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R E G U L A M I N  

wykonywania funkcji s ędziego piłki r ęcznej i s ędziego piłki r ęcznej pla żowej 

PWZPR w sezonie 2016/2017  

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne  

§ 1 

Zakres przedmiotowy Regulaminu 

 

Regulamin wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej plażowej 

PWZPR, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności i dotyczy: 

 

1) warunków uzyskiwania uprawnień do prowadzenia określonych zawodów w charakterze 

sędziego piłki ręcznej (kategoria A - sędzia związkowy, kategoria B - sędzia okręgowy) lub 

piłki ręcznej plażowej (kategoria C); 

2) świadczenia na rzecz sędziów; 

3) formy uzyskiwania awansów sędziów piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej; 

4) zasady nagradzania i karania sędziów. 

 

§ 2 

Ogólne warunki prowadzenia zawodów szczebla wojewódzkiego PWZPR 

 

1. Osoby, które posiadają licencję sędziego piłki ręcznej lub sędziego piłki ręcznej plażowej 

otrzymują uprawnienie do prowadzenia zawodów piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej na 

terenie województwa pomorskiego i organizowanych przez PWZPR wyłącznie po spełnieniu 

warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

2. Przez prowadzenie zawodów piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej rozumie się 

wykonywanie funkcji sędziów prowadzących te zawody na boisku lub na piasku. 

 

3. Warunki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności wniesienie ustalonej opłaty 

na dany sezon sportowy, odbycie określonego szkolenia, posiadanie określonego wieku, 

umieszczenie na odpowiedniej liście sędziów. 

 

4. Wysokość opłaty na dany sezon sportowy zwaną “funduszem koleżeńskim” jest ustalona 

przez Komisję Sędziowską PWZPR, przekazywana jest w komunikacie sędziom PWZPR i 

obowiązuje wszystkich sędziów PWZPR. 
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5. Osoby, które nie uiściły opłaty przed kursokonferencją lub podczas jej trwania nie 

uzyskają licencji na sezon 2016/2017 i nie będą wyznaczane do prowadzenia zawodów. 

 

6. KS PWZPR ma prawo zwolnić sędziego z opłaty na dany sezon po złożeniu podania z 

odpowiednią argumentacją. 

 

§ 3 

Uprawnienia sędziów zagranicznych 

 

1. Osoby posiadające zagraniczne uprawnienia sędziów piłki ręcznej lub sędziów piłki 

ręcznej plażowej, ale nie posiadające polskiego obywatelstwa nie mogą na podstawie tych 

dokumentów prowadzić na terytorium województwa pomorskiego i organizowanych przez 

PWZPR w charakterze sędziów na boisku lub na piasku zawodów piłki ręcznej oraz 

zawodów w ramach krajowych i międzynarodowych turniejów piłki ręcznej plażowej bez 

zezwolenia Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej PWZPR. 

 

2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej. 

 

Rozdział 2. Warunki prowadzenia zawodów przez s ędziów w danym sezonie 

rozgrywkowym  

§ 4 

Wyszczególnienie warunków prowadzenia zawodów 

 

1. Sędzia piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej może prowadzić zawody objęte posiadaną 

licencją,jeżeli: 

1) uiścił opłatę na dany sezon sportowy i otrzymał stosowną licencję lub przedłużył termin jej 

obowiązywania wydaną przez ZPRP lub PWZPR, o których mowa w § 1 niniejszego 

regulaminu; 

2) nie przekroczył wieku określonego w § 5 i 6; 

3) zaliczył z wynikiem pozytywnym testy teoretyczne i sprawnościowe zorganizowane 

zgodnie z wymogami określonymi w § 7 organizowane przez Komisję Sędziowską PWZPR 

lub dla sędziów kategorii A organizowane przez Kolegium Sędziów ZPRP; 

4) został umieszczony na jednej z list sędziów  uprawnionych  na  dany  sezon  rozgrywkowy 

o których mowa w § 8; 



3 

5) został wyznaczony do prowadzenia konkretnych zawodów przez organ uprawniony 

zgodnie z § 9 i 10. 

 

2. Wysokość  opłaty,  o  której  mowa  w  ust.1  pkt  1,  ustalana jest zgodnie § 2 ust. 4 

niniejszego regulaminu. 

