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R E G U L A M I N 
wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej plażowej 

(zatwierdzony uchwałą nr 44/14 Zarządu ZPRP z dnia 13 grudnia 2014 r.) 
 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne 
§ 1 

Zakres przedmiotowy Regulaminu 
Regulamin wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej plażowej, zwany dalej 
„Regulaminem”, określa w szczególności: 

1) warunki uzyskiwania uprawnień do prowadzenia określonych zawodów w charakterze sędziego 
piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej; 

2) świadczenia na rzecz sędziów; 
3) formy uzyskiwania uprawnień sędziego międzynarodowego IHF i EHF; 
4) zasady nagradzania i karania sędziów. 

§ 2 
Ogólne warunki prowadzenia zawodów 

1. Osoby, które posiadają licencję sędziego piłki ręcznej lub sędziego piłki ręcznej plażowej otrzymują 
uprawnienie do prowadzenia zawodów piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej 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 itp.   

§ 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 Polski 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  Kolegium Sędziów ZPRP. 
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej. 

 
Rozdział 2. Warunki prowadzenia zawodów przez sędziów 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 legitymację, o których mowa           
w ust. 2 i 3; 

2) nie przekroczył wieku określonego w § 5 i 6; 
3) zaliczył z wynikiem pozytywnym szkolenie zorganizowane zgodnie z wymogami określonymi     

w § 7; 
4) został umieszczony na jednej z list sędziów uprawnionych na dany sezon rozgrywkowy,           

o których mowa w § 8; 
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, ustala Dyrektor Biura Związku  na wniosek 
Przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP. 
3. Wzór legitymacji sędziowskiej stanowi załącznik do Regulaminu. 

§ 5 
Ograniczenia wiekowe sędziów kategorii B i C 

1. Sędziowie posiadający licencję kategorii C mogą być wyznaczani do prowadzenia zawodów piłki 
ręcznej plażowej, jeżeli ukończyli 16 lat i nie przekroczyli 50 roku życia. 
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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 

Nie mogą być wyznaczeni do prowadzenia zawodów: 
1) niższych seniorskich klas rozgrywkowych sędziowie, mimo że posiadają licencję kategorii A 

uprawniającą do prowadzenia takich zawodów, jeżeli w danym roku kalendarzowym (do dnia 
31 lipca) przekroczyli 35 rok życia, a nie uzyskali licencji uprawniającej do prowadzenia 
zawodów II ligi; 

2) II ligi sędziowie, mimo że posiadają licencję kategorii A uprawniającą do prowadzenia takich 
zawodów, jeżeli w danym roku kalendarzowym (do dnia 31 lipca) przekroczyli 40 rok życia,     
a nie uzyskali licencji sędziego uprawniającej do prowadzenia zawodów I ligi; 

3) I ligi sędziowie, mimo że posiadają licencję kategorii A uprawniającą do prowadzenia takich 
zawodów, jeżeli w danym roku kalendarzowym (do dnia 31 lipca) przekroczyli 45 rok życia,      
a nie uzyskali licencji uprawniającej do prowadzenia zawodów najwyższej klasy rozgrywkowej; 

4) najwyższej klasy rozgrywkowej sędziowie, którzy posiadają wprawdzie licencję kategorii A 
uprawniającą do prowadzenia takich zawodów, ale w danym roku kalendarzowym (do dnia    
31 lipca) ukończyli 50 rok życia. 

§ 7 
Seminaria szkoleniowe dla sędziów 

1. Kolegium Sędziów ZPRP lub inne upoważnione podmioty są obowiązane do organizacji seminariów 
szkoleniowych dla sędziów posiadających licencje poszczególnych kategorii, w czasie których 
przeprowadza się testy teoretyczne i testy praktyczne, w tym sprawnościowe i wytrzymałościowe, 
oraz dokonuje się oceny dotychczasowego sędziowania na podstawie arkuszy obserwacyjnych, 
sporządzanych przez delegatów ZPRP. 
2. Wymagania objęte sprawdzianem teoretycznym i praktycznym, o których mowa w ust. 1, powinny 
być przekazane zainteresowanym osobom z odpowiednim wyprzedzeniem. 
3. Uczestnictwo w seminariach szkoleniowych oraz otrzymanie pozytywnych wyników testów              
i korzystnej oceny dotychczasowego sędziowania stanowią podstawę do wpisania sędziów na 
odpowiednie listy sędziów uprawnionych, o których mowa w § 8. 

§ 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. Listy sędziów, o których mowa w ust. 1, ustala Kolegium Sędziów ZPRP. 
3. Listy sędziów uprawnionych, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być opublikowane                   
w komunikatach i biuletynach wydawanych przez Kolegium Sędziów ZPRP przed rozpoczęciem 
rozgrywek w danym sezonie sportowym. 

§ 9 
Wyznaczanie obsad sędziowskich i ich zmiana 

1. Przewodniczący Kolegium Sędziów ZPRP lub upoważniona przez niego osoba wyznacza do 
prowadzenia konkretnych zawodów sędziów piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej 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. 

