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Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Za nami pierwsze rozstrzygnięcia w rozgrywkach ligowych. Wiele z nich to praw-
dziwe niespodzianki. Wzmagają one emocje zawodników, trenerów, działaczy i kibi-
ców. W tej atmosferze niezbędne są bardzo sprawiedliwe decyzje sędziowskie. 

Po obserwacji pierwszych spotkań możemy stwierdzić, że w większości meczów
sędziowie stają na wysokości postawionych zadań. W kilku meczach stwierdziliśmy
jednak problemy z właściwą koncentracją podczas całego meczu. Skutkowało to pod-
jęciem kilku kontrowersyjnych decyzji. W jednym przypadku Kolegium zastosowało
sankcje dyscyplinarne. Wyrażam nadzieję, że w dalszej części sezonu forma sędziów
będzie na miarę oczekiwań naszego środowiska, a linia sędziowania zgodna będzie z
nakreśloną podczas sierpniowego seminarium.

Coraz więcej meczów ligowych będziemy mogli oglądać na ekranach telewizorów
w ramach trwającej drugi sezon umowy, zawartej pomiędzy naszym związkiem, a TVP
na transmisje z meczów ligowych. W ramach aneksu do tej umowy, sędziowie zobo-
wiązani zostali do noszenia naszywek z logo TVP na rękawkach koszulek sędziow-
skich. Proszę respektować te ustalenia.

Aktualny Biuletyn jest wyjątkowo obszerny. Znajdziecie w nim różnorodne mate-
riały. Tradycyjnie, ze swoich występów na arenach międzynarodowych relacje zdają
uczestniczący w nich nasi przedstawiciele. Marek i Bogdan z XVI Mistrzostw Świata
mężczyzn do lat 21 rozegranych w Macedonii, Agnieszka i Joanna z V Mistrzostw
Europy w plażowej piłce ręcznej, które odbywały się w Misano Adriatico we Wło-
szech, a nasi debiutanci w programie EHF – Young Referee, Marcin i Maciej z Otwar-
tych Mistrzostw Europy mężczyzn do lat 19 w Szwecji.

Powracamy również do tematów poruszanych na naszym seminarium szkolenio-
wym. W tej części zamieszczamy m.in. opracowanie Marcina Piechoty i Bartosza Lesz-
czyńskiego, traktując poruszane w nim treści jako bardzo istotne w całorocznym przy-
gotowaniu fizycznym każdego sędziego.

Przypominam także, o obowiązku, nałożonym na wszystkich przewodniczących
komisji wojewódzkich przygotowania materiałów dokumentujących wspólne treningi
sędziów w okręgu. Omawiane one będą podczas corocznego spotkania przewodniczą-
cych w lutym 2008 roku.

Przedstawiamy również materiał Damiana Demczuka – „Niesportowe zachowa-
nie osób uczestniczących w zawodach sportowych”. Zachęcam, aby z artykułem tym
zapoznali się także przedstawiciele klubów, szczególnie Ci, którzy znani są z bardzo
impulsywnych zachowań podczas meczu i tuż po jego zakończeniu. Liczę, że spowo-
duje on odrobinę rzeczowej refleksji, która będzie miała pozytywny wpływ na ich
relacje z sędziami.
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Bardzo istotną częścią biuletynu są zamieszczone w nim regulaminy, które przed-
stawiamy wraz z wprowadzającymi je uchwałami Zarządu ZPRP. Po okresie konsultacji
wchodzą w życie regulujące problemy naszego sędziowskiego środowiska regulaminy:

• wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej,
• przyznawania licencji sędziego piłki ręcznej,
• działania Kolegium Sędziów ZPRP,
• wykonywania funkcji delegata-obserwatora zawodów piłki ręcznej.

Teraz pora na ich sukcesywne stosowanie w praktyce.

Z dużym zainteresowaniem będziemy obserwować realizację decyzji Zarządu ZPRP,
który na nasz wniosek zmienił zasady finansowego rozliczania sędziów za prowadzenie
meczów ekstraklasy, I ligi i zawodów bezpośrednio organizowanych przez Związek.
Pierwsze doświadczenia napawają optymizmem.

W ostatnich dniach otrzymaliśmy bardzo radosną informację o nominacjach dla
Mirka Bauma i Marka Góralczyka. Będą oni uczestnikami dwóch największych imprez
zbliżającego się sezonu międzynarodowego. W XVIII Mistrzostwach Świata kobiet we
Francji będą sędziować wraz z siedemnastoma innymi parami, a w Mistrzostwach Euro-
py mężczyzn w Norwegii znaleźli się wśród powołanej dwunastki.

Warto zaznaczyć, że jeszcze tylko dwie pary: Bord – Buy (Francja) i Rosjanie Pola-
denko – Chernega dostąpiły tego zaszczytu.

Będziemy mieli okazję dopingować na tych zawodach obie nasze reprezentacje i trzy-
mać kciuki za udane „gwizdki” naszych Kolegów.

