Plan szkolenia w pierwszym sezonie kadencji 2016 – 2020

1. Szkolenie dla wszystkich sędziów MWZPS przed sezonem 2016 – 2017 (1. termin: Hotel Boss,
Warszawa, 10 – 11 września 2016 r.; 2. termin: 1 – 2 października 2016 r., miejsce do ustalenia).
2. Kurs podstawowy w okresie X 2016 – III 2017:
a. Warszawa kurs stacjonarny (obecnie zgłoszonych ponad 30 kandydatów na sędziów),
b. Ewentualny kurs poza Warszawą w ramach potrzeb komisji obsad (Mława, Ostrołęka,
Siedlce, itp.) oraz w zależności od zainteresowania kandydatów na sędziów z danego
rejonu Mazowsza. Przy małym zainteresowaniu osoby z terenu zapraszane będą na
kurs w Warszawie, natomiast przy zainteresowaniu rozproszonym nie wyklucza się
także rotacyjnej lokalizacji kursu i wsparcia kursu komunikacją elektroniczną (obecnie
zainteresowanie w rejonach kłopotliwych do obsadzenia, tj. północ i wschód
województwa jest niewielkie – pojedyncze zgłoszenia).
Szczegóły kursu opracowane będą na początku października 2016 r. programem szkoleniowym
dla kursu podstawowego z uwzględnieniem ilości zgłoszeń.
3. Program wdrożeniowy kandydatów na sędziów z kursów z 2015 i 2016 r. (Lista nr 1). Obsady
łączone z bardziej doświadczonymi sędziami w pierwszej części sezonu kolejno w roli:
a. Sekretarza (1 – 2 mecze),
b. Sędziego drugiego (1 – 2 mecze),
c. Sędziego pierwszego (1 – 2 mecze).
Wytyczne dla Komisji Obsad: Obsady należy realizować z uwzględnieniem sędziego głównego
w jednej z pozostałych funkcji sędziowskich. W tym przypadku sędziami głównymi mogą być
nie tylko byli i obecni sędziowie szczebla centralnego, ale także wojewódzcy sędziowie
posiadający I klasę sędziowską. Wypełnienie i przesłanie Arkusza Sędziego Głównego jest
zalecane lecz nieobowiązkowe. Cenna będzie każda ocena pracy tej grupy sędziów przysłana
w dowolnej formie na adres szkolenie@wsmwzps.pl z kopią do osób, których dotyczy ocena.
W trzecim etapie wdrożenia sędziów dopuszcza się także obsadę, w której dwie z trzech funkcji
sędziowskich są obsadzone przez sędziów kandydatów. Proces obsad tej grupy należy
planować starannie z uwzględnieniem zasady równomierności, aby w miarę możliwości dać
szansę każdemu, jeśli tylko dysproporcje w dyspozycyjnościach w tej grupie nie są znaczne.
Celem jest bowiem płynne wprowadzenie nowych koleżanek i kolegów w obowiązki
sędziowskie w warunkach meczowych. Tego rodzaju program wdrożeniowy będzie stosowany
także jako ostatni etap kursu podstawowego (p. 2) po zatwierdzeniu nowych sędziów przez
Zarząd MWZPS, by zapewnić systemowe wsparcie nowym koleżankom i kolegom na początku
samodzielnej pracy sędziowskiej.
4. Program obserwacji i szkolenia sędziów z niższymi uprawnieniami pod kątem ewentualnej
zmiany klas i uprawnień w najbliższym i przyszłych sezonach oraz pod kątem kursów dla
kandydatów na szczebel centralny w latach 2018 – 2020, tj. wg bieżącej wiedzy najpóźniej
z roczników:
a. Pod kątem kursu w 2018 r. obecnie z uprawnieniami co najmniej junior/juniorka:
roczniki 1986 – 1988 (Lista nr 2) i młodsi (patrz niżej),
