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Sprawozdanie Wydziału Sędziowskiego
WZPS w Lublinie
za okres kwiecień 2016 – wrzesień 2020
Lublin, dn. 21.09.2020
1. Skład i struktura organizacyjna Wydziału
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Wydziału Sędziowskiego WZPS w Lublinie w dniu
3 kwietnia 2016 roku powołało na funkcję Przewodniczącego Wydziału Kol. Artura Janczarka.
Zgodnie z uchwałą nr 2 tego Zebrania – Przewodniczący Wydziału przedstawił propozycję listy
pozostałych Członków Wydziału do zatwierdzenia przez Zarząd WZPS w Lublinie. Ostatecznie skład
Wydziału, po zatwierdzeniu przez Zarząd w dn. 28 czerwca 2016 r., ukształtował się następująco:
1) Artur Janczarek – Przewodniczący,
2) Robert Bronisz – Zastępca Przewodniczącego,
3) Szymon Marciniak – Sekretarz,
4) Artur Śliwiński – Członek,
5) Paweł Romanek – Członek,
6) Sławomir Czuryłowski – Członek,
7) Tomasz Matyjasek – Członek.
W październiku 2018 r. Paweł Romanek złożył rezygnację z funkcji członka Wydziału Sędziowskie go. W związku z tym, nastąpiło uzupełnienie składu Wydziału oraz nowy podział w ramach funkcjonujących w nim Komisji. Do Wydziału Sędziowskiego w miejsce ustępującego Pawła Romanka została zaproszona Olga Szewczuk-Kozioł, co zostało jednomyślnie zaakceptowane przez Zarząd
WZPS w Lublinie na posiedzeniu w dn. 08.04.2019 roku.
Bieżąca praca Wydziału koncentruje się na zapewnieniu realizacji zadań statutowych Związku w
zakresie: szkolenia i doskonalenia kwalifikacji sędziów piłki siatkowej i siatkówki plażowej,
organizacji rozgrywek – poprzez zapewnienie obsad sędziowskich na poszczególne zawody oraz
działalności na rzecz zapewnienia przestrzegania przez sędziów regulaminów i przepisów
sportowych WZPS w Lublinie i PZPS. W tym celu Wydział przyjął następującą strukturę
organizacyjną (stan na dzień sprawozdawczy):
Komisja Szkolenia:

Paweł Romanek – Przewodniczący (rezygnacja 10.2018),
Szymon Marciniak – Członek (rezygnacja 09.2018),
Robert Bronisz – Członek / Przewodniczący od 10.2018;
Olga Szewczuk-Kozioł – Członek (od 10.2018)

Komisja Obsad:

Artur Janczarek – Przewodniczący,
Artur Śliwiński – Członek,
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Paweł Siepsiak – Członek ds. obsad akademickich;
Komisja Organizacyjna:

Artur Śliwiński – Przewodniczący,
Tomasz Matyjasek – Członek;

Komisja etyki, wyróżnień i dyscypliny:

Robert Bronisz – Przewodniczący,
Sławomir Czuryłowski – Członek.

Jedyną osobą, która nie jest Członkiem Wydziału, a uczestniczy w pracach Wydziału – jest kol.
Paweł Siepsiak – Członek Komisji Obsad. Umożliwia to Regulamin Wydziału Sędziowskiego.
W okresie sprawozdawczym Wydział odbył 12 protokołowanych posiedzeń, na których omawiane
były różne sprawy dotyczące zadań merytorycznych Wydziału oraz kwestie istotne dla Środowiska
Sędziowskiego. Komunikaty ze wszystkich zebrań znajdują się na stronie internetowej Wydziału
Sędziowskiego. Średnia frekwencja obecności członków Wydziału na posiedzeniach wynosiła 88%,
w tym kol.: Artur Janczarek i Szymon Marciniak obecni byli na wszystkich posiedzeniach. Zebrania
poprzedzają często konsultacje z wykorzystaniem poczty elektronicznej, w szczególnych
przypadkach dochodzi do wymiany nawet po ok. 200 wiadomości, czy przygotowanie obszernych
materiałów roboczych.
Wydział w ramach realizacji swoich zadań współpracuje z Wydziałem Gier i Dyscypliny, Wydziałem
Siatkówki Plażowej oraz z Biurem WZPS w Lublinie. Współpraca ta układa się bardzo dobrze.
Prawidłowo układa się również współpraca z Zarządem WZPS w Lublinie.

