
                                                                               Wielkopolski Związek Piłki Siatkowej 

                                                             Ul. Reymonta 35,  60-791 Poznań 
                                                               tel. (61) 866-13-61,  tel. kom. 698-221-390 (biuro WZPS)  
                                                                                      e-mail: wzps@neostrada.pl 
________________________________________________________________ 

 

NIP: 779 20 99 689 

Konto bankowe: BZ WBK 98 1090 1362 0000 0000 3612 8396 

                                                      Poznań, dnia 14.06.2017 r. 

 

Protokół z posiedzenia WS WZPS w dniu 08.06.2017 r. 

 

Obecni: 

Dariusz Chadyniak - Przewodniczący Arleta Żerdzińska  Sylwester Żerdziński  

Piotr Dębski    Paweł Morawski  Piotr Karbowiak   

Tomasz Manszewski   Dawid Trafankowski Bartosz Świst 

 

Kol. Marek Głodek i Maciej Kwiatkowski usprawiedliwili swoją nieobecność. 

 

I. Sprawy bieżące: 

a. Podsumowano mijający sezon. 

b. Omówiono propozycje zmian na listach kwalifikatorów od sezonu 2017/18. 

c. Omówiono projekt systemu kwalifikacji, który będzie obowiązywał od sezonu 2017/18. 

d. WS przyjął Regulamin Sędziego Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej i przedłożył go do zatwierdzenia                      

przez Zarząd WZPS. 

 

II. Urlopy, wycofanie z listy sędziów: 

a. Po urlopie deklarację dalszego sędziowania zgłosili następujący sędziowie:  

- Piotr Wójcik, 

- Anna Gąsowska, 

- Antoni Kuś, 

- Krzysztof Izydorski, 

- Szymon Narożny. 

 

b. Deklarację dalszego sędziowania zgłosił również kol. Mikołaj Krauze.  

 

c. WS przyznał urlop sędziowski w sezonie rozgrywkowym 2017/2018  nw.  osobom: 

- Monika Adamska, 

- Marta Ida Pohl. 

 

d. WS skierował wniosek do Zarządu WZPS o wycofanie z listy sędziów WZPS ze względu na rezygnację nw. osobę: 

- Paulina Szwaba. 
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e. WS skierował wniosek do Zarządu WZPS o wycofanie z listy sędziów WZPS nw. osobę z uwagi na naruszenie 

Regulaminu Sędziego PZPS § 17 pkt. 5: 

- Krzysztof Szymański. 

 

f. WS skierował wniosek o do Zarządu WZPS o wycofanie z listy sędziów ze względu na przeniesienie do innego 

województwa nw.  osobę: 

- Mateusz Buszko. 

 

g. WS zaakceptował prośbę kol. Piotra Duszyńskiego o przyjęcie do grona sędziów WZPS pod warunkiem zaliczenia 

egzaminu eksternistycznego. 

 

h. WS skierował wnioski do Zarządu WZPS o  wycofanie z listy sędziów WZPS n/w osób z uwagi na naruszenie 

Regulaminu Sędziego PZPS § 9 pkt. 5: 

- Kacper Antkowiak, 

- Paulina Kaleta, 

- Daniel Kamiński, 

- Dariusz Krajewski, 

- Piotr Kuświk, 

- Bogusław Sadowski, 

- Julia Włodkowska, 

- Mateusz Skadłubowicz, 

- Marta Wolińska. 

 

III. Podsumowanie szkolenia dla kandydatów na sędziów piłki siatkowej. 

a. Poznań – kurs ukończyło 13 osób: 

▪ Paulina Buka-Fornalik, 

▪ Michał Dudziński, 

▪ Tomasz Gendera, 

▪ Joanna Giertych, 

▪ Marcin Grocholewski, 

▪ Norbert Idkowiak, 

▪ Michał Jakubowski, 

▪ Katarzyna Juras, 

▪ Martyna Kaczmarek, 

▪ Wojciech Łęcki, 

▪ Michał Paniączyk, 

▪ Mateusz Piguła, 

▪ Dominik Skorupski. 



 

 

 

b. Kalisz – kurs ukończyło 13 osób: 

▪ Czajkowski Łukasz, 

▪ Jastrzębska Justyna, 

▪ Kasprowicz Kuba, 

▪ Kustosz Konrad, 

▪ Marszewska Zuzanna, 

▪ Pawlak Maciej, 

▪ Przybylak Piotr, 

▪ Skotarek Marcin, 

▪ Szynalski Tobiasz, 

▪ Świtała Daria, 

▪ Wałkiewicz Michał, 

▪ Zając Łukasz, 

▪ Zygmunt Natalia. 