b. Pod kątem ewentualnego kursu w 2019 r. obecnie z co najmniej II klasą sędziowską:
rocznik 1989 (Lista nr 3) i młodsi (patrz niżej),
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c. Pod kątem ewentualnego kursu w 2020 r. obecnie z co najmniej III klasą sędziowską:
roczniki 1990 i młodsi (Lista nr 4).
Uwaga: Obecność sędziego na liście nr 2, 3 lub 4 nie wyklucza jego uczestnictwa we
wcześniejszym kursie na szczebel, jeśli spełnione będą warunki regulaminowe –
w szczególności dotyczące posiadania I klasy sędziowskiej. Istotne jest, że sędzia ten
znajduje się w grupie szerokiej selekcji przed kolejnymi etapami przygotowań do
naboru na szczebel w latach 2018 i dalszych.
rok kursu
2017 2018 2019 2020
limit wieku w latach
32
32 30(?) 30(?)
najstarszy rocznik
1985 1986 1989 1990
Tabela przedstawia roczniki sędziów, którzy będą mogli ubiegać się o awans na szczebel
centralny w najbliższych latach z uwzględnieniem trendu obecnego WS PZPS do obniżania
limitu wieku. 1
Wytyczne dla Komisji Obsad: Obsady w poszczególnych grupach należy realizować
z uwzględnieniem w obsadzie sędziego głównego będącego obecnym lub byłym sędzią
szczebla centralnego. Jeśli to możliwe, dla zapewnienia efektywnego przekrojowego systemu
oceny pracy sędziów, zaleca się jednoczesną obserwację dwóch sędziów z list 2, 3, 4
pracujących jako SI i SII przez sędziego głównego będącego sekretarzem zawodów. Wykaz
nazwisk sędziów głównych, dla których w tym przypadku wypełnienie, omówienie i przesłanie
zgodnie z terminami określonymi w Zasadach obsad Arkusza Sędziego Głównego do Komisji
Szkolenia jest obowiązkowe, przedstawia Lista nr 6.
5. Program szkoleniowo – przygotowawczy do kursu dla kandydatów na szczebel centralny
w 2017 r.:
a. Etap wstępny – Cel: wybór 6 kandydatów z Listy nr 5 na podstawie ocen zgłoszeń
otrzymanych w postaci listów motywacyjnych (termin zgłoszeń minął 30 sierpnia 2016
r.), testów przedsezonowych i innych kryteriów wstępnych określonych przez Komisję
Szkolenia (aktywność, doświadczenie, wiek, itp.). Zamknięcie etapu wstępnego
i wyłonienie tej grupy kandydatów do 8 października 2016.
b. Etap zasadniczy – Cel: wybór 2 kandydatów do etapu finałowego. Sędziowie wyłonieni
w etapie wstępnym poddani będą szkoleniu na bazie szczeblowych wymagań
teoretycznych i praktycznych.
Wytyczne dla Komisji Obsad: Obsady należy realizować z uwzględnieniem konieczności
obserwacji kandydatów na kandydata na szczebel centralny w możliwie
porównywalnych warunkach meczowych przez wybranych sędziów kwalifikatorów
szczebla centralnego oraz członków Komisji Szkolenia wg zasad kwalifikacji
obowiązujących na szczeblu centralnym. Zamknięcie etapu zasadniczego planowane
jest w okolicy wojewódzkich finałowych turniejów młodzieżowych (termin do
doprecyzowania w trakcie sezonu).
c. Etap finałowy – ostatni szlif. Z pozostałych w etapie finałowym kandydatów zostanie
wybrany kandydat na kurs na szczebel centralny oraz sędzia rezerwowy. W tym etapie
zostaną oni poddani finalnym testom praktycznym oraz teoretycznym, przy czym

