
KOMUNIKAT Z ZEBRANIA WS W DNIU 23.05.2018 
 
W dniu 23.05.2018  odbyło się zebranie Wydziału Sędziowskiego    
Obecni: 

1. Andrzej Nowakowski 

2. Stanisław Jacher 

3. Mateusz Kopecki 

4. Adam Kot   

5. Rafał Pawłowski 

6. Tadeusz Wcześny 

Ze względu na trudności lokalowe w siedzibie MZPS zebranie odbyło się w 

restauracji „Pół na Pół”  

1. Na wstępie zatwierdzono protokół z poprzedniego zebrania a następnie 

poinformowano zebranych o ustaleniach Zebrania Zarządu MZPS z 

26.03.2018: 

2. Ustalenia na Zarządzie MZPS z dnia 26,03.2018 

a) Zarząd podjął uchwałę o kursie dwudniowym i podwyższonej do 200 zł opłacie za  
       certyfikat na sezon 2018/2019 

     b) Uzgodniono z Zarządem dofinansowanie do wyjazdu na MPS w wysokości 2000 zł 
     c) Zarząd zatwierdził jako  kandydatów na Szczebel Centralny kol P. Biedermana  i  
          P.Pajączkowskiego 
      
3. Podsumowanie sezonu 2017/2018 z punktu widzenia obsad. 
 
W sezonie 2017/2018 zostało przełożonych 165 meczy co spowodowało konieczność zmiany 
sędziego (nakładanie się terminu niedyspozycja w tygodniu)  w 73 przypadkach. Dodatkowo 
sędziowie zgłosili w terminie niedyspozycje w ilościach 819 Kraków i Zachód 543 w 
Nowosądeckim oraz 160 w Tarnowskim oraz rezygnacji z obsady po terminie 139 w 
Krakowie, i 158 w Nowosądeckim. Zanotowano także 12 nieobecności 
nieusprawiedliwionych na meczach różnego szczebla. Sędziowie popełniający te wykroczenia 
byli sankcjonowani odsunięciem od zawodów w wymiarach 1-3 miesięcy. 
 
4.  Omówienie kwalifikacji na szczebel Centralny 
     
Omówiono sposób kwalifikacji kandydatów na Szczebel Centralny. Stwierdzono, że położenie 
nacisku na część teoretyczną, oraz ukierunkowanie warsztatów przeprowadzonych wzorowo 
przez Komisję Szkolenia spełniło swoje zadanie  Obydwaj kandydaci zadali testy co nie było 
łatwe gdyż 6 województw straciło miejsca przez napisanie testów poniżej 60% Zmianie 
ulegnie sposób oceny sędziowania na zawodach. Przewiduje się utworzenie dwóch grup 
obserwowanych: Jedną bezpośrednią do awansu na szczebel drugą z osobami rokującymi 
awans w przyszłości. Szczegóły dopracuje Komisja Kwalifikacji na następne zebranie. 
 
5.Awanse i spadki na szczeblu    
W tym sezonie na szczebel Centralny awansował kol P. Pajączkowski a z drugiej do pierwszej 

ligi kol P. Habel. Obydwu kolegom WS składa gratulacje. Nikt nie został zdegradowany.   



6. Omówienie przygotowania do sezonu siatkówki plażowej 

Poinformowano o udziale w kursie szczebla Centralnego P. Kasprzyka, M. Skrobota,   
M. Bednarza i M. Kieć.  
Komisja siatkówki plażowej prowadzi bieżące szkolenia a także obsady na turnieje 
wojewódzkie a także proponuje kandydatów na turnieje szczebla Centralnego.    
 

7. Omówienie działalności Komisji w sezonie 2017/2018 i przydzielenie 
zadań na sezon  2018/2019 
 
Omówiono wstępnie prace Komisji problemowych. Ustalono że Przewodniczący komisji  
przygotują na piśmie sprawozdania z działalności, oraz plany pracy na sezon 2018/2019  
na następne spotkanie. Komisja kwalifikacji na następne spotkanie przygotuje propozycje 
zmian klas i uprawnień sędziowskich. 
 

8. Przygotowania do Mistrzostw Polski Sędziów w Suwałkach 
 
Omówiono przygotowania do MPS w Suwałkach. Ustalono ze wyjazd nastąpi na noc w 
środę dwoma busami 9 osobowymi.  
 
9. Organizacja kursu unifikacyjno-szkoleniowego 

 
Kurs unifikacyjno-szkoleniowy odbędzie się w dniach 8-9 września w w ośrodku u Zbójnika w 
Murzasichle . Koszt kursu  zostanie pokryty z opłaty za certyfikat. 
Podczas kursu przewiduje się: 
-szkolenie z przepisów 
-test poprawkowy dla osób które nie zaliczą testu on-line 
-sprawozdanie z działalności WS 
-wydanie nowych certyfikatów 
-spotkanie integracyjne przy grillu 
Zadania dla poszczególnych członków WS odnośnie organizacji kursu zostanie przesłane 
droga elektroniczną. 
 
10. Wolne wnioski 
Zgłoszono następujące wnioski: 

1. Zmiana w Komisji Kwalifikacji okręg Tarnów za kol K. Leśniaka  kol P. Kozioł 
2. W związku z likwidacją Ligi Kobiet w okręgu N. Sącz (Muszynianka) rozważyć 

możliwość obsadzania linii w okręgach ościennych wyodrębnionej listy sędziów w 
celu przygotowania do zawodów międzynarodowych.    

3. Wystąpienie do Zarządu MZPS o obniżenie opłaty za certyfikat dla sędziów 
kandydatów  

4. Omówić z Zarządem MZPS sposób zabezpieczenia tylko dla celów sędziowskich  
ewentualnych wpłat sponsorskich  

5. Wnioskować do Zarządu MZPS zwroty za dojazdy na posiedzenia WS z N. Sącza i 
Tarnowa.  

6. Należy uaktualnić listę sędziów. Ustalono że po dokonaniu przeglądu oraz zgłoszeń na 
kurs unifikacyjny zostanie przygotowana odpowiednia uchwała na następnym 
spotkaniu. 



7. Ustalono ze następne spotkanie WS odbędzie się w piątek 7.09 o godz. 19.00 w 
Murzasichlu jako poprzedzające kurs unifikacyjny. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
   
 


