
REGULAMIN KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ 

Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej  

w Polsce 

 

 

§ 1 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin Kolegium Sędziów KPWZPR, zwany dalej „Regulaminem”, 

odnosi się do spraw związanych z sędziami piłki ręcznej zrzeszonymi w 

Kujawsko – Pomorskim Wojewódzkim Związku Piłki Ręcznej i ich 

działalnością na terenie województwa, podczas imprez prowadzonych 

bezpośrednio przez KPWZPR (rozgrywki młodzieżowe, III liga) lub 

odbywających się na terenie województwa pod auspicjami innych organizacji 

(np. Szkolnych Związków Sportowych, itp.). Dotyczy również turniejów 

towarzyskich organizowanych przez kluby zrzeszone w KPWZPR. 

2. Niniejszy Regulamin reguluje sprawy funkcjonowania środowiska 

sędziowskiego KPWZPR, dotyczy aspektów organizacyjnych oraz 

dyscyplinarnych. 

3. Jednocześnie wszyscy sędziowie piłki ręcznej KPWZPR podlegają 

przepisom i regulaminom zatwierdzonym przez ZPRP  oraz odrębnym 

regulaminom zatwierdzonym przez KPWZPR. 

 

§ 2 

II. SPRAWY OGRANIZACYJNE 

1. Komisja Sędziowska KPWZPR działa przy KPWZPR i zrzesza sędziów 

piłki ręcznej wszystkich kategorii.  

2. Członkami KS KPWZPR zasadniczo są sędziowie posiadający ważną 

licencję sędziego boiskowego na dany sezon oraz Przewodniczący KS 



KPWZPR. Ponadto, KPWZPR wydaje licencje sędziów stolikowych, które 

uprawniają osoby posiadające je do obsługi spotkań mistrzowskich jako 

sędziowie sekretarz lub mierzący czas.  

3. Koszt licencji sędziowskich na dany sezon ustala KPWZPR. 

4. Spotkania KS KPWZPR mają na celu integrację środowiska 

sędziowskiego, wymianę poglądów i doświadczeń oraz poprawę jakości 

wykonywanej pracy przez środowisko sędziowskie w naszym województwie. 

5. Spotkania KS KPWZPR odbywają się trzy razy w roku: 

A) Kursokonferencja przed sezonem rozgrywek (wrzesień), 

B) Spotkanie opłatkowe (grudzień), 

C) Spotkanie w trakcie sezonu – termin do ustalenia (wiosna) 

 

III. PRZEWODNICZĄCY KS KPWZPR 

 

1. Na czele KS KPWZPR stoi Przewodniczący KS KPWZPR, wybrany przez 

sędziów KPWZPR posiadających aktualne licencje sędziego boiskowego 

(członków KS KPWZPR). 

2. Przewodniczący KS KPWZPR nie jest zobowiązany do posiadania ważnej 

licencji sędziego boiskowego. 

3. Przewodniczącego KS KPWZPR wybierają członkowie KS KPWZPR 

spośród swojego grona minimalnym stosunkiem głosów 50%+1, a 

zatwierdzenia dokonuje Prezes KPWZPR. 

4. Przewodniczącego KS mogą odwołać sędziowie minimalnym stosunkiem 

głosów 50% + 1 lub Prezes KPWZPR po uzgodnieniu z Zarządem Związku. 

5. Kadencja Przewodniczącego KS trwa 4 lata. Ponadto, podczas wyborów 

na Przewodniczącego KS, na wniosek Przewodniczącego KS poddaje się pod 



głosowanie kandydatury na Referenta ds. obsad sędziowskich, Sekretarza i 

Skarbnika KS KPWZPR, którzy razem tworzą Komisję KS KPWZPR. 

6. Kadencja Referenta, Sekretarza i Skarbnika zasadniczo trwa rok, jednak 

może przy poparciu 50%+1 zostać przedłużona na kolejny sezon. 