 

§ 5 

Ograniczenia wiekowe sędziów kategorii B i C 

 

1.Sędziowie posiadający licencję kategorii C mogą być wyznaczani do prowadzenia 

zawodów piłkiręcznej plażowej, jeżeli ukończyli 16 lat i nie przekroczyli 50 roku życia. 

 

2. Sędziowie posiadający licencję kategorii B mogą być wyznaczani do prowadzenia 

zawodów piłki ręcznej objętych ich licencją, jeżeli ukończyli 16 lat i nie przekroczyli 65 roku 

życia. 

 

3. Sędziowie wymienieni w ust. 1 i 2, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mogą prowadzić 

zawody objęte ich licencjami wyłącznie z pełnoletnimi sędziami odpowiednio piłki ręcznej lub 

piłki ręcznej plażowej. 

 

§ 6 

Ograniczenia wiekowe sędziów kategorii A 

 

W rozgrywkach odbywających się pod egidą PWZPR sędziowie kategorii A lub byli 

sędziowie związkowi mogą prowadzić zawody do ukończenia 65 roku życia. Na szczeblu 

centralnym i podczas zawodów superligi, I ligi i II ligi powyższą sytuację reguluje “Regulamin 

funkcji sędziego piłki ręcznej i piłki ręcznej ZPRP § 6”. 

 

§ 7 

Kursokonferencja sędziów PWZPR oraz seminaria szkoleniowe 

 

1. Komisja Sędziowska PWZPR organizuje i przeprowadza kursokonferencję dla sędziów 

PWZPR posiadających licencje poszczególnych kategorii przed rozpoczęciem rozgrywek 

szczebla wojewódzkiego PWZPR w czasie których przeprowadza się testy teoretyczne i 

testy praktyczne, w tym sprawnościowe i wytrzymałościowe dla sędziów kategorii B oraz 

byłych sędziów związkowych. Obecność wszystkich sędziów PWZPR jest obowiązkowa. 
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2. Komisja Sędziowska PWZPR zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych 

testów teoretycznych i praktycznych dla sędziów kategorii A, którzy nie zaliczyli z wynikiem 

pozytywnym testów teoretycznych i praktycznych organizowanych przez Kolegium Sędziów 

ZPRP. 

 

3. Warunkiem zaliczeniem testów teoretycznych podczas kursokonferencji jest uzyskanie 

70% pozytywnych odpowiedzi a warunkiem zaliczenia testów sprawnościowych jest 

zaliczenie biegu na dystansie 2400 metrów w czasie 12 minut dla osób do 50 roku życia, w 

czasie 14 minut osoby od 50 do 65 roku życia, oraz uzyskanie korzystnej oceny 

dotychczasowego sędziowania.  

 

4. Wymagania objęte sprawdzianem teoretycznym i praktycznym, o których mowa w ust. 1, 

powinny być przekazane zainteresowanym osobom z odpowiednim wyprzedzeniem. 

 

5. Uczestnictwo w kursokonferencji sędziów PWZPR oraz otrzymanie pozytywnych wyników 

testów zgodnie z ust. 3 oraz korzystnej oceny dotychczasowego sędziowania stanowią 

podstawę do wpisania sędziów na odpowiednie listy sędziów uprawnionych, o których mowa 

w § 8. 

 

6. Dla osób, które nie zaliczyły testów podczas kursokonferencji sędziów PWZPR lub były z 

ważnych przyczyn nie obecne na kursokonferencji jest przewidziana jedna poprawka w 

terminie wyznaczonym przez Komisję Sędziowską PWZPR. 

 

7. Komisja Sędziowska PWZPR podczas trwania sezonu 2016/2017 będzie organizowała 

seminaria szkoleniowe w wyznaczonych miejscach na terenie województwa i zobowiązuje 

sędziów wszystkich kategorii sędziowskich do uczestnictwa. Brak uczestnictwa w 

seminariach szkoleniowych będzie prowadziło do odsunięcia od wyznaczania na zawody 

organizowane w PWZPR w ciągu najbliższych dwóch kolejek po zorganizowanym 

seminarium szkoleniowym.  

 

8. Sekretarz Komisji Sędziowskiej PWZRP po każdym seminarium szkoleniowym będzie 

wysyłał informację o osobach uczestniczących i obecnych na seminarium. 
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§ 8 

Listy sędziów uprawnionych do prowadzenia zawodów 

 

1. Na każdy sezon rozgrywkowy ustala się listy sędziów posiadających licencje 

poszczególnych kategorii i uprawnionych do prowadzenia zawodów piłki ręcznej lub piłki 

ręcznej plażowej.  

