
 
 

REGULAMIN KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ DZPR 
 
 
 
 
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Komisja Sędziowska Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej jest przedstawicielem 
Środowiska Sędziowskiego. Pod pojęciem Środowiska Sędziowskiego należy rozumieć 
sędziów związkowych i delegatów ZPRP zgłoszonych przez KS DZPR na szczebel 
centralny oraz sędziów okręgowych zgłoszonych do prowadzenia zawodów na szczeblu 
wojewódzkim, do tego grona zalicza się również byłych sędziów związkowych i 
okręgowych. Wszystkie wymienione grupy muszą być zatwierdzone przed danym 
sezonem rozgrywkowym przez Zarząd DZPR oraz posiadać ważne licencje. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o KS DZPR należy przez to rozumieć Komisję 
Sędziowską DZPR. 

3. Działalnością KS DZPR kieruje Przewodniczący. 
4. KS DZPR działa na podstawie statutu Dolnośląskiego 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. 

 
 
STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMISJI 

§ 2 

1. KS DZPR jest właściwa do zajmowania się sprawami związanymi z działalnością 
Środowiska Sędziowskiego Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej. 

2. KS DZPR współpracuje z Kolegium Sędziów ZPRP, jak również z innymi Komisjami 
działającymi w ramach ZPRP i DZPR. 

 
§ 3 

1. Przewodniczącego KS DZPR wybiera Walne Zebranie  Sprawozdawczo - Wyborcze 
Środowiska Sędziowskiego. 

2. W przypadku ustąpienia Przewodniczącego w trakcie trwania kadencji, do czasu 
przeprowadzenia nowych wyborów, pracami KS DZPR kieruje Pierwszy Zastępca 
Przewodniczącego. 

3. Kadencja Przewodniczącego KS DZPR trwa 4 lata. 
4. Przewodniczący KS DZPR zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Środowiska 

Sędziowskiego w ostatnim roku trwania kadencji. 
5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust 2, Pierwszy Zastępca 

Przewodniczącego KS DZPR zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Wyborcze Środowiska 
Sędziowskiego w terminie nie później niż trzy miesiące od dnia ustąpienia 
Przewodniczącego. 

6. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 elektorów posiadających ważną licencję, który 
wpłynie do KS DZPR, Przewodniczący ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne 
Zebranie Środowiska Sędziowskiego, w terminie do 30 dni od dnia wpływu wniosku. 

 
 

 



 

§ 4 

1. Przewodniczący KS DZPR jest wybierany w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie  
Sprawozdawczo-Wyborcze Środowiska Sędziowskiego. 

2. W zebraniu, o którym mowa w ust 1 oraz §3 ust 5 i 6, biorą udział z czynnym prawem        
wyborczym: sędziowie związkowi i okręgowi oraz delegaci ZPRP, którzy zostali 
zatwierdzeni do prowadzenia zawodów szczebla wojewódzkiego przez Zarząd DZPR na 
dany sezon rozgrywkowy. Zwani są oni 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, oraz §3 ust 6, mogą brać ponadto udział osoby 
zaproszone  przez Przewodniczącego KS DZPR, a w przypadku określonym w §3, ust 5 
przez Pierwszego Zastępcę Przewodniczącego, posiadają one tylko głos doradczy. 

4. Zebranie, o którym mowa w ust 1–3, zwołuje się po upływie czteroletniej kadencji   
Przewodniczącego KS DZPR. 

5. Zebranie, o którym mowa w ust 1–3, uważa się za ważne, jeżeli przybędzie co najmniej 
połowa elektorów. W przypadku mniejszej ilości Walne zostaje odwołane i podany nowy 
termin zebrania. 

6. Zebranie, o którym mowa w ust 1–4, otwiera ustępujący Przewodniczący KS DZPR, 
a prowadzi przewodniczący zebrania wybrany przez uczestników posiadających czynne      
i bierne prawo wyborcze, zgodnie z zatwierdzonym porządkiem obrad. 

7. Czynne prawo wyborcze mają delegaci. 
 

§ 5 

1. Wyboru Przewodniczącego KS DZPR dokonuje się na podstawie niniejszego regulaminu, 
który został zatwierdzony przez elektorów i obowiązuje przez całą kadencje,                   
z uwzględnieniem zasad określonych  w §4 oraz §5 ust 2-6. 

2. Kandydatów na Przewodniczącego KS DZPR, w liczbie nieograniczonej zgłaszają 
wyłącznie elektorzy spośród osób, które:  
a) uczestniczą w zebraniu, 
b) posiadają co najmniej bierne prawo wyborcze, 
c) wyraziły zgodę na kandydowanie, 
d) posiadają ważną licencję sędziego lub delegata. 

3. Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania, która zawiera wyłącznie 
oficjalnie zgłoszone kandydatury, ułożone w porządku alfabetycznym, pozostanie jedno 
nie skreślone nazwisko. Powyższe nie ma zastosowania do wyborów, w przypadku 
jednego kandydata, gdzie każdy głos jest ważny. 

4. Jeżeli w wyborach na Przewodniczącego KS DZPR zgłoszono kilku kandydatów,               
za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał 50% + 1 ważnych głosów. 

5. Jeżeli w wyborach na Przewodniczącego KS DZPR zgłoszono tylko jednego  kandydata, 
musi on uzyskać co najmniej 50% + 1 ważnych głosów. 

6. Jeżeli, zgodnie z ust 4 i 5, nie został wybrany Przewodniczący KS DZPR to ogłasza się 
nowe wybory, których termin musi zostać określony przez Walne Zebranie Środowiska 
Sędziowskiego. 