2. Stan osobowy środowiska sędziowskiego i sprawy organizacyjne
Na dzień sprawozdawczy stan osobowy Sędziów WZPS w Lublinie obejmował 83 arbitrów, z czego
w sezonie 2020/2021 jest aktywnych 64 sędziów, a 19 osób przebywa na urlopie. Struktura klas
oraz uprawnień sędziowskich na koniec sezonu 2019/2020 wyglądała następująco:
Struktura wg klas sędziowskich
Państwowa
2
Związkowa
7
Klasa I
33
Klasa II
21
Klasa III
5
Kandydat
0
Razem
73

Struktura wg uprawnień
Szczebel centralny
Rozgrywki wojewódzkie
Rozgrywki juniorów/ek
Rozgrywki kadetów/ek
Sekretarze
Razem

5
38
15
18
2
73

Klasę Państwową posiada 2 sędziów: Artur Śliwiński oraz Artur Janczarek, zaś najwyższe
uprawnienia wśród sędziów woj. lubelskiego posiada kol. Artur Janczarek (I liga) oraz Olga
Szewczuk-Kozioł (I liga). Pracę sędziów wspiera dodatkowo 4 sekretarzy klubowych (po 2 osoby w
Opolu Lubelskim i Białej Podlaskiej).
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W okresie sprawozdawczym Wydział uporządkował i unormował szereg kwestii formalnoorganizacyjnych, opracowując i zatwierdzając istotne dla środowiska sędziowskiego dokumenty:
1) Regulamin Wydziału Sędziowskiego – zatwierdzony Uchwałą Zarządu w dn. 11.12.2017,
2) Regulamin Sędziego WZPS w Lublinie – zatwierdzony Uchwałą Zarządu w dn. 11.12.2017,
3) Zasady nadawania i weryfikacji uprawnień oraz klas sędziowskich – zatw. p. Wydział 9.9.2017,
4) Zasady obserwacji i kryteria oceny sędziowania zawodów – zatw. p. Wydział 9.9.2017.
Aktualnie toczą się prace nad nowelizacją Zasad dot. nominacji sędziowskich, co po ich
zatwierdzeniu zamknie obszar regulacji wewnętrznych dot. działalności Wydziału oraz lubelskich
sędziów w najbliższej przyszłości.
W dalszym ciągu głównym narzędziem komunikacji pomiędzy Wydziałem a Sędziami jest
systematycznie rozwijana strona internetowa Wydziału Sędziowskiego, gdzie publikowane są
obsady sędziowskie, Komunikaty z posiedzeń Wydziału, materiały szkoleniowe oraz regulacje dot.
Sędziów WZPS w Lublinie.
Od sezonu 2016/2017 wdrożono możliwość drukowania delegacji sędziowskich bezpośrednio z
systemu obsad, zaś począwszy od sezonu 2017/2018 nałożono na Sędziów obowiązek wgrania do
systemu obsad zdjęcia protokołu meczowego, co uzupełnia zadania wprowadzenia wyniku
zawodów. W ten sposób umożliwiony został pełen bieżący nadzór nad przebiegiem organizacyjnym
rozgrywek oraz ciągła aktualizacja ogólnodostępnych tabel rozgrywkowych i wyników zawodów.
Stanowi to również istotne wsparcie i ułatwienie pracy dla Wydziału Gier i Dyscypliny w zakresie
koordynowania rozgrywek. Od początku roku 2018 Sędziowie prowadzą zawody w nowych,
jednolitych strojach sędziowskich (koszulkach i spodniach dresowych) firmy Ibra z Lublina.