 

2. Do prowadzenia zawodów piłki ręcznej w ramach rozgrywek szczebla wojewódzkiego 

PWZPR w danym sezonie mogą być wyznaczani sędziowie kategorii A i B, którzy 

uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Kolegium Sędziów ZPRP lub 

kursokonferencji organizowanej przez Komisję Sędziowską PWZPR oraz zaliczyli z 

wynikiem pozytywnym test teoretyczny i praktyczny oraz uzyskali korzystną ocenę 

dotychczasowego sędziowania przez Kolegium Sędziów ZPRP lub przez Komisje 

Sędziowską PWZPR. 

 

3. Listy sędziów, o których mowa w ust. 1, ustala Komisja Sędziowska PWZPR. 

 

4. Listy sędziów uprawnionych, o których mowa w ust. 1, 2, 3 powinny być opublikowane w 

komunikatach wydawanych przez Komisję Sędziów PWZPR przed rozpoczęciem rozgrywek 

w danym sezonie sportowym oraz umieszcza się na stronie PWZPR. 

 

§ 9 

Wyznaczanie obsad sędziowskich i ich zmiana 

 

1. Przewodniczący sędziów PWZPR powołuje referenta obsad sędziowskich, który będzie 

wyznaczał do prowadzenia konkretnych zawodów sędziów piłki ręcznej lub piłki ręcznej 

plażowej oraz sędziów do występowania w formie osoby mierzącej czas lub sekretarza w 

rozgrywkach organizowanych i prowadzonych przez ZPRP i PWZPR na szczeblu Superligi, I 

ligi i II ligi spośród osób umieszczonych na listach, o których mowa w § 8. 

 

2. W trybie, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się także zmiany obsady sędziowskiej. 

 

3. W przypadku nagłej niemożliwości stawienia się na zawody, należy znaleźć za siebie 

zastępstwo i niezwłocznie o tym poinformować referenta obsad sędziowskich. 
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4. Niemożliwość sędziowania w danym terminie trzeba zgłaszać z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem do piątku - poprzedzającego dany termin do godziny 20 mailowo do 

referenta obsad. 

 

5. Nieusprawiedliwiona absencja sędziów wyznaczonych do prowadzenia zawodów lub 

występowania w formie osoby mierzącej czas lub sekretarza będzie karana zgodnie z § 18 

niniejszego regulaminu. 

 

6. Sędziowie mają obowiązek zgłaszania do Komisji Sędziowskiej PWZPR turniejów i meczy 

towarzyskich do których prowadzenia zostali zaproszeni (zgłoszenia w formie mailowej 

należy przesłać na adres mailowy obsady@poczta.fm) w terminie na tydzień przed 

przewidzianą datą zawodów. 

 

7. Komisja Sędziowska PWZPR zastrzega sobie prawo do odmowy prowadzenia zawodów 

przez sędziów PWZPR o których mowa w ust. 6 bez podania przyczyny. 

 

8. Sędzia piłki ręcznej nie może pełnić żadnych funkcji organizacyjnych lub 

reprezentacyjnych w klubie sportowym piłki ręcznej bez informacji przekazanej do Komisji 

Sędziowskiej PWZPR i bez uzyskania zgody przez Komisję Sędziowską PWZPR. 

 

9. Komisja Sędziowska PWZPR zastrzega sobie prawo do wygaszania decyzji zezwalającej 

na pełnienie funkcji o których mowa w ust. 8 bez podania przyczyny. 

 

10. Sędziowie, którzy uzyskali zgodę o której mowa w ust. 8 nie będą wyznaczani do 

prowadzenie zawodów w kategorii wiekowej w której pełnią funkcję organizacyjną lub 

reprezentacyjną w klubie sportowym piłki ręcznej. 

 

§ 10 

Uprawnienia Komisji Sędziowskiej PWZPR 

 

1. Przewodniczący Komisji Sędziowskiej PWZPR oraz Komisja Sędziowska maja prawo 

wykonywać następujące zadania: 

 

1) organizowanie szkoleń dla sędziów posiadających licencję kategorii A, B oraz C; 

2) wydawanie legitymacji sędziowskich dla sędziów kat. B; 

3) wyznaczanie sędziów posiadających licencję kategorii A lub B oraz umieszczonych na 

liście sędziów uprawnionych do prowadzenia zawodów piłki ręcznej, objętych ich licencją; 
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4) nagradzanie i karanie sędziów; 

5) reprezentowanie sędziów PWZPR. 