 

WS zarekomendował powyższą listę kandydatów do przyjęcia przez Zarząd WZPS do grona sędziów WZPS. 

 

IV. Podwyższenia klas sędziowskich, awanse, spadki: 

a. WS wystąpił o podwyższenie klas sędziowskich nw.  osób: 

-  Mateusz Mendyka – I klasa sędziowska, 

- Maciej Nowak – II klasa sędziowska, 

- Hubert Piasecki – II klasa sędziowska, 

- Magdalena Brzykcy – III klasa sędziowska, 

- Nikolas Przybylski – III klasa sędziowska. 

 

b. WS podjął decyzję o podwyższeniu uprawnień nw. osób: 

- Przemysław Eljasiak – III M, 

- Dominik Janik – III M, 

- Adam Dębowski – III K, 

- Monika Kmieciak – III K, 

- Ewa Komorowska – III K, 

- Maciej Madejsza – III K, 

- Andrzej Ostrowski – III K, 

- Magdalena Brzykcy – Kadet, 

- Wojciech Jędrzejewski – Kadet, 

- Agata Kowalska – Kadet, 

- Irina Owczynnikowa – Kadet, 



 

 

- Nikolas Przybylski – Kadet. 

 

c. WS podjął decyzję o obniżeniu uprawnień nw. osobie: 

- Helena Gałązka – Młodzik. 

 

V.  Podsumowanie kursu dla kandydatów na sędziego szczebla centralnego. 

a. W kursie dla kandydatów na szczebel centralny w naszym województwie uczestniczyło 9 sędziów.                                               

Prawo do reprezentowania sędziów WS WZPS w Poznaniu uzyskał kolega Adam Biernat. 

 

b. Kurs dla kandydatów na szczebel centralny odbył się w Opolu podczas Akademickich Mistrzostw Polski w Siatkówce                   

w dniach 4-7 maja 2017 roku. Uczestniczyło 16 kandydatów po 1 z każdego województwa. Na podstawie wyników testu 

teoretycznego ze znajomości przepisów gry oraz umiejętności praktycznego sędziowania Komisja Egzaminacyjna 

wyłoniła 10 sędziów, którzy z wynikiem pozytywnym zaliczyli kurs na szczebel centralny. 

Miło nam poinformować, że sędzia Adam Biernat ukończył z wynikiem pozytywnym kurs w Opolu, po którym uzyskał 

awans do grona sędziów szczebla centralnego. Koledze Adamowi serdecznie gratulujemy. 

 

c. Przyjęto nowy system szkolenia sędziów kandydatów na szczebel centralny. Zasady wyboru kandydatów oraz założenia 

zostaną szczegółowo omówione podczas szkolenia przedsezonowego. 

 

d. WS przyjmuje zgłoszenia od sędziów , którzy są zainteresowani szkoleniem przygotowującym do sędziowania zawodów 

na szczeblu centralnym. Kandydatury proszę kierować wyłącznie drogą mailową do dnia 15.08.2017 r. na adres: 

bartosz.swist@wp.pl 

 

VI. Kurs przed sezonem 2017/18. 

a. Tegoroczny kurs przedsezonowy odbędzie się tak jak przed poprzednim sezonem w Hotelu Inter Szablewski  

ul. Pod Topolami 1, Dymaczewo Nowe, 62-050 Mosina w dniach 2-3.09.2017 roku. Obecność na szkoleniu wszystkich 

sędziów obowiązkowa.  Program kursu zostanie opublikowany na stronie WS WZPS w terminie późniejszym.  

 

b. Uczestnicy kursu unifikacyjno - szkoleniowego są zobowiązani w terminie do 15 lipca br. uiścić opłatę za kurs                    

w wysokości 250 zł (w w tym opłata za certyfikat sędziowski) na konto WZPS nr : 98 1090 1362 0000 0000 3612 8396. 

 

c. Brak wpłaty powyższych kwot spowoduje, iż sędziowie będą musieli uczestniczyć w szkoleniu i egzaminie    

poprawkowym. WS ustalił odpłatność za drugi termin egzaminu w wysokości 300 zł (w tym opłata za certyfikat sędziowski). 

Należność płatna przed egzaminem na konto WZPS. 

 

 

 



 

 

Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego 

Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej 

 

Dariusz Chadyniak 