 
§ 6 

1. Przewodniczący KS DZPR ustala skład Komisji w liczbie do 5 osób, w której skład 
wchodzą: 
a) Przewodniczący, 
b) Pierwszy Zastępca Przewodniczącego – sprawy szkoleniowe, 
c) oraz Członkowie (max 3 osoby). 

2. Przewodniczący KS DZPR zgodnie ze Statutem DZPR jest  rekomendowany w skład 
Zarządu DZPR. 



 
 
UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI 

§ 7 

1. Do właściwości KS DZPR 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 DZPR w kraju i  za granicą, 
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Środowiska Sędziowskiego DZPR, 
c) ustalanie i zatwierdzenie listy sędziów i delegatów na rozgrywki szczebla centralnego 

i wojewódzkiego, przedkładanie listy do akceptacji Zarządu DZPR, 
d) dokonywanie obsad na wszystkie zawody szczebla wojewódzkiego organizowane  

przez DZPR, 
e) przekazywanie interpretacji przepisów gry w piłkę ręczną na podstawie materiałów  

Kolegium Sędziów ZPRP, 
f) kierowanie sędziów na kursy dla kandydatów na sędziów związkowych 

zatwierdzonych przez Zarząd DZPR, 
g) określanie zasad pracy KS DZPR oraz  warunków koniecznych do  wpisania na listę 

sędziów i delegatów na rozgrywki szczebla centralnego i wojewódzkiego, 
h) ocena pracy sędziów prowadzących zawody szczebla wojewódzkiego, 
i) szkolenie sędziów okręgowych i związkowych prowadzących zawody szczebla 

wojewódzkiego, 
j) dysponowanie środkami finansowymi pochodzącymi z wpłat składek Środowiska 

Sędziowskiego DZPR oraz z innych źródeł, 
k) dążenie do poprawy wizerunku sędziów i delegatów reprezentujących DZPR, 
l) organizowanie kursów oraz egzaminów kwalifikacyjnych na sędziów okręgowych, 
ł) opiniowanie na wniosek Zarządu DZPR wniosków o przyznawanie i pozbawianie 

licencji sędziego okręgowego piłki ręcznej, 
m) wnioskowanie do Zarządu DZPR o przyznawanie i pozbawianie licencji sędziego  

okręgowego piłki ręcznej, 
n) wnioskowanie o przyznawanie sędziom i delegatom odznaczeń i wyróżnień, 
o) wydawanie biuletynów i komunikatów. 

2. Przewodniczący KS DZPR: 
a)   organizuje pracę KS DZPR, 
b)   reprezentuje KS DZPR na zewnątrz, 
c)   zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Środowiska Sędziowskiego, 
d)   prowadzi posiedzenia KS DZPR, 
e)   ustala tematykę, termin i miejsce spotkań KS DZPR. 

3. Działalność KS DZPR finansowana jest ze środków DZPR i innych wpłat na jej rzecz. 
4. Wysokość rocznej składki na rzecz Środowiska Sędziowskiego DZPR obowiązuje 

wszystkich wymienionych w §1 ust 1 oraz osób przeszkolonych do pełnienia funkcji 
sędziego stolikowego. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze jest zobligowane do 
określenia wysokości składki na okres kadencyjności. Wysokość składki powinna być inna 
dla osób zgłoszonych do prowadzenia zawodów, a inna dla osób pełniących funkcję 
sędziego stolikowego. 

5. Zebranie Środowiska Sędziowskiego, podczas corocznego seminarium przed danym 
sezonem, może dokonać zmiany wysokości składki, o której mowa w ust 4, zwykłą 
większością głosów. O podjętej decyzji KS DZPR informuje Zarząd DZPR. 

6. Brak wpłaty składki, o której mówi ust 4, skutkować będzie czasowym odsunięciem         
z obsady w zawodach organizowanych przez DZPR, jak również ZPRP. 

 
 



 
 
7. Środki uzyskane ze składki oraz z innych źródeł przeznaczane są na cele związane          

z funkcjonowaniem KS DZPR w zakresie jej zadań  określonych w §7 ust 1. 
8. KS DZPR jest zobowiązana do przedstawienia rozliczenia finansowego z  uzyskanych 

przychodów i dokonanych wydatków jeden raz w roku. 
9. Sprawozdanie finansowe zatwierdza Środowisko Sędziowskie DZPR w czasie corocznego 

seminarium przed nadchodzącym sezonem rozgrywkowym, zwykłą większością głosów. 
Nie zatwierdzenie sprawozdania finansowego skutkuje odwołaniem Przewodniczącego 
oraz Komisji Sędziowskiej DZPR i rozpisaniem przedterminowych wyborów. 

 
§ 8 

1. Przewodniczący KS DZPR przedstawia Zarządowi DZPR sprawy, które wymagają  
zatwierdzenia bądź akceptacji. 

2. Wszystkie posiedzenia Komisji DZPR są protokołowane. 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 9 

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

2. W przypadku udokumentowanych oraz rażących uchybień w postawie sędziego lub 
delegata, Komisja Sędeziowska może wnioskować o czasowe lub dożywotnie pozbawienie 
licencji sędziego lub delegata. 

3. Decyzje dotyczące sędziów i delegatów są publikowane w Komunikatach i biuletynach   
KS DZPR. 

4. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje KS DZPR. 
5. Regulamin oraz wszelkie zmiany w regulaminie, wymagają  zatwierdzenia na corocznym 

seminarium Środowiska Sędziowskiego zwykłą większością głosów. 
6. Regulamin został zatwierdzony przez Prezydium Zarządu DZPR dnia 25.04.2013 roku        

i wchodzi w życie z dniem następnym. Dodatkowo regulamin został zatwierdzony przez 
Zarząd DZPR dnia 12.09.2013 roku. 


