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I. Regulamin Komisji Sędziowskiej Zachodniopomorskiego Związku
Piłki Ręcznej

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Komisja Sędziowska ZZPR jest przedstawicielem autonomicznego 
środowiska sędziów i delegatów-obserwatorów piłki ręcznej. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o Komisji ZZPR należy przez to 
rozumieć Komisję Sędziowska ZZPR. 

3. Działalnością Komisji Sędziowskiej kieruje przewodniczący wybrany 
przez sędziów piłki ręcznej posiadających ważną licencję na Walnym 
Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Sędziów. 

4. Komisja ZZPR działa na podstawie statutu Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Ręcznej, Regulaminu wykonywania funkcji sędziego piłki 
ręcznej, Regulaminu przyznawania licencji sędziego piłki ręcznej, 
niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów dot. sędziego 
sportowego w Polsce.

5. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o sędziach bez bliższego określenia 
rozumie się wszystkich sędziów, zarówno piłki ręcznej, jak i piłki ręcznej 
plażowej

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMISJI

§ 2

1. Komisja ZZPR jest powołana do zajmowania się sprawami związanymi z 
działalnością sędziów i delegatów-obserwatorów Zachodniopomorskiego 
Związku Piłki Ręcznej.

2. Komisja ZZPR współpracuje z innymi Kolegiami i Komisjami działającymi 
w ramach ZPRP i ZZPR. 

§ 3

1. Przewodniczącego Komisji ZZPR wybiera Walne Zebranie Sprawozdawczo - 
Wyborcze Sędziów. 

2. W przypadku ustąpienia przewodniczącego w trakcie trwania kadencji, do 
czasu przeprowadzenia nowych wyborów przewodniczącego pracami 
Komisji ZZPR kieruje zastępca przewodniczącego.
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3. Kadencja przewodniczącego Komisji ZZPR trwa 4 lata.
4. Przewodniczący Komisji ZZPR zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-

Wyborcze Sędziów w ostatnim roku trwania kadencji.
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 zastępca 

przewodniczącego Komisji ZZPR zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Wyborcze Sędziów w terminie nie później niż trzy miesiące od dnia 
ustąpienia.

6. Na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 sędziów posiadających ważną licencję, 
przewodniczący Komisji ZZPR zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Sędziów, w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku.

§ 4

1. Przewodniczący Komisji ZZPR jest wybierany w głosowaniu tajnym 
przez Walne Zebranie Sprawozdawczo- Wyborcze sędziów piłki ręcznej i 
delegatów – obserwatorów.

2. W zebraniu, o którym mowa w ust. 1, biorą udział z głosem stanowiącym 
oraz czynnym i biernym prawem wyborczym sędziowie związkowi i 
okręgowi oraz delegaci – obserwatorzy ZPRP, posiadający ważną licencję 
zwanymi dalej „elektorami”. Każdy z elektorów może skorzystać z prawa 
wyborczego tylko osobiście i ma prawo tylko do jednego głosu. 

3. W zebraniu, o którym mowa w ust. 1, mogą brać ponadto udział z głosem 
doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego Komisji ZZPR. 

4. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 – 3, zwołuje się co najmniej 2 tygodnie 
przed upływem kadencji przewodniczącego Komisji ZZPR.

5. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 – 3, zwołuje i otwiera ustępujący 
przewodniczący Komisji ZZPR, a prowadzi przewodniczący zebrania 
wybrany przez uczestników posiadających czynne i bierne prawo 
wyborcze zgodnie z zatwierdzonym porządkiem i regulaminem obrad. 

§5

1. Wyboru przewodniczącego Komisji ZZPR dokonuje się na podstawie 
niniejszego regulaminu, z uwzględnieniem zasad określonych w § 4 oraz 
§ 5 ust. 2 – 6. 
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2. Kandydatów na przewodniczącego KS ZZPR, w liczbie nieograniczonej 
zgłaszają wyłącznie elektorzy spośród osób, które: 

1) uczestniczą w zebraniu, 
2) posiadają, co najmniej bierne prawo wyborcze, 
3) wyraziły zgodę na kandydowanie, 
4) są czynnymi sędziami piłki ręcznej lub obserwatorami z ważną 
licencją. 

3. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania, która zawiera 
wyłącznie oficjalnie zgłoszone kandydatury, ułożone w porządku 
alfabetycznym, pozostanie jedno nieskreślone nazwisko. 

4. Jeżeli w wyborach na przewodniczącego Komisji ZZPR zgłoszono wielu 
kandydatów, za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał 
ponad połowę ważnych głosów. 

5. Jeżeli w wyborach na przewodniczącego Komisji ZZPR zgłoszono wielu 
kandydatów, ale żaden z nich nie uzyskał ponad połowy ważnych głosów, 
zarządza się drugą turę wyborów, w których bierze udział tylko dwóch 
kandydatów z najwyższą liczbą uzyskanych ważnych głosów. Za 
wybranego uważa się tego z dwóch kandydatów, który uzyskał w drugiej 
turze ponad połowę ważnych głosów. 

6. Jeżeli w wyborach na przewodniczącego Komisji ZZPR zgłoszono tylko 
jednego kandydata, za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał 
ponad połowę ważnych głosów. W przeciwnym przypadku zgłasza się 
nową kandydaturę i powtarza głosowanie. Procedurę tę stosuje się, aż do 
uzyskania poparcia kandydata przez ponad połowę ważnych głosów 
elektorów.