 

Rozdział 3. Świadczenia na rzecz s ędziów piłki r ęcznej i piłki r ęcznej pla żowej  

§ 11 

Prawo sędziego do ochrony osobistej 

 

Sędziowie piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej są uprawnieni do otrzymania od 

organizatorów zawodów niezbędnej pomocy i ochrony osobistej przed zawodami, w czasie 

ich trwania oraz po zawodach zgodnie z postanowieniami regulaminów normujących 

poszczególne rodzaje rozgrywek piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej. 

 

§ 12 

Prawo sędziego do świadczenia pieniężnego 

 

1.Sędziom piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej prowadzącym zawody na boisku lub na 

piasku oraz sekretarzom zawodów i mierzącym czas przysługuje świadczenie pieniężne 

obejmujące ryczałt z tytułu pełnienia funkcji sędziego piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej. 

Ryczał sędziowski obejmuje łącznie wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji 

sędziego piłki ręcznej oraz zryczałtowane koszty podróży z miejscowości zamieszkania 

sędziego do miejsca rozegrania zawodów i z powrotem. 

 

2. Wysokość świadczenia pieniężnego jest ustalana na wniosek Komisji Sędziowskiej 

PWZPR przez Zarząd PWZPR w drodze uchwały.  

 

§ 13 

Procedura przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych 

 

1. Świadczenia, o których mowa w § 12, przysługują sędziom zawodów oraz sędziom 

wyznaczonym jako osoby mierzące czas i sekretarzom za zawody III ligi (ligi 

międzywojewódzkiej), rozgrywek o Puchar PWZPR, rozgrywek dzieci, młodzików i juniorów, 

rozgrywek szkolnych, rozgrywek akademickich i turniejów na terenie województwa 

Pomorskiego. Świadczenia wypłaca organizator bezpośrednio przed zawodami. Sędziowie 

są zobowiązani do przedłożenia organizatorom wymaganych dokumentów. 
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2. Świadczenia pieniężne dla sekretarzy zawodów i mierzących czas w zawodach piłki 

ręcznej Superligi, I, II ligi, a także Młodzieżowych Mistrzostw Polski, ogólnopolskich 

rozgrywek dzieci na wszystkich szczeblach, juniorów i młodzików oraz rozgrywkach 

szkolnych piłki ręcznej oraz dla sędziów prowadzących zawody w turniejach krajowych i 

międzynarodowych piłki ręcznej plażowej ustala Kolegium Sędziów ZPRP i zatwierdzana 

jest uchwałą przez Zarząd ZPRP. 

 

3.W razie braku wypłaty należnych świadczeń z tytułu prowadzenia zawodów sędzia piłki 

ręcznej, piłki ręcznej plażowej powinien powiadomić o tym fakcie: 

1) Przewodniczącego  Komisji Sędziowskiej PWZPR w przypadku systemu rozliczeń 

wymienionego w ust. 1, 

2) Kolegium Sędziów ZPRP w przypadku systemu rozliczeń, o którym mowa w ust. 2. 

 

4. Sędzia przedstawia organizatorowi delegację sędziowską i na tej podstawie organizator 

zawodów wypłaca ekwiwalent sędziowski.  

 

5. W przypadku prowadzenia więcej niż jednych zawodów w tej samej miejscowości gdzie 

mecze “następują po sobie” (maksymalna przerwa pomiędzy zakończeniem pierwszego 

spotkania a rozpoczęciem drugiego wynosi jedną godzinę) sędzia prowadzący zawody na 

boisku  oraz sędzia wyznaczony do pełnienia funkcji mierzącego czas lub sekretarza mają 

(obowiązek) do rozliczenia pierwszych zawodów jako sędzia zamiejscowy a drugich 

zawodów jako sędzia miejscowy (bez znaczenia, kto jest organizatorem zawodów). 

 

6. Sędziowie nabywają delegację sędziowską u skarbnika Komisji Sędziowskiej PWZPR i 

tylko na podstawie oryginalnej delegacji mogą rozliczać ekwiwalent sędziowski. Kopiowanie i 

używanie nieoryginalnej delegacji jest zabronione i będzie prowadzić do karania sędziów 

zgodnie z § 18 niniejszego regulaminu. 

