REGULAMIN
Komisji Sędziowskiej
Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej
(zatwierdzony uchwałą nr 03/2018 Zarządu WMZPR z dnia 12.02.2018 r.)

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
§1
Przedmiot Regulaminu
1. Regulamin Komisji Sędziowskiej Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej,
zwany dalej „Regulaminem”, określa:
1) organizację wewnętrzną Komisji Sędziowskiej WMZPR;
2) zadania i kompetencje Komisji Sędziowskiej WMZPR;
3) zasady i tryb funkcjonowania Komisji Sędziowskiej WMZPR;
4) wykroczenia porządkowe sędziów oraz tryb postępowania Komisji w sprawach tych
wykroczeń.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o sędziach bez bliższego określenia rozumie się
wszystkich sędziów,
zarówno piłki ręcznej, jak i piłki ręcznej plażowej.
3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o KS WMZPR należy przez to rozumieć Komisję
Sędziowską WMZPR.
§2
Status prawny KS WMZPR
1. KS WMZPR działa w ramach Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej
(WMZPR).
2. KS WMZPR działa na podstawie niniejszego Regulaminu, „Regulaminu wykonywania
funkcji sędziego piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej plażowej”, „Regulaminu
wydawania licencji sędziowskich w ZPRP” oraz innych obowiązujących przepisów
dotyczących sędziego sportowego w Polsce.
3. KS WMZPR jest organem doradczym i wykonawczym Zarządu WMZPR w sprawach
dotyczących prowadzenia zawodów zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczną.
4. KS WMZPR zajmuje się również sędziami piłki ręcznej plażowej.
5. KS WMZPR jest organem wykonawczym Kolegium Sędziów ZPRP.
6. KS WMZPR stanowi przedstawicielstwo autonomicznego Środowiska Sędziów. Pod
pojęciem Środowiska Sędziowskiego należy rozumieć wszystkie osoby, które posiadają
licencję sędziego kat. A lub B, i opłaciły składkę sędziowską za bieżący sezon.
7. KS WMZPR podlega ocenie i nadzorowi Zarządu WMZPR w trybie postanowień § 26
Statutu WMZPR oraz § 35 Regulaminu organizacji i funkcjonowania Zarządu WMZPR
oraz jego organów wykonawczych.
Rozdział 2. Wybór i mianowanie organów KS WMZPR
§3
Skład Komisji
1. Członkami KS WMZPR są:
1) Przewodniczący KS WMZPR;
2) V-ce Przewodniczący KS WMZPR;
3) Członkowie KS WMZPR (max 3 osoby).
2. Funkcje poszczególnych Członków ustala Przewodniczący KS WMZPR.

3. Przewodniczący KS WMZPR jest rekomendowany przez Prezesa WMZPR na Walnym
Zgromadzeniu Sprawozdawczo Wyborczym do składu Zarządu WMZPR.
§4
Wybory Przewodniczącego KS WMZPR – zebranie wyborcze
1. Przewodniczący KS WMZPR jest wybierany w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie
Przedstawicieli Środowiska Sędziów WMZPR.
2. W zebraniu, o którym mowa w ust 1, biorą udział z głosem stanowiącym oraz czynnym
i biernym prawem wyborczym sędziowie posiadający licencję kat. A lub B, którzy zostali
zatwierdzeni do prowadzenia zawodów szczebla wojewódzkiego przez KS WMZPR na
dany sezon rozgrywkowy, zwani dalej „elektorami”. Każdy z elektorów może skorzystać
z prawa wyborczego osobiście.
3. W zebraniu, o którym mowa w ust. 1, uczestniczą także z głosem doradczym i biernym
prawem wyborczym:
1) osoby zaproszone przez Przewodniczącego KS WMZPR z jego inicjatywy lub na
wniosek co najmniej 10 elektorów, złożony nie później niż 14 dni przed terminem
zebrania.
4. Zebranie, o którym mowa w ust. 1–3, zwołuje się po upływie czteroletniej kadencji
Przewodniczącego KS WMZPR w okresie bezpośrednio poprzedzającym Walne
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów WMZPR, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.
5. Zebranie, o którym mowa w ust. 1–3, uważa się za ważne, jeżeli przybędzie 50% + 1
elektorów. W przypadku mniejszej ilości, Walne Zebranie zostaje odwołane i podany
nowy termin Zebrania.