3. Obsady sędziowskie i udział w zawodach
W mijającym okresie Komisja Obsad przygotowywała nominacje Sędziów na zawody WZPS Lublin
(rozgrywki seniorskie, młodzieżowe i minisiatkówki), PZPS (Ćwierćfinały MP, obsady pomocnicze),
jak również na inne rozgrywki – jak np. Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego i
Akademickie Mistrzostwa Polski oraz inne zawody (głównie turniejowe), które zostały zgłoszone do
Wydziału Sędziowskiego. Obsady na zawody WZPS i PZPS oraz niektóre turnieje są publikowane w
systemie obsad. Obsady na zawody akademickie, szkolne i inne – są rozsyłane przez odpowiednich
członków Komisji Obsad pocztą elektroniczną.
Stan osobowy sędziów wydaje się zapewniać sprawny przebieg rozgrywek, jednak zdarzają się
sytuacje, w których zapewnienie obsady sędziowskiej stanowi problematyczne zadanie. Najczęściej
problemy takie występują z obsadami na turnieje młodziczek i młodzików – tak ilościowe
(odpowiednia liczba sędziów), jak i w zakresie struktury sędziów (odpowiednia dla realizacji celów
szkoleniowych proporcja pomiędzy sędziami doświadczonymi oraz początkującymi).
Jednym z podstawowych problemów jest również występujące duże zróżnicowanie terytorialne i
ilościowe zespołów oraz sędziów. Istnieją stosunkowo nieduże obszary, w których jest kilka klubów,
z których każdy ma po kilka zespołów w rozgrywkach, a w których jest stosunkowo mało sędziów.
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Dodatkowo przez fakt, że ze względów ekonomicznych istotnym kryterium przy wyznaczaniu
sędziów na zawody odgrywa odległość od miejsca zamieszkania sędziego do miejsca zawodów i
generalnie w praktyce najczęściej jedynie Sędzia 1 jest sędzią zamiejscowym – istnieją znaczące
dysproporcje w liczbie indywidualnych nominacji dla poszczególnych sędziów w ciągu sezonu.
Niemniej jednak występują również takie lokalizacje, gdzie niezbędny jest dojazd całej obsady
sędziowskiej (problem sędziowskich „białych plam” na mapie województwa).