 

7. Skarbnik Komisji Sędziowskiej PWZPR będzie na bieżąco prowadził rejestr nabytych 

delegacji sędziów PWZRP. 
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Rozdział 4. Awans s ędziowski  

§ 14 

Warunki przystąpienia do kursu na sędziego okręgowego 

 

1.Osoby ubiegające się o licencję kategorii B - sędziego okręgowego powinni wziąć udział w  

kursie przygotowującym do egzaminu na sędziego kategorii B. Kurs organizowany jest w 

zależności od potrzeb i trwa około dwóch miesięcy. Każdy kto wyrazi chęć i ukończy 16 rok 

życia może wziąć udział w kursie przygotowującym na sędziego piłki ręcznej. Osoby, które 

nie ukończyły 18 roku życia zobowiązane są do posiadania zaświadczenia wyrażającego 

zgodę przez osobę prawną do uczęszczania w kursie sędziowskim. 

2. Koszt uczestnictwa w kursie sędziowskich ustala Komisja Sędziowska PWZPR na dany 

sezon i podawany jest w ogłoszeniu o organizacji kursu. 

 

Warunki uzyskania licencji kategorii B - sędziego okręgowego 

 

1. Sędziowie piłki ręcznej ubiegający się o uzyskanie licencji sędziego kategorii B - 

okręgowego zobowiązani są do pozytywnego zdania testów teoretycznych i praktycznych, w 

tym sprawnościowych ustalonych w § 7 ust. 1 i 2. oraz uiszczenia opłaty zgodnie z § 2 ust. 4 

niniejszego regulaminu.  

 

Warunki zgłoszenia sędziów okręgowych do awansu na szczebel centralny 

 

 1.  Komisja Sędziowska PWZPR dokonuje wyboru pośród sędziów okręgowych na 

podstawie obserwacji i zgłasza perspektywicznych kandydatów Kolegium Sędziów ZPRP na 

egzamin związkowy w danym roku. 

 

Rozdział 5. Nagradzanie i karanie s ędziów  

§ 15 

Podstawowe obowiązki sędziego 

 

1. Każdy sędzia piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej jest obowiązany do wypełniania zadań 

określonych w Przepisach gry w piłkę ręczną lub w piłkę ręczną plażową, a w szczególności 

do: 

1) godnego reprezentowania PWZPR i środowiska sędziowskiego, 

2) sędziowania zawodów obiektywnie i z należytą starannością,  
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3) występowania w obowiązującym stroju i przestrzegania estetycznego wyglądu 

zewnętrznego. 

 

2. Strój sędziowski, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określają Przepisy gry w piłkę ręczną i w 

piłkę ręczną plażową oraz aktualnie obowiązujące regulaminy rozgrywek. 

 

3. Podczas sędziowania zawodów istnieje zakaz używania przez sędziów PWZPR 

widocznej biżuterii typu łańcuszki, kolczyki, pierścionki itp. 

 

4. Prawo do powierzchni reklamowych na sprzęcie sędziowskim przysługuje wyłącznie 

ZPRP.  

 

§ 16 

Obowiązek systematycznego doskonalenia umiejętności sędziowskich 

 

1. Każdy sędzia piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej ma obowiązek znać aktualnie 

obowiązujące przepisy gry w piłkę ręczną lub w piłkę ręczną plażową, interpretacje tych 

przepisów, regulaminy odpowiednich rodzajów rozgrywek w piłce ręcznej oraz turniejów 

krajowych i międzynarodowych w piłce ręcznej plażowej, organizowanych i prowadzonych 

przez ZPRP oraz PWZPR oraz stosować je prawidłowo podczas prowadzenia zawodów. 

 

2. Dla pogłębienia wiedzy i umiejętności praktycznych, o których mowa w ust. 1, każdy 

sędzia piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej ma obowiązek w sposób systematyczny brać 

udział w seminariach szkoleniowych organizowanych przez Komisję Sędziowską PWZPR 

zgodnie z § 7 ust. 7 niniejszego regulaminu . 

 

3. W przypadku braku systematycznego uczestnictwa wyciągane będą także konsekwencje 

zgodnie z § 18 niniejszego regulaminu. 