6. Zebranie, o którym mowa w ust. 1–3, zwołuje i otwiera ustępujący Przewodniczący KS
WMZPR, a prowadzi Przewodniczący Zebrania wybrany przez uczestników
posiadających czynne i bierne lub bierne prawo wyborcze zgodnie z zatwierdzonym
porządkiem i regulaminem obrad.
§5
Wybory Przewodniczącego KS WMZPR – regulamin wyborczy
1. Wyboru Przewodniczącego KS WMZPR dokonuje się na podstawie regulaminu
wyborczego zatwierdzonego przez zebranie elektorów, o którym mowa w § 4, z
uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2–6.
2. Kandydatów na Przewodniczącego KS WMZPR, 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) posiadają ważną licencję sędziego.
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 KS WMZPR zgłoszono wielu kandydatów, za
wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał ponad połowę ważnych głosów.
5. Jeżeli w wyborach na Przewodniczącego KS WMZPR zgłoszono wielu kandydatów, ale
żaden z nich nie uzyskał ponad połowy ważnych głosów, zarządza się drugą turę
wyborów, w której 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. Procedurę tę stosuje się aż do uzyskania
poparcia przez jednego z kandydatów ponad połowę ważnych głosów elektorów.
6. Jeżeli w wyborach na Przewodniczącego KS WMZPR zgłoszono tylko jednego
kandydata, kandydat ten musi uzyskać 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
Kadencja i mandat Przewodniczącego KS WMZPR
1. Kadencja Przewodniczącego KS WMZPR trwa cztery lata.
2. Ustanie mandatu Przewodniczącego KS WMZPR przed upływem kadencji następuje w
przypadku
śmierci
Przewodniczącego KS WMZPR lub jego pisemnej rezygnacji ze stanowiska.
3. Zarząd Związku WMZPR:
1) stwierdza wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego KS WMZPR w przypadkach
wymienionych w ust. 2;
2) może odwołać Przewodniczącego KS WMZPR ze stanowiska przed upływem
kadencji na umotywowany wniosek Środowiska Sędziów albo z własnej inicjatywy
w przypadku rażącego naruszenia statutu WMZPR oraz Regulaminów WMZPR lub
ZPRP lub też zasad współżycia społecznego.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania ze stanowiska Przewodniczącego KS
WMZPR,
V-ce Przewodniczący KS WMZPR:
1) jest zobowiązany zwołać na najbliższym seminarium dla sędziów zebranie elektorów
wymienione w § 4, które dokona wyboru nowego Przewodniczącego KS WMZPR w
trybie określonym w § 5;
2) wykonuje funkcję Przewodniczącego KS WMZPR.
5. Wybór nowego Przewodniczącego KS WMZPR następuje na okres do końca trwania
kadencji.
§7
Powoływanie i odwoływanie członków Komisji
1. Na wniosek Przewodniczącego KS WMZPR Zarząd WMZPR zatwierdza skład Komisji,
o których mowa w § 3,
w celu wykonania zadań KS WMZPR określonych w § 8.
2. KS WMZPR na wniosek Przewodniczącego, w głosowaniu tajnym, może zawiesić na
czas określony członka KS.
3. Zarząd WMZPR odwołuje członków KS WMZPR na uzasadniony wniosek
Przewodniczącego KS WMZPR.
4. Zarząd WMZPR może odwołać członków KS WMZPR również z własnej inicjatywy w
przypadkach rażącego naruszenia Statutu WMZPR oraz Regulaminów WMZPR lub
ZPRP, lub zasad współżycia społecznego.
5. Powołanie nowych członków KS WMZPR następuje na czas do końca kadencji
Przewodniczącego KS WMZPR.

Rozdział 3. Organizacja wewnętrzna KS WMZPR
§8
Zakres działania Komisji
1. Do zakresu działania KS WMZPR należą sprawy:
1) prowadzenia zawodów zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczną;
2) szkolenia i doskonalenia sędziów;
3) związane z reprezentacją Środowiska Sędziów WMZPR;
4) związane z rozpatrywaniem protestów dotyczących decyzji sędziów prowadzących
zawody;
5) związane z Uchwałami Walnego Zebrania Środowiska Sędziowskiego WMZPR;
6) powierzone przez Kolegium Sędziów ZPRP;
7) powierzone przez Zarząd WMZPR.