4. Szkolenie sędziów
W ramach działań z zakresu szkolenia sędziów Wydział organizuje cyklicznie przed każdym sezonem
konferencje szkoleniowe. Począwszy od roku 2016 konferencje te organizowane są w trybie
dwudniowym (w latach 2016 i 2017 w Ośrodku MPWiK w Białce, natomiast w latach 2018 i 2019 w
ośrodku Czar Roztocza w Zwierzyńcu). Ten tryb pozwala na lepsze zaprezentowanie materiałów
szkoleniowych, w szczególności z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, unifikację szkolenia
oraz przekazanie aktualnych wytycznych i zaleceń dla Sędziów. W roku 2020 szkolenie
przedsezonowe ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 odbyło się w formie zdalnej
online.
W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostały dwa Kursy dla Kandydatów na Sędziów WZPS.
W 2018 roku kurs odbył się w Lublinie – w głównej mierze na prośbę Centrum Wolontariatu w
Lublinie. Początkowo zgłosiło się 29 osób, chęć udziału potwierdziło 15 osób, a ostatecznie w
zajęciach uczestniczyło zaledwie 7. Kurs w 2018 roku ostatecznie z wynikiem pozytywnym
ukończyły 4 osoby, z czego na obecną chwilę aktywnie sędziują 2, jedna przebywa na urlopie i
jedna zrezygnowała z funkcji sędziego piłki siatkowej.
Drugi kurs odbywał się na przełomie roku 2019 i 2020 jednocześnie w Białej Podlaskiej oraz
Lublinie. Początkowo zgłosiło się 66 osób z rejonu Lublina, Białej Podlaskiej i Tomaszowa
Lubelskiego. Ostatecznie w zajęciach uczestniczyły 24 osoby (11 w Lublinie i 13 w Białej Podlaskiej).
Osoby z rejonu Tomaszowa Lubelskiego miały rozpocząć kurs natychmiast po tym, jak kursy w
Białej Podlaskiej i Lublinie będą w fazie egzaminacyjnej. Niestety trwająca pandemia koronawirusa
nie pozwoliła na realizację kursu w Tomaszowie Lubelskim. Natomiast kurs w Lublinie i Białej
Podlaskiej pomimo pandemii udało się zakończyć. Ostatecznie w rejonu Lublina sędziami zostało 9
osób, a z rejonu Białej Podlaskiej 6 osób, które pozytywnie zaliczyły egzamin z teorii, praktyki oraz
protokołowania. W tej chwili trwają jeszcze czynności formalno-organizacyjne mające na celu
włączenie nowych sędziów w struktury WZPS. Cztery osoby z obu lokalizacji z przyczyn losowych
nie mogła wziąć udziału w egzaminie teoretycznym, ale Wydział Sędziowski będzie dążył do tego,
aby tym osobom umożliwić zakończenie kursu i zostanie sędzią WZPS.
Wydział prowadzi również Szkolenie i kwalifikacje w ramach naboru Kandydatów na Sędziów na
Sędziów szczebla centralnego PZPS (obejmują one zajęcia szkoleniowe, testy sprawdzające oraz
obserwacje praktycznego sędziowania). W ostatnich latach tylko kol. Oldze Szewczuk-Kozioł w roku
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2016 udało się ukończyć kurs centralny z wynikiem pozytywnym. Niestety w latach 2017-2019 nasi
przedstawiciele nie odnieśli sukcesu.
Pomimo braku awansu wojewódzkich sędziów na szczebel centralny PZPS, to jednak możemy
okresie sprawozdawczym odnotować sukcesy na sędziowskiej arenie ogólnopolskiej. Po sezonie
2016/2017 uprawnienia do prowadzenia zawodów I ligi uzyskał kol. Artur Janczarek, a po sezonie
2018/2019 uprawnienia do prowadzenia zawodów I ligi uzyskała kol. Olga Szewczuk-Kozioł. Taki
przypadek chyba nie miał jeszcze miejsca w sędziowskiej historii WZPS, żeby dwoje sędziów z
naszego województwa mogło sędziować ten szczebel w rozgrywkach PZPS.
Podjęto również następujące działania w kwestiach szkoleniowych:
 W listopadzie 2016 r. odbyły się otwarte zajęcia szkoleniowe prowadzone przez Wojciecha Maroszka (Przewodniczącego WS PZPS) dla Sędziów WZPS w Lublinie przy okazji meczu derbowego
Avia – LKPS. Była to również pierwsza od wielu lat wizyta Przedstawiciela WS PZPS na Lubelsz czyźnie.
 Na przełomie roku 2016 i 2017 – na zaproszenie Komisji Szkolenia przy WS PZPS – w ramach
opracowania wspólnych materiałów szkoleniowych dla Sędziów w Polsce – przygotowano materiały z zakresu Przepisów Gry dot. Rozdziału 6. „Zawodnik Libero”. Zadaniem było zaktualizowanie udostępnionej uprzednio Prezentacji oraz uzupełnienie jej o posiadane materiały wideo –
zadanie zostało wykonane w wymaganym terminie.
 Wiosną 2017 roku odbyło się szkolenie teoretyczne oraz warsztaty praktyczne dla Kandydatów z
zakresu techniki pracy i obowiązków Sędziego Liniowego.
Wynikiem prac Komisji Szkolenia jest również przyjęcie wspomnianych już 2 dokumentów:
1) Zasad nadawania i weryfikacji uprawnień oraz klas sędziowskich;
2) Zasad obserwacji i kryteriów oceny sędziowania zawodów
– zawierają one spójne i precyzyjne kryteria do oceny kwalifikacji oraz weryfikacji umiejętności
sędziowskich. Potrzebne jest jak najpełniejsze, stosownie do możliwości organizacyjnych,
wdrożenie założeń przedstawionych w tych dokumentach w praktyce.