Życzę miłej lektury

Henryk Szczepański
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2. 16. Mistrzostwa Świata 
Mężczyzn do lat 21 
Macedonia 2007

Marek Baranowski – Bogdan Lemanowicz

W dniach 13-26 sierpnia 2007 roku uczestniczyliśmy w 16. Mistrzostwach Świata
mężczyzn do lat 21, które odbywały się w Macedonii. Już w maju IHF wydała oficjalny
komunikat z nominacjami par sędziowskich na mistrzostwa. Było nam niezmiernie
miło zobaczyć nasze nazwiska wśród nich. 

Sędziowie Mistrzostw                                  Obserwatorzy Mistrzostw



W imprezie wzięło udział 20 zespołów podzielonych w pierwszej fazie na 4 grupy:

Należy również dodać, że dwie grupy rozgrywały swoje mecze w Skopje, a kolejne
dwie w Ohrid. Następnego dnia po przylocie, od samego rana przekonaliśmy się jak
intensywnie i pracowicie będą wyglądały najbliższe dwa tygodnie.

Rozpoczął się mini-kurs, mający na celu przygotowanie nas do prowadzenia spo-
tkań zgodnie z interpretacją przepisów. Główny nacisk był położony na faul ataku bez
piłki, sytuację obrotowy – obrońca oraz symulowanie gry faul. Zajęcia odbywały się w
formie wykładów przeplatanych filmami video, przy aktywnym udziale w dyskusji
wszystkich par sędziowskich. Pierwszy dzień szkolenia zakończył się podziałem
sędziów na dwie grupy. Połowa została w Skopje, kolejni udali się do Ohrid. Nam przy-
padło prowadzić mecze w stolicy Macedonii.

Pierwszego dnia zawodów byliśmy parą rezerwową, drugiego zaś wyznaczono nas
do poprowadzenia spotkania CRO-TUN. Nie obyło się bez przygód. Podczas rozgrzew-
ki nastąpiła przerwa w dopływie prądu, zgasło światło, przestała działać tablica wyni-
ków, a spiker nie mógł dokonać prezentacji. Wreszcie drużyny odśpiewały hymny i
rozległ się nasz pierwszy gwizdek na tych mistrzostwach…

Po całym dniu spędzonym w hali i powrocie do hotelu, przystąpiliśmy do egzami-
nu teoretycznego, tu kolejna niespodzianka – testy były przygotowane wyłącznie w
języku angielskim, co miało być utrudnieniem dla Marka, gdyż dotychczas rozwiązy-
wał testy w języku niemieckim. Tym większe było nasze zdziwienie, gdy ogłoszono
wyniki: najlepiej wypadła polska para! 

Każdego ranka po śniadaniu odbywały się meetingi. Omawiane były mecze dnia
poprzedniego oraz szkolenie sędziowskie w formie wykładów, video-testów. Było nam
niezmiernie miło, gdy M. Prauze podkreślił, że obowiązującą linią sędziowania na tych
mistrzostwach powinna być taka, jaką wczoraj zaprezentowała polska para. 

Kolejne dni upływały w podobnym schemacie: śniadania, meetingi, obiad, wyjazd
na hale i ostatecznie powrót do hotelu około godziny 23:00.

W fazie grupowej prowadziliśmy jeszcze dwa spotkania ESP-DEN oraz KOR-DEN.
Po zakończeniu pierwszej części mistrzostw, mieliśmy pierwszy wolny dzień. Jed-

nak był on „wolny” tylko z nazwy, ponieważ prawie cały spędziliśmy na przejazdach
autokarem do Ohrid, gdzie miała się rozpocząć druga faza zawodów. Doceniono nasz
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poziom sędziowania i udaliśmy się tam razem ze zwycięskimi drużynami fazy grupo-
wej. Ale jeszcze przed wyjazdem dość męczący schuttle-run test, który wszyscy sędzio-
wie zdali na przysłowiową piątkę. 

Po przyjeździe do Ohrid i chwili odpoczynku, kolejna nominacja – mecz gospodarzy
z drużyną z Niemiec. Wychodząc na parkiet byliśmy nieco zaskoczeni atmosferą panują-
cą w hali. W Skopje na trybunach zasiadało stosunkowo niewielu widzów, natomiast na
mecz gospodarzy przybyło ich 4000! Niebywały doping i hałas, niepowtarzalny klimat!

Kolejny mecz DEN-SLO i zakończenie fazy zasadniczej mistrzostw. 
Wszystkie dni podczas pobytu w Ohrid, gdzie szefem był Szandor Andorka, upły-

nęły podobnie jak w Skopje: śniadanie, meeting, wyjazd na hale i powrót do hotelu
późnym wieczorem. 

Ostatnia faza mistrzostw, mecze o miejsca, a do nas dotarła wiadomość, ze zaszczyco-
no nas prowadzeniem półfinału SWE-DEN. Mecz stał na wysokim poziomie i do końca był
niezwykle zacięty, a wynik nierozstrzygnięty do ostatniej minuty. Nie tylko delegaci, rów-
nież przegrana drużyna Danii, gratulowała nam wykonania dobrej sędziowskiej roboty. Po
meczu mogliśmy w dobrych humorach i spokoju ducha obejrzeć mecze o złoto i brąz. Mecz
o 3 miejsce poprowadziła para ze Szwecji, a o złoto nasi przyjaciele z Białorusi.

