REGULAMIN KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
KUJAWSKO – POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU
PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

1. Regulamin Komisji Sędziowskiej Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Związku
Piłki Ręcznej, zwany dalej „Regulaminem”, obejmuje sprawy związane z sędziami
piłki ręcznej zrzeszonymi w Kujawsko – Pomorskim Wojewódzkim Związku Piłki
Ręcznej uprawnionymi do prowadzenia zawodów na boisku (zwanych dalej
„Sędziami”) oraz osobami pełniącymi funkcję sekretarza/mierzącego czas.
2. Komisja Sędziowska KPWZPR jest przedstawicielem autonomicznego środowiska
Sędziów piłki ręcznej, w skład którego wchodzą sędziowie związkowi posiadający
licencję sędziego kategorii A oraz sędziowie związkowi i okręgowi posiadający
licencję sędziego kategorii B.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o KS KPWZPR, dotyczy to Komisji Sędziowskiej
Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej.
4. Działalnością KS KPWZPR kieruje Przewodniczący KS KPWZPR, wybierany przez
Sędziów posiadających ważną licencję na Walnym Zebraniu SprawozdawczoWyborczym Sędziów.
5. KS KPWZPR działa na podstawie Statutu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki
Ręcznej w Polsce, Regulaminu wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej,
Regulaminu przyznawania licencji sędziego piłki ręcznej, niniejszego Regulaminu
oraz obowiązujących przepisów dotyczących sędziego sportowego w Polsce.
6. KS KPWZPR działa również na podstawie Statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

II.
ZASADY GŁOSOWANIA, WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ I POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW KS KPWZPR
§2
1. Na czele KS KPWZPR stoi Przewodniczący KS KPWZPR wybrany przez sędziów
podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Sędziów.
2. Przewodniczącego KS KPWZPR wybierają w tajnym głosowani sędziowie spośród
swojego grona minimalnym stosunkiem głosów 50%+1, a zatwierdzenia decyzji
dokonuje Zarząd KPWZPR.

3. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego KS KPWZPR w trakcie trwania kadencji,
do czasu przeprowadzenia nowych wyborów Przewodniczącego KS KPWZPR
pracami KS KPWZPR kieruje jeden z zastępców Przewodniczącego KS KPWZPR.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 2, ust. 3, zastępca
Przewodniczącego KS KPWZPR zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze
Sędziów w terminie nie późniejszym niż trzy miesiące od dnia ustąpienia
Przewodniczącego KS KPWZPR.
5. Kadencja Przewodniczącego KS KPWZPR trwa 4 lata. W skład KS KPWZPR
wchodzi ponadto dwóch sędziów, którzy pełnią funkcję zastępców Przewodniczącego
KS KPWZPR do spraw organizacyjnych oraz szkoleniowych. Skład KS KPWZPR co
sezon dobiera Przewodniczący KS KPWZPR i przedstawia Zarządowi KPWZPR do
zatwierdzenia.
§3
6. Czynne i bierne prawo wyborcze podczas głosowań nad wyborem Przewodniczącego
KS KPWZPR posiada każdy sędzia, który jest obecny na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo-Wyborczym Sędziów, posiada aktualną licencję sędziego A lub B
oraz ma uregulowane wszystkie sprawy związane z opłatami na rzecz KS KPWZPR.
Praw wyborczych nie posiadają sędziowie, którzy zostali odsunięci czasowo od
prowadzenia zawodów mistrzowskich, np. w wyniku niedopełniania obowiązków
wynikających z tego lub innych regulaminów. Sędziowie posiadający prawo wyborcze
zwani są dalej „elektorami”.
7. Każdy z elektorów może skorzystać z prawa wyborczego wyłącznie osobiście i ma
prawo tylko do jednego głosu.
8. W zebraniu, o którym mowa w § 2, ust. 1, mogą brać udział z głosem doradczym
osoby zaproszone przez Przewodniczącego KS KPWZPR.
9. Zebranie, o którym mowa w § 2, ust. 1, zwoływane jest w terminie spotkania
podsumowującego sezon rozgrywkowy, w którym upływa kadencja KS KPWZPR.
10. Zebranie, o którym mowa w § 2, ust. 1, zwołuje i otwiera ustępujący Przewodniczący
Komisji KS KPWZPR, a prowadzi przewodniczący zebrania wybrany przez
uczestników posiadających czynne i bierne prawo wyborcze zgodnie z zatwierdzonym
porządkiem i regulaminem obrad.
11. Prawo wyborcze oraz do podejmowania wszystkich uchwał i decyzji podczas walnych
zebrań posiadają wyłącznie sędziowie, którzy są obecni na zebraniu. Aby decyzja była
wiążąca, wymagana jest zwykła większość głosów.
§4