7. Czynne prawo wyborcze przy wyborze Przewodniczącego KS KPWZPR 

posiada każdy pełnoprawny członek KS KPWZPR. 

8. Bierne prawo wyborcze posiada każdy członek KS KPWZPR posiadający 

ważną licencję sędziego boiskowego na dany sezon rozgrywek i jest obecny 

na spotkaniu sprawozdawczo – wyborczym. 

9. Każdy wybór (lub zatwierdzenie), dokonany przez KS KPWZPR drogą 

głosowania, wymaga quorum, które wynosi 40 % głosujących względem liczby 

wszystkich pełnoprawnych członków KS KPWZPR, za wyjątkiem głosowania 

dotyczącego wyboru lub odwołania Przewodniczącego KS KPWZPR, na 

którym obecnych musi być co najmniej 60% wszystkich członków KS 

KPWZPR. 

10. Istnieje możliwość zawieszenia członka KS KPWZPR w jego prawach 

(patrz: § 4), co skutkuje m.in. pozbawieniem danego członka praw 

wyborczych. Członek taki nie jest liczony przy ustalaniu liczby wszystkich 

członków KS KPWZPR. 

IV. OBOWIĄZKI I KOMPETENCJE POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW KS PKWZPR 

 

1. Referent do spraw obsad odpowiada za przygotowanie obsady 

sędziowskiej dla rozgrywek prowadzonych przez KPWZPR. Do obowiązków 

Referenta należy także prowadzenie wykazu przydziałów sędziowskich na 

dane spotkania, ewentualnych zmian wynikających z przepisów niniejszego 

Regulaminu lub innych nie ujętych w tym Regulaminie, zmiany obsad itp.. 

Sędziowie mogą także zgłaszać do Referenta brak możliwości przyjazdu na 

dane spotkania, do prowadzenia którego zostali wyznaczeni. 

2. Sekretarz prowadzi ewidencję sędziów KPWZPR. Prowadzi on spis 

sędziowanych spotkań, notuje przewinienia oraz wszelkie inne aspekty 



działalności sędziów, tj. wyniki testów, aktywność, uczestnictwo w 

spotkaniach, przewinienia. Zajmuje się prowadzeniem statystyk prowadzonych 

spotkań pod względem sędziowskim, ma także możliwość wysyłania 

komunikatów dotyczących KS KPWZPR. Po stwierdzeniu wykroczenia przez 

sędziów Sekretarz niezwłocznie jest zobowiązany do poinformowania o tym 

Przewodniczącego KS KPWZPR. 

3. Skarbnik zajmuje się działalnością finansową KS KPWZPR. Prowadzi 

odpowiednią dokumentację, jest zobowiązany do zdawania sprawozdań 

finansowych. Rozlicza wpływy i wydatki KS KPWZPR.   

V. SPOTKANIA KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ KPWZPR 

1. Komisja Sędziowska KPWZPR zasadniczo zbiera się w pełnym składzie 

trzy razy na sezon. Terminami „stałymi” są Kursokonferencja Szkoleniowa 

przed każdym sezonem rozgrywek, Spotkanie wigilijno – opłatkowe w okresie 

Bożonarodzeniowym oraz raz do roku spotkanie szkoleniowe w trakcie 

rozgrywek (termin wyznacza KS KPWZPR w porozumieniu z ogółem 

sędziów). 

2. Obecność na spotkaniach zasadniczo jest obowiązkowa. Sędzia musi być 

bezwzględnie obecny podczas Kursokonferencji przedsezonowej celem 

przystąpienia do testów oraz ich zaliczenia, uiszczenia składek sędziowskich, 

itp. Tylko po spełnieniu powyższych warunków sędzia uzyska licencję na dany 

sezon. 