1

Limit 32 lat został przez obecny WS PZPS utrzymany do roku 2018. Od 2019 istnieje prawdopodobieństwo
obniżenia tego limitu nawet o 4 lata, jednak ponieważ nie zostało to zatwierdzone, do analizy przyjęto wariant
ograniczenia limitu wieku do 30 lat.
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akcent teoretyczny odegra równie istotną rolę w ustaleniu końcowej kolejności
kandydatów, jak wyniki praktyczne z etapu zasadniczego i finałowego.
Wytyczne dla Komisji Obsad: w tym etapie, jeśli to możliwe, zaleca się także
obserwowanie kandydatów przez obecnych, czynnych sędziów kwalifikatorów
szczebla centralnego przy jednoczesnym obsadzeniu kandydata wraz z jednym
z członków Komisji Szkolenia w roli SI lub SII.
Wykaz nazwisk sędziów głównych biorących udział w programie szkoleniowo –
przygotowawczym do kursu dla kandydatów na szczebel centralny, na których
spoczywa obowiązek wypełnienia, omówienia i nadesłania Arkusza Kwalifikacji do
Komisji Szkolenia zgodnie z terminami określonymi w Zasadach obsad, przedstawia
lista nr 7.
6. Sędziowie liniowi na Mazowszu
W celu zapewnienia możliwie najlepszej, wyróżniającej się na tle kraju, obsługi
meczów szczebla centralnego w zakresie pracy sędziów liniowych, od sezonu
2016/2017 wprowadzony, a w zasadzie z niewielkimi zmianami przywrócony zostaje
system oceny pracy tej grupy sędziów. Arkusz Oceny Sędziego Liniowego wypełnia na
ligach zawodowych S I, natomiast na pozostałych rozgrywkach sędzia sekretarz jeśli
jest to sędzia obecnie lub w przeszłości sędziujący na szczeblu centralnym.
Podobnie jak dla grup sędziów znajdujących się na listach 1 – 5, również tu oceny będą
analizowane przez Komisję Szkolenia i, jeśli obiektywnie będzie to możliwe,
ustanowiona zostanie lista rankingowa preferowanych sędziów liniowych do
poszczególnych rozgrywek.
Rola sędziego liniowego w obecnej siatkówce jest bardzo odpowiedzialna. Wiąże się,
szczególnie w przypadku meczów z systemem wideoweryfikacji, ze specyficznym
środowiskiem pracy, stąd m.in. w planie szkolenia przedsezonowego znajduje się
prezentacja dotycząca pracy sędziego liniowego.
7. Materiały szkoleniowe
a. W celu zabezpieczenia stosownej bazy merytorycznej na potrzeby realizacji w/w
elementów Planu Szkolenia, Komisja Szkolenia zabezpieczy dostępność na stronie
internetowej oraz w informatorze aktualnych Przepisów Gry (z diagramami),
Wytycznych i Instrukcji Sędziowania oraz Księgi Przypadków, a także innych,
uzupełniających materiałów szkoleniowych.
b. W celu analizy pracy sędziów Komisja Szkolenia opracowała nowe arkusze
ewaluacyjne dotyczące oceny pracy sędziów. Są to:
i. Arkusz Sędziego Głównego (dot. zakresu szkolenia p. 3 i 4),
ii. Arkusz Kwalifikacji (dot. zakresu szkolenia p. 5),
iii. Arkusz Oceny Sędziego Liniowego (dot. zakresu szkolenia p. 6).
8. Testy kontrolne
a. Testy kontrolne dot. p. 1 – 5 planu szkolenia opracowywane będą przez Komisję
Szkolenia w sposób dopasowany do wymagań poszczególnych etapów szkolenia.
Zastosowana będzie zasada wymagania coraz bardziej złożonej tematyki teoretycznej
przy coraz bliższym szczeblowi centralnemu poziomie sędziowania.
b. Testy przeprowadzane będą przed sezonem (p. 1.) oraz w jego trakcie (p. 2, p. 5. oraz
być może p. 4.)
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9. Inne rozwojowe elementy szkolenia na ten i/lub przyszłe sezony
a. Sposób raportowania Arkuszy (osoby odpowiedzialne, terminy, itp.) określają Zasady
obsad sędziowskich MWZPS w sezonie 2016/2017 dostępne na stronie
www.wsmwzps.pl.
b. Pytania dot. zastosowania lub interpretacji Przepisów w trakcie sezonu:
szkolenie@wsmwzps.pl.
c. Dla p. 4 istnieje możliwość wprowadzenia pomeczowych konwersacji nt. wybranych
przepisów gry rozpoczynających się od sprawdzenia obserwowanych sędziów pod
kątem znajomości definicji dotyczących tych przepisów, o czym sędziowie będą
informowani.
d. Publikowanie i rozwijanie w trakcie sezonu na profilu facebookowym mazowieckich
sędziów tematycznych wątków dotyczących wybranych fragmentów Przepisów Gry
oraz ich powiązania z Wytycznymi i Instrukcjami Sędziowania oraz Księgą Przypadków.
e. Komisja Szkolenia zwraca uwagę młodych koleżanek i kolegów sędziów, że
umiejętność porozumiewania się w języku angielskim nierzadko, poza bardzo dobrym
sędziowaniem i znajomością przepisów, decyduje o możliwości szybkiego awansu
(szczególnie na poziomie szczebla centralnego). W przyszłych latach, przy
odpowiednio dużym zainteresowaniu, Komisja Szkolenia nie wyklucza prowadzenie
testów w tym języku dla osób chętnych.
f. Komisja Szkolenia zwraca się także z prośbą o informacje nt. sytuacji meczowych
wymagających lub wartych omówienia na kolejnym przedsezonowym szkoleniu oraz
o nadsyłanie zdjęć i filmów lub linków do nich prezentujących poszczególne przepisy.
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Listy sędziów objętych systemem szkolenia:
Lista nr 1 (p. 3.)

