obradując nad sprawami 
dotyczącymi działalności sędziowskiej, nadawaniu uprawnień do sędziowania a także nadawaniu 
klas sędziowskich. Informacje o pracach wydziału  publikowane są na stronie PWZPS w postaci 
Komunikatów Wydziału Sędziowskiego. 
W trakcie okresu sprawozdawczego: 
1. Przeprowadzono dwa przedsezonowe kursy szkoleniowo - unifikacyjne  dla wszystkich 

sędziów Podkarpackiego WZPS. Jeden odbył się w Kielnarowej, drugi dla nieobecnych 
usprawiedliwionych odbył się w Rzeszowie. Podziękowania dla Komisji Szkolenia  
i Kwalifikacji za przygotowaniu programów i materiałów szkoleniowych na kursy 
unifikacyjne, oraz Leszkowi Kapłonowi i Marcinowi Lewowi za przygotowanie spotkania w 
Kielnarowej. 

2. Wytypowano grupę 14 sędziów jako kandydatów na kurs szkoleniowy na sędziów szczebla 
centralnego. Kurs odbędzie się w przyszłym roku, z każdego Wojewódzkiego Związku 
dopuszczony będzie do kursu tylko jeden kandydat. Dla tego eliminacje będą ostre. Za 
wytypowanie jednego spośród wybranych sędziów (i całe ich szkolenie w trakcie eliminacji) 
odpowiedzialny jest Piotr Dudek Sędzia Klasy Międzynarodowej. 

3. Wprowadzono nowe stroje sędziowskie, składające się z koszulki, bluzy i spodni dresowych. 
Dzięki pozyskaniu sponsorów cena kompletu (już z nadrukami) wyniosła 100 zł. 

Trzech naszych kolegów uzyskało w mijającym roku awans na wyższy szczebel rozgrywek 
centralnych. I tak: 
Grzegorz Janusz - awansował na sędziego Orlen Ligi. 
Leszek Kapłon i Damian Lic - awansowali na sędziów I Ligi Kobiet i Mężczyzn.  
Serdecznie gratulujemy. 
Data 31 grudnia 2013 r. zakończyła karierę sędziowską Roberta Dworaka i Marka Litwińskiego. 
Po półrocznej przerwie powrócili na parkiety szczeblowych rozgrywek jako kwalifikatorzy. 
Obecnie w Wydziale Sędziowskim mamy 118 sędziów: 
21 sędziów szczebla centralnego, w tym 
PlusLigi - 3 sędziów 
OrlenLigi - 1 sędzia 
I Liga Kobiet i Mężczyzn - 6 sędziów 



II Liga Kobiet i Mężczyzn - 8 sędziów 
Kwalifikator Szczebla Centralnego - 3 sędziów 
Szczebel Wojewódzki - 99 sędziów w tym: 
III Liga Mężczyzn - 30 sędziów 
III Liga Kobiet/IV Liga Mężczyzn - 26 sędziów 
Liga Juniorek i Juniorów - 18 sędziów 
Ligi Kadetek, Kadetów, Młodziczek i Młodzików - 21 sędziów. 
Sekretarze - 2 sędziów 
Dodatkowo troje sędziów posiada uprawnia do prowadzenia protokołu elektronicznego na 
zawodach Plus Ligi. Dwóch innych sędziów posiada uprawnienia do prowadzenia protokołu 
elektronicznego na zawodach CEV. 
Z pracy w Komisji Obsad, z przyczyn osobistych, zrezygnowała Koleżanka Anna Niedbał. Jej 
obowiązki (IV Liga Mężczyzn) przejął Marek Litwiński. Za obsady III Ligi Mężczyzn odpowiedzialny 
jest Robert Dworak. Od początku sezonu obsadzono sędziów 2127 razy, średnia to 19 meczy na 
sędziego. Dokonano też około 120 zamian sędziów już wyznaczonych na mecze. Duży problem z 
obsadami to częste zmiany terminów meczy a także godzin ich rozgrywania. 
W okresie sprawozdawczym Rzecznik Dyscypliny udzielił upomnienia 3 sędziom, 1 udzielił 
nagany. 2 sędziów usunięto dyscyplinarnie, 9 nie powróciło z urlopów i też zostali skreśleni z listy 
sędziów, zgodnie z regulaminem Wydziału Sędziowskiego. Obecnie pięcioro sędziów przebywa 
na urlopach. Jedna sędzina powróciła do nas ze Świętokrzyskiego WZPS. 
Od sezonu 2014/15 działamy na nowej, drugiej wersji systemu obsad sędziowskich, w którym 
jest możliwość logowania się klubów w celu uzyskania adresów sędziów. 
Reprezentacja naszych sędziów uczestniczyła w VI Mistrzostwach Sędziów w Piłce Siatkowej, 
które odbyły się w tym roku w Giżycku. Zajęliśmy na tych zawodach V miejsce, czyli o jedną 
pozycję poprawiliśmy wynik z poprzedniego roku. 
 
 
 

Przewodniczący 
Wydziału Sędziowskiego PWZPS 

 
Robert Dworak 