3. Obowiązkiem sędziów jest aktywne uczestnictwo w pozostałych 

spotkaniach, celem powiększania swojej wiedzy na temat wykonywanej funkcji 

oraz integracji środowiska. Dopuszcza się jednakże, na wyraźny wcześniejszy 

wniosek i w uzasadnionych przypadkach, możliwość nie przybycia na jedno z 

dwóch pozostałych spotkań w danym sezonie rozgrywek. Wnioski takie należy 

kierować do Przewodniczącego KS KPWZPR na piśmie, pocztą elektroniczną 

lub telefonicznie (jednocześnie jeśli nastąpi taka potrzeba sędzia jest 

zobowiązany do udokumentowania swojej nieobecności stosownym pismem, 

np. w przypadku choroby – zwolnienie lekarskie). Nieobecność na więcej niż 



jednym spotkaniu lub nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje 

zastosowaniem kary, zgodnie z niniejszym Regulaminem.  

 

§ 3 

 

VI. OBOWIĄZKI SĘDZIEGO PIŁKI RĘCZNEJ 

1. Sędzia piłki ręcznej KPWZPR jest zobowiązany do godnego 

reprezentowania sprawowanej funkcji, tak na boisku jak i poza nim. 

2. Sędzia jest zobowiązany do szczegółowej znajomości Przepisów Gry w 

Piłkę Ręczną (obowiązujących od 1.07.2010), ich aktualnych interpretacji oraz 

stosowania tychże przepisów do odpowiednich sytuacji boiskowych. 

3. Ponadto, Sędzia jest zobowiązany do znajomości, przestrzegania oraz 

stosowania innych regulaminów ZPRP i KPWZPR, które określają zasady 

rozgrywania spotkań, w szczególności: Regulamin rozgrywek młodzieżowych 

ZPRP oraz Regulamin rozgrywek wojewódzkich KPWZPR na sezon 

2010/20011. 

VII. SĘDZIOWIE – SPRAWY PORZĄDKOWE 

1. Sędzia jest zobowiązany do stawienia się na wyznaczone do prowadzenia 

zawody w sposób należycie przygotowany. 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 o zaistniałych problemach (konieczna jest również 

znajomość numerów telefonów i dostępność pod nimi w czasie bezpośrednio 

poprzedzającym zawody). 

2. Obowiązkiem sędziów 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 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). 

3. Niewypełnienie obowiązków skutkuje nałożeniem kar, o których mowa w 

tym Regulaminie. 

 

§ 4 

 

VIII. SPRAWY DYSCYPLINARNE 

 

1. Każdy z Sędziów KPWZPR podlega przepisom zawartym w niniejszym 

Regulaminie, jak również w regulaminach zatwierdzonych przez ZPRP, w 

szczególności Regulaminowi Dyscyplinarnemu ZPRP. 

2. Regulamin reguluje sprawy wykroczeń dyscyplinarnych oraz dotyczy 

zachowań sędziów KPWZPR w ich pracy zarówno podczas wykonywania 

funkcji sędziego zawodów, jak również podczas działalności sędziów poza 

boiskiem (dot. głównie zebrań sędziów organizowanych przez KS KPWZPR). 

3. Kary dyscyplinarne dla sędziów piłki ręcznej KPWZPR, podczas zawodów 

o których mowa w §1, punkt I, podpunkt 1 są następujące: 

- upomnienie, 

- nagana, 

- kara finansowa 

- odsunięcie od ilości prowadzonych spotkań, 

- czasowe zawieszenie w prawach członka Komisji Sędziowskiej 

KPWZPR, z jednoczesnym zakazem możliwości wykonywania 

funkcji sędziego podczas zawodów organizowanych przez 

KPWZPR 

- cofnięcie licencji sędziego KPWZPR na czas nieokreślony 



 

IX. TARYFIKATOR KAR 

 

1.   Kary przeznaczone dla sędziów piłki ręcznej KPWZPR: 

A. Za nieuzasadnioną nieobecność na meczu, do którego prowadzenia 

sędzia/sędziowie zostali wyznaczeni: 

- w pierwszym przypadku w danym sezonie – kara finansowa w kwocie 

50zł, 

- w drugim przypadku w danym sezonie – kara finansowa w kwocie 

100zł, 

- w trzecim i każdym kolejnym przypadku w danym sezonie – kara 

czasowego zawieszenia w prawach członka KS KPWZPR na okres od 

pół roku do jednego roku. 