§ 10 
Delegowanie niektórych uprawnień osobom trzecim 

1. Dyrektor Biura Związku – na wniosek Przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP – może powierzyć 
wszystkim lub wybranym zarządom Wojewódzkich Związków Piłki Ręcznej albo innym podmiotom 
następujące zadania: 

1) organizowanie szkoleń dla sędziów posiadających licencję kategorii B; 
2) wydawanie legitymacji sędziowskich dla sędziów wymienionych w pkt 1; 
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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2. Powierzenie zadań, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze umowy cywilnoprawnej, 
określającej w szczególności: 

1) okres obowiązywania umowy, 
2) obowiązki zleceniobiorców, 
3) zakres udzielonych upoważnień, 
4) wysokość wynagrodzenia za wykonane usługi. 

  
Rozdział 3. Świadczenia na rzecz sędziów piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej 

§ 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 oraz zryczałtowane koszty 
podróży z miejsca rozegrania zawodów i z powrotem. 
2. Wysokość świadczenia  pieniężnego jest ustalana na wniosek Kolegium Sędziów ZPRP przez Zarząd 
Związku w drodze uchwały.  

§ 13 
Procedura przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych 

1. Świadczenia, o których mowa w § 12, przysługują, z zastrzeżeniem  ust. 2, od Związku i podlegają 
centralnemu rozliczeniu przez Biuro ZPRP w trybie i na zasadach określonych w odrębnej uchwale 
Zarządu ZPRP. 
2. Świadczenia pieniężne: 

1) dla sekretarzy zawodów i mierzących czas w zawodach piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej, 
2) dla sędziów prowadzących zawody piłki ręcznej II i III ligi, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, 

ogólnopolskich rozgrywek dzieci na wszystkich szczeblach, juniorów i młodzików oraz w 
rozgrywkach szkolnych, 

3) dla sędziów prowadzących zawody w turniejach krajowych i międzynarodowych piłki ręcznej 
plażowej 

przysługują od organizatorów zawodów i podlegają rozliczeniu według zasad i w trybie 
określonym przez Kolegium Sędziów ZPRP. Sędziowie objęci tym systemem rozliczeń są 
obowiązani do przedłożenia organizatorom zawodów wymaganych dokumentów. 

3. W razie braku wypłaty należnych świadczeń z tytułu prowadzenia zawodów sędzia piłki ręcznej       
i piłki ręcznej plażowej powinien powiadomić o tym fakcie: 

1) Głównego Księgowego ZPRP w przypadku systemu rozliczeń wymienionego w ust. 1, 
2) Kolegium Sędziów ZPRP w przypadku systemu rozliczeń, o którym mowa w ust. 2. 

 
Rozdział 4. Awansowanie na sędziów międzynarodowych 

§ 14 
Warunki awansu na sędziego międzynarodowego 

1. Sędziowie piłki ręcznej oraz sędziowie piłki ręcznej plażowej mają prawo awansowania na sędziów 
międzynarodowych IHF i EHF, jeśli spełnią warunki i kryteria przewidziane przez te organizacje,        
tj. poddadzą się testom teoretycznym i praktycznym oraz ocenie dotychczasowego sędziowania na 
podstawie arkuszy okresowych. 
2. Kolegium Sędziów ZPRP określa z wyprzedzeniem wymagania objęte sprawdzianami teoretycznymi 
i praktycznymi, przeprowadza te sprawdziany oraz dokonuje oceny dotychczasowego sędziowania 
przez sędziów ubiegających się o uprawnienia międzynarodowe. 
3. Uzyskanie pozytywnych wyników sprawdzianów teoretycznych i praktycznych oraz otrzymanie 
korzystnej oceny dotychczasowego sędziowania stanowi podstawę do skierowania sędziów, o których 
mowa w ust. 1, na egzamin na sędziów międzynarodowych. 
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4. Na wniosek Kolegium Sędziów ZPRP Zarząd Związku zatwierdza w drodze uchwały: 
1) listę sędziów skierowanych na egzamin na sędziów międzynarodowych w danym roku, 
2) listę sędziów międzynarodowych na dany sezon rozgrywkowy. 

 
Rozdział 5. Nagradzanie i karanie sędziów 

§ 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 ZPRP i środowiska sędziowskiego, 
2) sędziowania zawodów obiektywnie i z należytą starannością, 
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. 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 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 powinien w sposób systematyczny brać udział w szkoleniach 
organizowanych przez Kolegium Sędziów ZPRP lub inny upoważniony podmiot. 

§ 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. 

§ 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, przepisów gry w piłkę ręczną i piłkę ręczną plażową oraz przepisów innych aktów prawnych 
normujących wykonywanie czynności sędziowskich. 
2. Rodzaje wykroczeń porządkowych sędziów oraz zasady i tryb postępowania w sprawach tych 
wykroczeń określa Regulamin Kolegium Sędziów ZPRP. 
3. Rodzaje wykroczeń dyscyplinarnych sędziów oraz zasady i tryb postępowania w sprawach tych 
wykroczeń określa Regulamin Dyscyplinarny ZPRP. 

Rozdział 6. Postanowienia przejściowe i końcowe 

§ 19 
Ważność dotychczasowych legitymacji sędziowskich 

Legitymacje sędziowskie na sezon rozgrywkowy 2014/2015, wydane na podstawie dotychczasowych 
przepisów, zachowują ważność do czasu jej wygaśnięcia. 

§ 20 
Zmiana Regulaminu 

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

§ 21 
Prawo interpretacji Regulaminu 

Prawo interpretacji postanowień Regulaminu przysługuje Zarządowi ZPRP i jego Prezydium. 