2. Do zadań KS WMZPR w zakresie prowadzenia zawodów zgodnie z przepisami gry w
piłkę ręczną należy:
1) opracowywanie listy sędziów przewidzianych do obsługi rozgrywek organizowanych
i prowadzonych przez ZPRP oraz przedstawianie jej Zarządowi WMZPR do
zatwierdzenia;
2) opracowywanie listy sędziów przewidzianych do obsługi rozgrywek organizowanych
i prowadzonych przez WMZPR oraz przedstawianie jej Zarządowi WMZPR do
zatwierdzenia;
3) dokonywanie obsad sędziów na wszystkie zawody organizowane przez WMZPR;
4) dokonywanie oceny pracy sędziów;
5) przekazywania interpretacji przepisów gry w piłkę ręczną i w piłkę ręczną plażową
na podstawie otrzymanych materiałów od Kolegium Sędziów ZPRP;
6) wydawanie komunikatów.
3. Do zadań KS WMZPR z zakresie szkolenia i doskonalenia sędziów należy:
1) organizowanie kursów na sędziego piłki ręcznej kat. B zakończonych egzaminem;
2) organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów (coroczne seminarium);
3) kierowanie sędziów posiadających licencje kat. B na szkolenie oraz egzamin na
licencję kat. A;
4) ocena /obserwacja/ pracy sędziów prowadzących zawody szczebla wojewódzkiego;
5) organizowanie szkolenia dla osób pełniących funkcję sekretarza i mierzącego czas na
wszystkich zawodach, które odbywają się na terenie województwa.
4. Do zadań KS WMZPR w zakresie reprezentowania środowiska sędziów należy:
1) wnioskowanie do Zarządu WMZPR o przyznanie sędziom i delegatom odznaczeń i
wyróżnień;
2) wnioskowanie do Zarządu WMZPR o nadanie tytułu Honorowego Sędziego;
3) reprezentowanie Środowiska Sędziów wobec Zarządu WMZPR, Kolegium Sędziów
ZPRP oraz organizacji sędziowskich w kraju i za granicą.
5. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 4, KS WMZPR:
1) prowadzi postepowanie wstępne, jeżeli sytuacja wykracza poza kompetencje KS
WMZPR, sprawa kierowana jest do Kolegium Sędziów ZPRP, które postępuje
zgodnie z „Regulaminem Kolegium Sędziów ZPRP” zatwierdzonym uchwałą nr
25/2016 Zarządu ZPRP z dnia 24 czerwca 2016 r.

6. Wszystkie zadania powierzone KS WMZPR przez Walne Zebranie Środowiska Sędziów
WMZPR, Kolegium Sędziów ZPRP oraz Zarządu WMZPR muszą zostać wykonane.
Zadania te mogą przyjąć formę umowy.
§9
Formy działania Komisji
1. KS WMZPR wykonuje swoje zadania regulaminowe oraz wynikające ze Statutu
WMZPR na posiedzeniach plenarnych oraz w formie pracy Przewodniczącego KS
WMZPR lub poszczególnych jej członków.
2. Dla realizacji swoich zadań KS WMZPR współpracuje z Kolegium Sędziów ZPRP i
Komisjami Sędziowskimi innych województw oraz Biurem WMZPR, a w szczególności
z KGiD WMZPR.
§ 10
Zadania Przewodniczącego
1. Przewodniczący KS WMZPR:
1) opracowuje projekt rocznego programu działania KS WMZPR oraz preliminarz
kosztów jego działalności;
2) zwołuje posiedzenia KS WMZPR oraz ustala porządek jego obrad;
3) kieruje obradami KS WMZPR;
4) organizuje pracę członków KS WMZPR;
5) opracowuje projekt rocznego sprawozdania z działalności KS WMZPR;
6) reprezentuje KS WMZPR wobec Zarządu WMZPR oraz innych organizacji sędziów;
7) składa wnioski i sprawozdania z działalności KS WMZPR po zakończeniu sezonu
rozgrywkowego do Zarządu i Prezydium Zarządu WMZPR
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego KS WMZPR jego rolę wypełnia V-ce
Przewodniczący KS WMZPR.
3. Przewodniczący KS WMZPR, który nie został wybrany w skład Zarządu WMZPR,
bierze udział w posiedzeniach Zarządu WMZPR obejmujących swym porządkiem
problematykę sędziów.
§ 11
Środki finansowe Komisji
1. Działalność KS WMZPR jest finansowana ze środków WMZPR oraz wpłat na rzecz KS
WMZPR.