B. Za spóźnienie się na mecz bez podanej istotnej przyczyny (dot. godz. 

rozpoczęcia meczu): 

- w pierwszym przypadku w danym sezonie – kara nagany, 

- w drugim przypadku w danym sezonie – kara finansowa w kwocie 50zł, 

- w trzecim przypadku w danym sezonie – kara finansowa w kwocie 

100zł, 

- w każdym kolejnym przypadku – kara czasowego zawieszenia w 

prawach członka KS KPWZPR na okres pół roku. 

C. Za nieterminowe stawienie się na obiekcie sportowym (wymagane 45 minut 

przed planowaną godziną rozpoczęcia zawodów): 

- w pierwszym i drugim przypadku w danym sezonie – kara upomnienia, 

- w trzecim i czwartym przypadku w danym sezonie – kara nagany, 

- w piątym przypadku w danym sezonie – kara finansowa w kwocie 50zł, 

- w szóstym przypadku w danym sezonie – kara finansowa w kwocie 

100zł, 

- w każdym kolejnym przypadku w danym sezonie – kara odsunięcia od 

prowadzenia jednego kolejnego spotkania mistrzowskiego wg 

terminarza rozgrywek, 



D. Za zbyt późne powiadomienie przewodniczącego KS KPWZPR o braku 

możliwości stawienia się na zawody, do których prowadzenia 

sędzia/sędziowie zostali wyznaczeni(co najmniej pięć dni przed datą meczu): 

- w pierwszym przypadku w danym sezonie – kara upomnienia, 

- w drugim i trzecim przypadku w danym sezonie – kara nagany, 

- w czwartym przypadku w danym sezonie – kara finansowa w kwocie 

50zł, 

- w piątym przypadku w danym sezonie – kara finansowa w kwocie 

100zł, 

- w każdym kolejnym przypadku w danym sezonie – kara czasowego 

zawieszenia w prawach członka Komisji Sędziowskiej KPWZPR na 

okres jednego miesiąca. 

E. Za nienależyte sprawowanie funkcji sędziego piłki ręcznej (sprawy 

porządkowe): 

- w pierwszym przypadku w danym sezonie – kara upomnienia, 

- w drugim i trzecim przypadku w danym sezonie – kara nagany; 

- w każdym kolejnym przypadku w danym sezonie – kara odsunięcia od 

prowadzenia jednego kolejnego spotkania mistrzowskiego wg 

terminarza rozgrywek oraz obowiązkowe zaliczenie testu dotyczącego 

obowiązków sędziego przed, w trakcie i po zawodach. 

F. Za nie używanie przez sędziów jednakowych strojów podczas meczu lub nie 

posiadanie strojów odróżniających się kolorystycznie od zespołów 

uczestniczących w meczu1: 

- w pierwszym przypadku w danym sezonie – kara upomnienia, 

- w drugim i trzecim przypadku w danym sezonie – kara nagany, 

- w czwartym kolejnym przypadku w danym sezonie – kara finansowa w 

kwocie 50zł, 

- w piątym przypadku w danym sezonie – kara finansowa w kwocie 

100zł, 

- w każdym kolejnym przypadku w danym sezonie – kara odsunięcia od 

prowadzenia jednego spotkania mistrzowskiego wg terminarza 

rozgrywek. 