DESZCZ KAROLINA
GAŁASZEWSKA MAGDALENA
GAŁECKA EWA

BANKIEWICZ MAREK

GAŁYGA MICHAŁ

BIELECKA IZABELA

JĘDRAK DOMINIK

GRZELAK EWELINA
KRYSIAK KONRAD
ŁOBODA DANIEL
OSSOWSKI CEZARY
ZUBRZYCKI KAROL

KALIŃSKA ZUZANNA
KOBYLIŃSKA ALEKSANDRA
KRÓLAK PAWEŁ
MICHAŁEK KAMILA
NOWAKOWSKI PIOTR
OGÓRKIS ANDRZEJ
ORLIKOWSKI MICHAŁ

Lista nr 2 (p. 4. a.)

OSEWSKA GABRIELA
RYMKO MICHAŁ

FRONCZAK AGATA

RYTTER ADAM

FRYDRYCH MICHAŁ

SAŁUDA KAMIL

JAKUBOWSKA (JĘDRYSIAK) MARTYNA

SEHEŃ KAROLINA

JASTRZĘBSKI ŁUKASZ

SOBOLEWSKA MARIA

JAWORSKI MICHAŁ

SOSIŃSKI ŁUKASZ

KŁOSIEWICZ MARTA KAMILA

STEPANIUK AGNIESZKA

KOŁODZIŃSKI DANIEL

STĘPIEŃ MATEUSZ

KOTALA TOMASZ

SZULC PIOTR

KRÓL PIOTR

ŚMIECHOWSKA AGATA

MAKARUK AGNIESZKA

ŚWIERSZCZ JULIA

RANECKI ŁUKASZ

TRZEWIK PIOTR

ZIELIŃSKA KATARZYNA

WIELGOSZYŃSKA PAULINA
ZIMOCH MATEUSZ

Lista nr 3 (p. 4. b.)
GUZY PRZEMYSŁAW
PRZYBYLSKA MAŁGORZATA
KOZIEŁ MICHAŁ
KWIATKOWSKI ŁUKASZ
LIPIŃSKA ANNA
LIPIŃSKA MARTYNA
ŁABĘDŹ MACIEJ
RUMIEŃCZYK WOJCIECH