12. Wyboru Przewodniczącego KS KPWZPR dokonuje się na podstawie niniejszego
regulaminu, z uwzględnieniem zasad określonych w § 2, ust. 2, § 3 oraz § 4 ust. 1217.
13. Kandydatów na Przewodniczącego KS KPWZPR w liczbie nieograniczonej zgłaszają
wyłącznie elektorzy spośród osób obecnych na spotkaniu, o którym mowa w §2 ust. 1.
Zgłoszony kandydat na Przewodniczącego KS KPWZPR musi wyrazić zgodę na
kandydowanie.
14. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania, która zawiera wyłącznie
oficjalnie zgłoszone kandydatury, ułożone w porządku alfabetycznym, wyłącznie przy
jednym nazwisku postawiony jest znak „X”.
15. Jeżeli w wyborach na Przewodniczącego KS KPWZPR zgłoszono wielu kandydatów,
za wybranego uważa się tego, który uzyskał zwykłą większość głosów.
16. Jeżeli w wyborach na Przewodniczącego KS KPWZPR zgłoszono wielu kandydatów,
a dwóch z nich uzyskało taką samą i największą liczbę głosów, zarządza się drugą turę
wyborów, w której udział biorą ci dwaj kandydaci. W drugiej turze zwycięża ten z
kandydatów, który uzyskał zwykłą większość głosów. W przypadku, gdy dwaj
kandydaci uzyskają taką samą liczbę ważnych głosów, zarządza się ponowne
głosowanie, a procedurę tę stosuje się aż do uzyskania rozstrzygnięcia.
17. Jeżeli w wyborach na Przewodniczącego KS KPWZPR zgłoszono tylko jednego
kandydata, uważa się go za wybranego, jeżeli uzyskał zwykłą większość głosów.
Jeżeli jedyny kandydat nie uzyskał wymaganej zwykłej większości głosów, zgłasza się
nowe kandydatury i powtarza głosowanie. Procedurę tę stosuje się aż do uzyskania
przez jednego z kandydatów zwykłej większości głosów.

III.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ
§5

1. Komisja Sędziowska KPWZPR jest powołana do zajmowania się sprawami
związanymi z działalnością sędziów piłki ręcznej Kujawsko-Pomorskiego
Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej.
2. KS KPWZPR współpracuje z Kolegium Sędziów Związku Piłki Ręcznej w Polsce
oraz innymi komisjami sędziowskimi Wojewódzkich Związków Piłki Ręcznej.
3. Przewodniczący KS KPWZPR odpowiada za całokształt prac komisji, organizuje,
nadzoruje i koordynuje jej działalność, wytycza kierunki szkolenia oraz reprezentuje
KS KPWZPR na zebraniach sprawozdawczych KPWZPR i Kolegium Sędziów ZPRP.
Odpowiada za sprawy porządkowe i dyscyplinarne, a także realizację zadań KS
KPWZPR, do których w szczególności zaliczają się:

a) Reprezentowanie środowiska sędziowskiego w kraju i za granicą,
b) Dokonywanie obsad sędziowskich na rozgrywki szczebla wojewódzkiego,
prowadzone przez KPWZPR,
c) Przekazywanie interpretacji przepisów gry w piłkę ręczną na podstawie
materiałów Kolegium Sędziów ZPRP oraz własnych,
d) Organizowanie kursów i egzaminów na sędziów okręgowych (kategorii B),
e) Kierowanie sędziów na kursy dla kandydatów na sędziów związkowych (kategorii
A),
f) Zgłaszanie sędziów na listy sędziów ligowych w rozgrywkach prowadzonych
przez ZPRP,
g) Szkolenie sędziów okręgowych i związkowych prowadzących zawody szczebla
wojewódzkiego, w tym szkolenie internetowe,
h) Ocenianie pracy sędziów prowadzących zawody szczebla wojewódzkiego,
i) Określanie zasad pracy KS KPWZPR,
j) Określanie obowiązków sędziów względem KS KPWZPR oraz warunków
koniecznych do wpisania na listę sędziów uprawnionych do prowadzenia
rozgrywek wojewódzkich w danym sezonie rozgrywkowym,
k) Wydawanie komunikatów.
4. Przewodniczący KS KPWZPR wykonuje swoje obowiązki z należytą starannością i
dbałością, przestrzegając postanowień niniejszego Regulaminu, Statutu KujawskoPomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej oraz innych regulaminów ZPRP.
§6
5. Wiceprzewodniczący KS KPWZR ds. szkoleniowych odpowiada za sprawy
szkoleniowe. Jego głównym zadaniem jest proponowanie kierunków rozwoju,
pozyskiwania nowych osób do środowiska sędziowskiego, opracowywania
materiałów szkoleniowych, przepisów gry oraz ich interpretacji.
6. Wiceprzewodniczący KS KPWZPR ds. organizacyjnych odpowiada za sprawy
organizacyjne. Jego głównym zadaniem jest przygotowywanie organizacyjne spotkań,
szkoleń i kursokonferencji, a także sprawowanie pieczy nad środkami finansowymi,
jakimi dysponuje KS KPZPR.
§7
7. Działalność KS KPWZPR finansowana jest ze środków KS KPWZPR i innych wpłat
na jej rzecz.

8. Wysokość rocznej składki sędziowskiej na fundusz koleżeński ustalana jest przed
rozpoczęciem każdej kadencji Przewodniczącego KS KPWZPR na cały czas jej
trwania i jest uiszczania na kursokonferencji sędziowskiej KS KPWZPR przed
rozpoczęciem danego sezonu rozgrywkowego. W skład składki sędziowskiej wchodzi
opłata legitymacyjna za wydanie legitymacji sędziego KPWZPR.
9. Środki uzyskane z tytułu wpłat sędziowskich i innych wpłat przeznaczane są na cele
związane z funkcjonowaniem KS KPWZPR, a w szczególności na: działania
szkoleniowe dla sędziów i kandydatów na sędziów, organizowanie spotkań, zebrań i
imprez okolicznościowych KS KPWZPR, zakup legitymacji sędziowskich i nagród
oraz działań marketingowych promujących działalność KS KPWZPR.
10. Rozliczenie kwot z uzyskanych wpłat następuje na corocznym spotkaniu KS
KPWZPR podsumowującym sezon.