5. Sędziowie siatkówki plażowej
Wraz z początkiem kadencji Wydział przejął całokształt spraw organizacyjnych i szkoleniowych dot.
sędziów siatkówki plażowej. Z ramienia Wydziału zadania te realizował w okresie kwiecień 2016 –
lipiec 2017 kol. Szymon Marciniak. Jednakże w następstwie wydarzeń z czerwca 2017 roku – z
dniem 31 lipca 2017 r. zrezygnował z zajmowania się tymi sprawami. Zadania te przejęli inni
członkowie Wydziału.
Cyklicznie w maju każdego roku organizowane są szkolenia dla sędziów siatkówki plażowej.
Aktualnie uprawnienia plażowe posiada 16 sędziów, z których 4 osoby posiadają uprawnienia do
sędziowania zawodów szczebla centralnego. Najwyższe uprawnienia posiada aktualnie kol. Artur
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Kałdonek (do sędziowania zawodów seniorów).
Zestawienie liczby sędziów siatkówki plażowej w poszczególnych sezonach:
Sędziowie siatkówki
plażowej WZPS
Sędziowie siatkówki
plażowej PZPS
Razem

2016

2017

2018

11

14

12

3

4

4

14

18

16

2019

2020

W sezonie 2016 kurs dla kandydatów na sędziów szczebla centralnego siatkówki plażowej z
wynikiem pozytywnym ukończyła kol. Olga Szewczuk-Kozioł, w sezonie 2017 nie zgłoszono
kandydata (brak chętnych spełniających kryteria określone przez PZS), natomiast w bieżącym
sezonie w kursie uczestniczy kol. Paulina Rudakowska.
Sędziowie siatkówki plażowej prowadzą w głównej mierze zawody Młodzieżowych Mistrzostw
Województwa oraz pojedyncze turnieje GPL. Dodatkowo pracują jako obsada pomocnicza podczas
Turniejów Półfinałowych MP, a także na odbywającym się od 2016 roku w Zamościu turnieju z cyklu
Plaża Open.
Z dużym zadowoleniem możemy również poinformować, że kol. Robert Bronisz na zaproszenie FIVB
powrócił do aktywnej działalności na forum międzynarodowych zawodów plażowych i uzyskał
status międzynarodowego sędziego systemu challenge i uczestniczył m.in. w zawodach Mistrzostw
Świata w siatkówce plażowej w Wiedniu w 2017 jako jedyny polski sędzia.

6. Podsumowanie i wnioski
Mijająca kadencja była okresem ciężkiej pracy i dużych zmian zwłaszcza w zakresie organizacyjnym.
Cieszy przede wszystkim udany powrót do organizacji dwudniowych konferencji przedsezonowych
– co sprzyja celom szkoleniowym i integracyjnym.
Nie mniej jednak jest jeszcze bardzo dużo kwestii, które wymagają znacznego zaangażowania w
najbliższej przyszłości. W zakresie obsad nadal problemem pozostaje zapewnienie wystarczającej
liczby i odpowiedniej struktury sędziów na zawody młodziczek i młodzików, w tym problematyka
współpracy na linii Sędziowie – Sędziowie Główni oraz Sędziowie Główni – Wydział Sędziowski i
Biuro WZPS. Można mieć nadzieję, że dzięki zakończonemu kursowi w roku 2020 w Lublinie i Białej
Podlaskiej problemy z obsadami chociaż w pewnej części zostaną rozwiązane.
W zakresie szkolenia i kwalifikacji natomiast:
1) Wydział będzie kontynuować przeprowadzanie zmian w sposobie przygotowań i wprowadzaniu nowych systemowych rozwiązań dla poprawy efektywności szkolenia Kandydatów na Sędziów szczebla centralnego w przyszłości.
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2) Niezbędne jest udoskonalenie systemu obserwacji i kwalifikacji sędziów – aktualny poziom realizacji tego zadania jest niewystarczający, w głównej mierze ze względów kadrowych (ilość sędziów szczeblowych oraz ich dyspozycyjność).
3) Przeprowadzenie kursu sędziowskiego dla rejonu Tomaszowa Lubelskiego oraz następnie dla
chętnych z pozostałych rejonów.
4) Systematyczne przeprowadzanie kolejnych kursów sędziowskich, aby zapewnić stały dopływ
nowych sędziów (zwłaszcza w młodym wieku).

Przewodniczący Wydziału

Sekretarz Wydziału

/–/

/–/

Artur Janczarek

Szymon Marciniak
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