 

§ 17 

Procedura odznaczania i wyróżniania sędziów 

 

Sędziowie piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej mogą być odznaczani i wyróżniani w trybie i 

na zasadach określonych w odrębnej uchwale Zarządu Związku wydanej na podstawie § 50 

ust. 2 statutu ZPRP. 
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§ 18 

Porządkowa i dyscyplinarna odpowiedzialność sędziów 

 

1. Sędziowie piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej oraz sekretarze zawodów i mierzący czas 

ponoszą odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną za naruszenie postanowień statutu i 

regulaminów ZPRP oraz PWZPR, przepisów gry w piłkę ręczną i piłkę ręczną plażową oraz 

przepisów innych aktów prawnych normujących wykonywanie czynności sędziowskich. 

 

2. Rodzaje wykroczeń porządkowych sędziów podczas zawodów organizowanych przez 

PWZPR i ZPRP oraz zasady i tryb postępowania w sprawach tych wykroczeń określa 

Regulamin Wykonywania Funkcji Sędziego PWZPR. 

 

3. Rodzaje wykroczeń dyscyplinarnych sędziów oraz zasady i tryb postępowania w 

sprawach tych wykroczeń określa Regulamin Dyscyplinarny ZPRP. 

 

Rodzaje kar porządkowych dla sędziów 

 

1. Karami porządkowymi dla sędziów są: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) odsunięcie od wykonywania funkcji sędziego na okres do 3 miesięcy. 

 

2. Karę odsunięcia od wykonywania funkcji sędziego orzeka się w pełnych tygodniach i 

miesiącach. 

§ 19 

Kary dodatkowe dla sędziów 

 

1. Dodatkowymi karami porządkowymi dla sędziów są: 

1) zawieszenie licencji sędziego, 

2) zakaz wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w PWZPR oraz ZPRP, 

3) obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej wykroczeniem. 

 

2. Jeżeli za wykroczenie sędziego została orzeczona kara odsunięcia od wykonywania 

funkcji, orzeka się również karę dodatkową zawieszenia właściwej licencji na okres 

odsunięcia. 

 



12 

3. Karę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, orzeka się na okres do 6 miesięcy ze wskazaniem 

funkcji i organizacji, której dotyczy. 

 

§ 20 

Wszczęcie postępowania porządkowego 

 

1. Komisja Sędziowska PWZPR wszczyna postępowanie niezwłocznie po uzyskaniu 

materiałów uzasadniających popełnienie wykroczenia porządkowego. 

 

2. Nie wszczyna się postępowania przed Komisją Sędziowską PWZPR, jeżeli od dnia 

popełnienia przez sędziego wykroczenia porządkowego upłynął rok. 

 

§ 21 

Rozprawa przed Komisją 

 

1. Postępowanie w sprawie wykroczenia porządkowego sędziego toczy się w formie 

rozprawy przed Komisją Sędziowską PWZPR na posiedzeniu plenarnym lub przed 

zespołem orzekającym, powołanym przez Przewodniczącego Komisji PWZPR w składzie co 

najmniej 3-osobowym. 

 

2. W rozprawie ma prawo udziału sędzia obwiniony o popełnienie wykroczenia 

porządkowego. 

 

3. Obwiniony sędzia przybywa na rozprawę na własny koszt. 

 

4. Jeżeli obwiniony został prawidłowo powiadomiony o miejscu i terminie rozprawy, jego 

nieobecność nie stoi na przeszkodzie w rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia. 

 

§ 22 

Zasady orzekania 

 

W trakcie postępowania porządkowego stosuje się odpowiednio postanowienia § 16 i § 57 

Regulaminu Dyscyplinarnego ZPRP. 
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§ 23 

Rodzaje orzeczeń porządkowych 

 

Komisja Sędziowska PWZPR – w zależności od wyników postępowania dowodowego: 

1) nakłada karę porządkową, jeżeli uzna, że zebrany w sprawie materiał dowodowy 

potwierdza popełnienie wykroczenia; 

2) uniewinnia obwinionego od popełnienia zarzucanego mu czynu, jeżeli uzna, że zebrany w 

sprawie materiał dowodowy nie pozwala na stwierdzenie popełnienia wykroczenia; 

3) umarza postępowanie porządkowe, jeżeli sprawa nie podlega jurysdykcji Komisji 

Sędziowskiej PWZPR 

. 