IV.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I SZKOLENIOWE
§8

1. Sędziowie spotykają się corocznie na spotkaniach i kursokonferencjach
organizowanych przez KS KPWZPR. Udział w nich jest obowiązkowy. Nieobecność
sędziego – nieusprawiedliwiona lub usprawiedliwiona – wiąże się z koniecznością
nadrobienia przez niego zaległości poprzez przygotowanie wystąpienia na zadany
temat w trakcie kolejnego spotkania szkoleniowego. Minimalna liczba spotkań
sędziowskich - włączając w to kursokonferencję przedsezonową - wynosi trzy razy w
ciągu sezonu. KS KPWZPR zastrzega sobie prawo do organizowania większej liczby
spotkań, jeśli będzie taka potrzeba.
2. Przed startem danego sezonu rozgrywkowego organizowana jest kursokonferencja
szkoleniowa sędziów, w trakcie której przeprowadzane są testy sprawnościowe i
teoretyczne, na podstawie których KS KPWZPR publikuje listę osób uprawnionych do
prowadzenia zawodów mistrzowskich w danym sezonie rozgrywkowym oraz wydaje
legitymacje sędziowskie. Wyłącznie osoby, które zaliczyły testy teoretyczne oraz
sprawnościowe, mogą zostać wpisane na listę sędziów uprawnionych do prowadzenia
zawodów, organizowanych przez KPWZPR.
3. Drugie spotkanie sędziów w ciągu roku organizowane przez KS KPWZPR odbywa się
w okresie między obiema rundami rozgrywek danego sezonu.
4. Po zakończeniu sezonu rozgrywkowego KS KPWZPR organizuje kursokonferencję,
podczas której następuje podsumowanie rozgrywek, wręczenie nagród i
podziękowania oraz przedstawienie sprawozdania z działalności finansowej KS
KPWZPR.
§9

5. Sędzia jest zobowiązany do stawienia się na wyznaczone do prowadzenia zawody w
sposób należycie przygotowany. Nie dopuszcza się przybycia na zawody
nieprzygotowanym i/lub pod wpływem alkoholu. Czas przybycia na miejsce
rozgrywania zawodów określa się jako minimum 45 minut przed planowaną godziną
rozpoczęcia meczu, chyba że zajdą nieprzewidywalne okoliczności („siła wyższa”),
takie jak awaria środka transportu lub inne sytuacje uniemożliwiające sędziom
przybycie na mecz w odpowiednim czasie. Jednocześnie sędziowie mają obowiązek
niezwłocznie powiadomić organizatora meczu i Przewodniczącego KS KPWZPR (a
jeśli jest to niemożliwego jednego z jego zastępców) o zaistniałych problemach.
6. W związku z sytuacją opisaną w § 9, ust. 5 do obowiązków sędziów zalicza się
również znajomość numerów telefonów do przedstawicieli klubów biorących udział w
rozgrywkach, a także dostępność pod swoim numerem telefonu w czasie bezpośrednio
poprzedzającym zawody.
7. Obowiązkiem sędziów podczas zawodów jest należyte sprawowanie swoich
obowiązków od momentu przybycia na miejsce rozgrywania zawodów do momentu
jego opuszczenia. Sędziowie są odpowiedzialni nie tylko za prawidłowy, zgodny z
duchem sportu i obowiązującymi przepisami gry w piłkę ręczną nadzór nad
przebiegiem samego spotkania, ale również za odpowiednie wykonanie pozostałych
obowiązków do nich należących, zarówno przed jak i po meczu (np. sprawdzenie
badań lekarskich, odpowiednie wypisanie całego protokołu zawodów).
§ 10
8. KS KPWZPR, oprócz szkoleń w trakcie kursokonferencji i spotkań, prowadzi w ciągu
sezonu rozgrywkowego system szkoleń internetowych, w których wszyscy sędziowie
mają obowiązek brać czynny udział.
9. Szczegółowe zasady rozwiązywania testów internetowych na dany sezon
rozgrywkowy zawarte są w osobnym dokumencie, którego treść sędziowie otrzymują
bezpośrednio przed każdym sezonem rozgrywkowym.
10. KS KPWZPR co roku będzie przeprowadzać kurs dla nowych sędziów okręgowych
(kategoria B).
11. Szczegółowe zasady organizowania kursu sędziowskiego na dany sezon rozgrywkowy
zawarte są w osobnym dokumencie, którego treść podawana będzie do opinii
publicznej bezpośrednio przed rozpoczęciem każdego kursu sędziowskiego.

V.