                                                 
1 Patrz jednakże: Przepisy Gry w Piłkę Ręczną, Przepis 17:13. 



G. Za złe i niekulturalne zachowanie względem innych uczestników widowiska 

sportowego: 

- w pierwszym przypadku w danym sezonie – kara upomnienia, 

- w drugim przypadku w danym sezonie – kara nagany; 

- w każdym kolejnym przypadku w danym sezonie – kara odsunięcia od 

prowadzenia od jednego do trzech kolejnych spotkań mistrzowskich wg 

terminarza rozgrywek 

- w przypadku stwierdzenia drastycznych zachowań – kara czasowego 

zawieszenia w prawach członka KS KPWZPR na okres od pół roku do 

dwóch lat lub kara cofnięcia licencji sędziego KS KPWZPR na czas 

nieokreślony. 

H. W przypadku nie zaliczenia testów podczas Kursokonferencji oraz 

nieobecności na niej sędzia nie uzyska licencji na dany sezon rozgrywkowy. 

I. Za nieobecności na spotkaniach KS KPWZPR w trakcie sezonu: 

- w przypadku dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności – kara 

odsunięcia od prowadzenia od pięciu do siedmiu kolejnych spotkań 

mistrzowskich wg terminarza rozgrywek, 

- w przypadku jednej nieusprawiedliwionej nieobecności – kara 

odsunięcia od prowadzenia od dwóch do pięciu kolejnych spotkań 

mistrzowskich wg terminarza rozgrywek, 

- w przypadku próby usprawiedliwienia jednej nieobecności po czasie lub 

niemożności udokumentowania wniosku o zwolnienie z obecności – 

kara nagany lub odsunięcia od prowadzenia od jednego do dwóch 

kolejnych spotkań mistrzowskich wg terminarza rozgrywek, 

- w przypadku jednej usprawiedliwionej nieobecności sędzia 

zobowiązany jest do odpracowania tejże (przygotowanie materiałów 

dot. omawianych tematów itp. – podobnie jak w przypadku kary 

nagany) lub zaliczenie zaoczne (np. za pomocą Internetu lub podczas 

kolejnego spotkania) testów, jakie miały miejsce podczas spotkania, 

- za nie uzyskanie wymaganej ilości punktów podczas testów 

śródrocznych – kara nagany w pierwszym przypadku, w kolejnym 

odsunięcie od prowadzenia jednego kolejnego spotkania 

mistrzowskiego wg terminarza rozgrywek. 



J. W przypadku komentowania pracy sędziów prowadzących zawody na boisku 

będąc w danym czasie kibicem, trenerem lub zawodnikiem sędziowie 

prowadzący takie spotkanie mają obowiązek poinformować KS KPWZPR o 

zaistniałej sytuacji i/lub opisać ją w protokole zawodów. KS KPWZPR 

zastrzega sobie w takim przypadku sankcjonowanie kar wg własnego uznania, 

włączając w to wszystkie kary przewidziane w niniejszym Regulaminie. 

 

Uwagi dodatkowe: 

 

1. Istnieje możliwość odwołania się od kary do KS KPWZPR. 

2. KS KPWZPR zastrzega sobie możliwość skrócenia odbywania kary na 

wniosek Sędziego lub z własnej inicjatywy. 

3. Pod pojęciem rozgrywek mistrzowskich rozumie się wszystkie mecze 

rozgrywane pod egidą KPWZPR (wojewódzkie rozgrywki młodzieżowe oraz III liga 

seniorów). 

4.  Kara nagany skutkuje obowiązkiem przygotowania materiałów do omówienia, 

testów lub wykazaniem się inną aktywnością podczas kolejnego spotkania sędziów 

KS KPWZPR. 

5. KS KPWZPR będzie prowadziło szczegółowe zapisy dotyczące przewinień 

sędziów, ich uczestnictwa w spotkaniach oraz wynikach testów. Pary, które zostaną 

odsunięte od prowadzenia spotkań, zastępowane będą w pierwszej kolejności przez 

pary, które: 

- mają największą ilość procentową uczestnictwa w spotkaniach KS KPWZPR, 

- uzyskują najlepsze wyniki podczas testów sprawdzających, 

- mają na swoim „koncie” najmniej przewinień (kary upomnienia, nagany, itd.). 

  

 

 

 

 

 

 

 