Lista nr 4 (p. 4. c.)
BIALIK ARKADIUSZ

ZMITROWICZ ALEKSANDRA

Listy 2 – 4 nie zawierają osób urlopowanych
w sezonie 2016-2017, natomiast zawierają
nazwiska z szerokiej grupy osób obecnie już
obserwowanych
pod
kątem
szczebla
centralnego, stąd niektóre nazwiska mogą
występować także na liście nr 5.
Operowanie na zamkniętych grupach umożliwi
opracowanie
rankingu
umożliwiającego
podejmowanie decyzji osobowych w kolejnych
latach kadencji 2016 – 2020.
Uwaga:

BITOWT AGATA
BOROS MARCIN
CHUDEK MONIKA
CICHOCKI MATEUSZ
CICHORSKA NATALIA
CIEŚLAK MATEUSZ
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Sędziowie MWZPS spełniający kryteria
określone w p. 3., p. 4. a., 4. b. oraz 4. c.,
których nazwiska nie są wymienione proszeni
są o bezzwłoczne zgłoszenie tego faktu na
adres szkolenie@wsmwzps.pl.

Lista nr 5 (p. 5. a.)
FRONCZAK AGATA
JAKUBOWSKA MARTYNA

NADUK JACEK
NIEDBAŁ ANNA
NIEWIAROWSKA MAGDALENA

KWIATKOWSKI ŁUKASZ

PAPUDA DOROTA

LIPIŃSKA MARTYNA

PAPUDA PAWEŁ

LIPIŃSKI KRZYSZTOF

PIĘTA PIOTR

MAKARUK AGNIESZKA

REJCZAK ADAM

NOWICKI ŁUKASZ JAN

SOKOŁOWSKA MAŁGORZATA

PAPIEŻ LESZEK
ZIELIŃSKA KATARZYNA

SOKOŁOWSKI DARIUSZ
SPISAK JACEK
STANDO MIROSŁAW

Lista nr 6 Sędziowie główni w szerokim
programie obserwacji i szkolenia sędziów (p.
4)

STRZYLAK SYLWESTER
SZYMAŃCZAK LUIZA
TWARDOWSKI MACIEJ

BANAŚ ANNA

WALCZAK WALDEMAR

GAGO MICHAŁ

WIECZOREK PIOTR

GŁÓD WOJCIECH

ZAJC PAWEŁ

HERBIK MARCIN

ŻELAZNY ADAM

JANIK TOMASZ
JEŻYNA PAWEŁ
KABAT JACEK
KAPUSTA KRZYSZTOF
KAWIAK BOGUSŁAW
KAZNOWSKI ANDRZEJ
KISZCZAK ANDRZEJ
KLEPACZ KRZYSZTOF
KOMORNICKI ROBERT
KOSIACKI PIOTR
KOŚLA HENRYK
KUŁAK ZBIGNIEW
KUROWSKA KAROLINA
KWIDZIŃSKI KRZYSZTOF
MAKOWSKI ŁUKASZ
MATUSIAK CEZARY
MYSZKOWSKA AGNIESZKA
MYSZKOWSKI MARCIN

Opracowanie:
Komisja Szkolenia Kolegium Sędziów MWZPS
Warszawa, 9-09-2016
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Lista nr 7 Sędziowie główni w programie
szkoleniowo – przygotowawczym do kursu dla
kandydatów na szczebel centralny
HERBIK MARCIN
JANIK TOMASZ
KISZCZAK ANDRZEJ
KWIDZIŃSKI KRZYSZTOF
MATUSIAK CEZARY
NIEWIAROWSKA MAGDALENA
STANDO MIROSŁAW
STRZYLAK SYLWESTER
TWARDOWSKI MACIEJ
ŻELAZNY ADAM