SPRAWY PORZĄDKOWE
§ 11

1. Każdy z sędziów zobowiązany jest do godnego reprezentowania środowiska
sędziowskiego, dbania o swój i jego wizerunek, nieustannego podnoszenia swoich

kwalifikacji i umiejętności poprzez uczestnictwo w systemie szkoleń internetowych,
kursokonferencjach organizowanych przez KS KPWZPR oraz własną pracę.
2. Sędziowie mają obowiązek obcowania na co dzień z przepisami gry w piłkę ręczną i
podnoszenia swoich umiejętności, a także szkolenia i przyswajania nowych
interpretacji przepisów gry.
3. Każdy z sędziów zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego
Regulaminu oraz dokumentów wymienionych w § 1, ust.5.
4. Każdy z sędziów zobowiązany jest do uiszczenia rocznej składki na fundusz
koleżeński, o której mowa w § 7, ust. 8, celem wydania legitymacji sędziowskiej na
dany sezon rozgrywkowy.
5. Legitymację sędziowską, uprawniającą do prowadzenia na boisku zawodów piłki
ręcznej organizowanych przez KPWZPR, otrzymuje na dany sezon osoba, która uiści
składkę na fundusz koleżeński oraz zaliczy pozytywnie przedsezonowe testy
teoretyczne i sprawnościowe, o których mowa w § 8, ust. 2. Szczegółowe warunki
zaliczenia testów na dany sezon KS KPWZPR przedstawia sędziom bezpośrednio
przed kursokonferencją przedsezonową.
§ 12
6. Jeżeli sędzia nie dopełni obowiązków, o których mowa w § 11, ust. 5, nie może
prowadzić zawodów jako sędzia boiskowy do momentu uregulowania zaległości
finansowych lub pozytywnego zaliczenia testu i/lub testów.
7. Brak uiszczenia opłaty za fundusz koleżeński skutkuje ponadto odebraniem praw
wyborczych do momentu uregulowania zaległości finansowych.
8. KS KPWZPR ma prawo odsunąć na czas określony lub nieokreślony od prowadzenia
zawodów jako sędzia boiskowy osoby, które:
a) Notorycznie uchylają się od uczestnictwa w systemie szkoleń internetowych,
b) Nie biorą udziału w kursokonferencjach sędziowskich organizowanych przez KS
KPWZPR,
c) Złamały postanowienia niniejszego Regulaminu lub innych dokumentów, o
których mowa w § 1, ust.5,
d) Dopuszczają się naruszeń obowiązujących norm społecznych, nieujętych w
niniejszym Regulaminie, a godzących w wizerunek środowiska sędziowskiego
KPWZPR,
e) Nie wykonują z należytą starannością swoich obowiązków względem KS
KPWZPR, w tym dopuszczają się notorycznie rażących błędów w sprawowaniu
funkcji sędziego boiskowego lub sekretarza/mierzącego czas.

9. Od decyzji podjętych przez KS KPWZPR, zawartych w § 12, ust. 8, nie przysługuje
odwołanie.
§ 13
10. Przed każdym sezonem rozgrywkowym kluby uczestniczące w rozgrywkach winny
zgłosić do KS KPWZPR imienną listę osób, które mają pełnić funkcję
sekretarza/mierzącego czas podczas zawodów piłki ręcznej.
11. Dopuszcza się również możliwość zgłoszenia do pełnienia funkcji, o których mowa w
§ 13, ust. 1, od osób indywidualnych.
12. Wyłącznie osoby, które zostaną przeszkolone, mają prawo pełnienia funkcji, o których
mowa w § 13, ust. 1. Fakt ten skutkuje uzyskaniem od KS KPWZPR „Zaświadczenia
do pełnienia funkcji sekretarza/mierzącego czas” na dany sezon rozgrywkowy.

VI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14

1. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem decyduje KS KPWZPR.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zatwierdzenia sędziów w wyniku
głosowania, z uwzględnieniem zasad opisanych w niniejszym Regulaminie, § 3, ust.
11.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd KPWZPR.