§ 24 

Ogłaszanie i doręczanie orzeczeń porządkowych 

 

1.Rozstrzygnięcia Komisji Sędziowskiej PWZPR w sprawach wykroczeń porządkowych 

zapadają w formie orzeczeń zwykłą większością głosów na posiedzeniu plenarnym Komisji 

Sędziowskiej PWZPR lub członków zespołu orzekającego. 

 

2. Orzeczenie porządkowe Komisji Sędziów PWZPR powinno zawierać sentencję, krótkie 

uzasadnienie formalne i merytoryczne oraz informację o środkach jego zaskarżenia. 

3. Sentencję orzeczenia ogłasza się na posiedzeniu, na którym sprawa została rozpoznana. 

4. Orzeczenie porządkowe powinno być doręczone obwinionemu na piśmie w ciągu 14 dni 

od daty jego ogłoszenia. 

 

§ 25 

Odwołania od orzeczeń porządkowych 

 

1. Od orzeczenia porządkowego Kolegium obwinionemu sędziemu przysługuje odwołanie do 

Kolegium Sędziów ZPRP w ciągu 14 dni od daty otrzymania tego orzeczenia wraz z 

uzasadnieniem. 

 

2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Komisji Sędziowskiej PWZPR. 

 

3. Komisja Sędziowska PWZPR przekazuje niezwłocznie do Kolegium Sędziów ZPRP 

odwołanie ukaranego wraz ze swoim stanowiskiem odnośnie argumentów zawartych w 

odwołaniu oraz zebraną w sprawie dokumentacją. 
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Rozdział 6. Wykroczenia porz ądkowe s ędziów  

§ 26 

Spóźnienie na zawody 

 

1. Sędzia, który w sposób nieusprawiedliwiony spóźnił się na zawody, do których 

sędziowania został wyznaczony, podlega karze porządkowej upomnienia lub nagany. 

 

2. W przypadku ponownego popełnienia wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, może być 

orzeczona kara pieniężna w kwocie do 1000 złotych. 

 

§ 27 

Nieprzybycie na zawody 

 

1. Sędzia, który bez usprawiedliwienia nie przybył na zawody, do których sędziowania został 

wyznaczony, podlega karze porządkowej upomnienia, nagany lub karze pieniężnej do kwoty 

2000 złotych. 

2. W przypadku popełnienia kolejnego wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, może być 

orzeczona kara odsunięcia od wykonywania funkcji sędziego na okres do 2 miesięcy. 

 

§ 28 

Naruszenie przepisów gry 

 

1. Sędzia, który dopuścił się naruszenia przepisów gry w piłkę ręczną lub piłkę ręczną 

plażową i naruszenie to stanowiło podstawę do uznania protestu, podlega karze pieniężnej 

w kwocie do 2000 złotych i odsunięcia od wykonywania funkcji sędziego na okres do 2 

miesięcy. 

 

2. W przypadku popełnienia kolejnego wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, może być 

orzeczona kara pieniężna do kwoty 3000 złotych i odsunięcia od wykonywania funkcji 

sędziego na okres do 3 miesięcy. 
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§ 29 

Publiczna krytyka innych sędziów 

 

1. Sędzia, który dopuścił się krytykowania lub ostentacyjnego komentowania w miejscach 

publicznych zachowania lub orzeczeń innych sędziów, podlega karze pieniężnej do kwoty 

3000 złotych i odsunięcia od wykonywania funkcji sędziego na okres do 3 miesięcy. 

 

2. Jeżeli krytyka dotyczyła sędziów prowadzących zawody, może być orzeczona kara 

dodatkowa zakazu wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w PWZPR na okres 

do 6 miesięcy. 

 

Rozdział 7. Postanowienia przej ściowe i ko ńcowe  

§ 30 

Ważność dotychczasowych legitymacji sędziowskich 

 

Legitymacje sędziowskie na sezon rozgrywkowy 2016/2017, wydane na podstawie 

dotychczasowych przepisów, zachowują ważność do czasu jej wygaśnięcia. 

 

§ 31 

Zmiana Regulaminu 

 

Niniejszy Regulamin może być zmieniony wyłącznie w drodze uchwały Zarządu PWZPR. 

 

§ 32 

Prawo interpretacji Regulaminu 

 

Prawo interpretacji postanowień Regulaminu przysługuje Zarządowi PWZPR. 