§ 6

1. Przewodniczący Komisji ZZPR ustala i przedstawia Zarządowi ZZPR skład 
Komisji ZZPR w liczbie od 4 do 7 osób i pełnią oni następujące funkcje:
     
     1) Przewodniczący KS,
     2) Zastępca przewodniczącego,
     3) Sekretarz,
     4) Referent szkolenia ds. młodych sędziów,

5) Członkowie.
 
2. Przewodniczący Komisji ZZPR zgodnie ze Statutem ZZPR jest 
rekomendowany w skład Zarządu ZZPR.
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UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI

§ 7

1. Do właściwości Komisji ZZPR należy realizacja uprawnień wynikających 
z regulaminu przyznawania licencji sędziego piłki ręcznej oraz 
regulaminu wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej, a w 
szczególności:

a) Reprezentowanie środowiska sędziowskiego ZZPR 
w kraju i zagranicą.

b) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Sędziów.
c) Zgłaszanie sędziów na listy sędziów ligowych i delegatów-

obserwatorów.
d) Dokonywanie obsad sędziów i delegatów-obserwatorów na 

wszystkie zawody szczebla wojewódzkiego i organizowane 
przez ZZPR.

e) Przekazywanie interpretacji przepisów gry w piłkę ręczną na 
podstawie materiałów Kolegium Sędziów ZPRP.

f) Kierowanie sędziów na kursy dla kandydatów na sędziów 
związkowych.

g) Określanie zasad pracy Komisji oraz warunków koniecznych do 
wpisania na listę sędziów i delegatów na rozgrywki szczebla 
wojewódzkiego. 

g) Ustalanie listy sędziów i delegatów-obserwatorów na rozgrywki 
szczebla wojewódzkiego.

h) Ocena pracy sędziów i delegatów-obserwatorów prowadzących 
zawody szczebla wojewódzkiego

i) Wydawanie biuletynów i komunikatów.
j) Szkolenie sędziów okręgowych, związkowych 

i delegatów-obserwatorów prowadzących zawody szczebla 
wojewódzkiego.

k) Organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych na sędziów 
okręgowych.

l) Opiniowanie na wniosek Zarządu ZZPR wniosków 
o przyznawanie i pozbawianie licencji sędziego piłki ręcznej.

m) Wnioskowanie do Zarządu ZZPR o przyznawanie 
i pozbawianie licencji sędziego piłki ręcznej.

m) Dysponowanie środkami finansowymi pochodzącymi 
z wpłat składek sędziowskich oraz innych wpłat na rzecz 
Komisji ZZPR.
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n) Wnioskowanie i przyznawanie sędziom odznaczeń 
i wyróżnień.

o) Wnioskowanie do Zebrania Sędziów ZZPR zmian wysokości 
składek sędziowskich.

2. Przewodniczący Komisji ZZPR:
a) Organizuje pracę Komisji ZZPR.
b) Reprezentuje Komisję ZZPR na zewnątrz.
c) Zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Sędziów
d) Prowadzi posiedzenia Komisji ZZPR
e) Ustala tematykę, termin i miejsce spotkań Komisji ZZPR.

3. Działalność Komisji ZZPR finansowana jest ze środków ZZPR i innych 
wpłat na jej rzecz.

4. Wysokość rocznej składki sędziowskiej jest corocznie ustalana przez 
Komisję Sędziowską Zachodniopomorskiego Związku Piłki Ręcznej i 
przekazywana sędziom przez rozpoczęciem nowego sezonu 
rozgrywkowego.

5.  Sędziowie, którzy poinformują KS ZZPR o niemożliwości sędziowania  
zawodów bez podania uzasadnionej przyczyny i w terminie krótszym niż 
2 dni od wyznaczonego terminu meczu zobowiązani są do wpłaty na rzecz 
KS ZZPR ryczałtu sędziowskiego przysługującego sędziom za 
prowadzenie danego spotkania.

6. Składka sędziowska uiszczana jest podczas corocznej kursokonferencji  
sędziów ZZPR przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego.

7. Środki uzyskane z tytułu wpłat sędziowskich i innych wpłat przeznaczane 
są na cele związane z funkcjonowaniem Komisji ZZPR w zakresie jej 
zadań określonych w §7, ust 1, a w szczególności na:
a.  Działania szkoleniowe dla sędziów i kandydatów na sędziów woj. 
     Zachodniopomorskiego.
b.  Imprezy i okazje okolicznościowe społeczności sędziowskiej.
c. Działania marketingowe promujące i wspierające potrzeby 

organizacyjno - rzeczowe społeczności sędziowskiej ZZPR.

§ 8

1. Przewodniczący Komisji ZZPR przedstawia Zarządowi ZZPR sprawy, 
które wymagają zatwierdzenia bądź akceptacji.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9

1. Zasady, warunki, tryb przyznawania i pozbawiania okręgowej licencji 
sędziego sportowego piłki ręcznej określa odrębny regulamin.

2. Decyzje i informacje dotyczące sędziów i delegatów-obserwatorów są 
publikowane w komunikatach i biuletynach Komisji ZZPR.

3. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Komisja ZZPR.
4. Regulamin i wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają 

zatwierdzenia przez Zebranie Sędziów ZZPR.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd ZZPR. 