2. Wszystkie pozyskane środki finansowe przeznaczone są na cele związane z działalnością
KS WMZPR w zakresie jej działań określonych w § 8.
3. Walne Zebranie Środowiska Sędziów WMZPR ustala kwotę corocznej składki na rzecz
Środowiska.
4. Wysokość składki może zmienić tylko Zebranie Środowiska Sędziów podczas
corocznego seminarium.
5. Brak wpłaty składki skutkuje karą określoną w § 15 ust. 2.
6. KS WMZPR przedstawia raz w roku, podczas seminarium sędziów, sprawozdanie
finansowe Komisji, które powinno zawierać uzyskane przychody i ich źródło oraz
wydatki.
7. Sprawozdanie finansowe zatwierdza Środowisko Sędziów WMZPR zwykłą większością
głosów.

Rozdział 4. Posiedzenia plenarne KS WMZPR
§ 12
Organizacja posiedzeń plenarnych
1. Posiedzenia plenarne KS WMZPR są zwoływane w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż
raz na 6 miesięcy.
2. Posiedzenia KS WMZPR odbywają się w miejscu wyznaczonym przez
Przewodniczącego KS WMZPR.
3. Obrady KS WMZPR mogą być prowadzone przy obecności co najmniej 3 członków KS,
w tym Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego KS WMZPR.
4. W posiedzeniach KS WMZPR mogą uczestniczyć także osoby zaproszone przez
Przewodniczącego KS WMZPR.
5. Osoby wymienione w ust. 4 mogą zabierać głos, ale nie mogą brać udziału w
głosowaniach.
§ 13
Rozstrzygnięcia Komisji
1. KS WMZPR podejmuje decyzje w formie zarządzeń, postanowień i komunikatów.
2. Decyzje KS WMZPR zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
3 członków KS WMZPR, w tym Przewodniczącego lub V-ce Przewodniczącego KS
WMZPR z uwzględnieniem § 12 ust. 3. W przypadku równej liczby głosów decyduje
głos Przewodniczącego obrad.
3. KS WMZPR podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, chyba że na uzasadniony
wniosek członka KS zostanie zarządzone głosowanie tajne.
4. Decyzje KS WMZPR podpisuje Przewodniczący KS WMZPR.
§ 14
Protokołowanie posiedzeń plenarnych
1. Z posiedzenia KS WMZPR sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący
obrad i protokolant.
2. Protokół powinien zawierać co najmniej:
1) datę i miejsce posiedzenia;
2) ustalony porządek obrad;
3) listę osób uczestniczących w posiedzenie;
4) treść zarządzeń i postanowień KS WMZPR.
3. Protokoły z posiedzeń KS WMZPR gromadzi i przechowuje Sekretarz KS WMZPR.
4. Do zadań Sekretarza KS WMZPR należy także:
1) rejestrowanie dokumentacji związanej z postępowaniami wobec sędziów i
przekazanych do KS ZPRP;
2) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem,
zawieszaniem i cofaniem licencji sędziowskich kat. B.
Rozdział 5. Postępowanie w sprawach wykroczeń sędziów
§ 15
Wykroczenia sędziów
1. Rodzaje kar oraz tryb postępowania wobec wykroczeń sędziów określa „Regulamin
Kolegium Sędziów ZPRP” § 15 ÷ § 26.

2. KS WMZPR może czasowo odsunąć sędziego od prowadzenia zawodów na terenie
województwa za:
1) brak wpłaty składki na rzecz Środowiska Sędziów WMZPR;
2) nie podporządkowaniu się decyzjom KS WMZPR.
Rozdział 6. Postanowienia końcowe
§ 16
Obowiązywanie i zmiana Regulaminu
1. Regulamin KS WMZPR zatwierdzają Przedstawiciele Środowiska Sędziów WMZPR
drogą obiegową.
2. Wszelkie zmiany w regulaminie mogą zostać zatwierdzone na corocznym seminarium
Środowiska Sędziowskiego zwykłą większością głosów.
3. Regulamin oraz wszelkie zmiany zatwierdza w drodze uchwały Zarząd WMZPR. Z
dniem zatwierdzenia przez Zarząd WMZPR, Regulamin wchodzi w życie.
§ 17
Prawo interpretacji Regulaminu
1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje KS WMZPR.
2. Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi
WMZPR.