Podsumowując, były to dla nas kolejne mistrzostwa, podczas których nabraliśmy
doświadczenia i nawiązaliśmy nowe przyjaźnie oraz znajomości. Atmosfera wśród
sędziów była bardzo przyjazna, wszyscy wspierali się wzajemnie, a my w ocenie delega-
tów zaprezentowaliśmy wysoki poziom, podtrzymując tym opinie o naszych starszych
kolegach. Wiedza zdobyta w Macedonii zaowocuje na pewno w naszej dalszej pracy.

Tabela końcowa 16 mistrzostw świata mężczyzn do lat 21:
1. SWE         6. EGY          11. KOR         16. BRA
2. GER          7. FRA          12. KUW        17. TUN
3. DEN         8. SLO          13. ARG         18. BUL
4. CRO         9. RUS          14. SVK          19. ANG
5. ESP         10. MKD        15. POR         20. CHI
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3. V Mistrzostwa Europy 
w Plażowej Piłce Ręcznej
Włochy – Misano Adriatico 2007 

10 – 15. 07. 2007

Joanna Brehmer, Agnieszka Skowronek

- Aśku mam pełno piasku w ustach… spadł mi gwizdek na „parkiet”
- Agulku to na szczęście!!!
Tak się rozpoczął ostatni nasz mecz na piątych Mistrzostwach Europy w Plażowej

Piłce Ręcznej. Podczas tej imprezy miałyśmy zaszczyt sędziowania spotkania o brązo-
wy medal kobiet, pomiędzy reprezentacją Rosji i reprezentacją Norwegii. Do meczu
podeszłyśmy bardzo skupione i spokojne. Po usłyszeniu sygnału kończącego mecz ode-
tchnęłyśmy z ulgą i mogłyśmy sobie śmiało podziękować za Mistrzostwa.
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Była to jedna z największych imprez zorganizowanych przez Europejską Federację
Piłki Ręcznej. W ciągu 7 dni zostało rozegranych 178 spotkań (wzięło udział 18 drużyn
męskich i 18 drużyn żeńskich). 

Całej imprezie mocno towarzyszyło medialne wsparcie ze strony: TV SKY, Euro-
sport, oraz można było śledzić na stronie internetowej mecze z głównego boiska.

Na Mistrzostwa we Włoszech zostało powołanych 10 par sędziowskich:
Jiri Opava / Pavel Valek – CZE
Cyril Rolland / Jerome Rolland – FRA
Lars Riishoej / Kim Zinkernagel – DEN
George Bebetsos / Ioannis Meimaridis – GRE
Marija Ilieva / Silvana Karbeska – MKD
Bogdan Stark / Romeo Stefan – ROU
Joanna Brehmer /Agnieszka Skowronek-POL
Vanja Dimitrijevic /Jelena Jakovljevic-SRB
Emil Aghakishi / Ernest Aghakishi – AZE
Jure Cvetko / Bristin Kavalar – SLO

Trud sędziowania 3-4 meczy dziennie przy bardzo upalnej pogodzie i wysokich
temperaturach dawał się we znaki. Każda przerwa w grze była wykorzystywana przez
obsługę techniczną na polewanie wodą piasku „na boisku”, gdyż z trudem można było
poruszać się na nim bez obuwia. Po raz pierwszy podczas Mistrzostw w obsadzie
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sędziowskiej były aż trzy pary żeńskie. Cieszymy się ze współpracy z nimi, gdyż nasza
przygoda z plażówką rozpoczęła się właśnie na wspólnych egzaminach na Węgrzech 
w 2005 r.

Po przyjeździe do Włoch miałyśmy trzy dni na aklimatyzację, a także na szkolenie
i spotkania robocze z naszymi opiekunami. Elementami warsztatów była interpretacja
przepisów z bardzo mocnym naciskiem na grę FAIR PLAY.  

Wykłady prowadzili:
1. Jesus Guerrero / ESP
2. Ton van Linder / NED
3. Panos Antoniou / CYP
4. Ole Jorstad / NOR

Wśród obserwatorów zostali powołani także: Koray Akguloglu /TUR, Tom Lukic
/CRO, Valentyn Vakula /UKR, Oleg Victorovich Lavrov /RUS, Marco Trespidi /ITA,
Gabriella Horvath /HUN, Alex Gehrer /GER

Nasza nominacja do sędziowania meczu o brąz, to uwieńczenie naszej ciężkiej
pracy zarówno przed Mistrzostwami jak i podczas nich. Zarówno przygotowania fizycz-
ne jak i teoretyczne były bardzo wzmożone. W miesiącach wiosennych odbywała się
praca korespondencyjna ze sztabem szkoleniowym i odrabianie zadań drogą mailową,
a następnie przygotowałyśmy prezentację na zadane tematy i publicznie została przed-
stawiona nasza „interpretacja” zagadnień związanych z przepisami gry.

W Misano Adriatico po każdym meczu obserwator wystawiał swoją ocenę, a także
czynili to trenerzy z obydwóch drużyn. Zebrana łączna ilość punktów po wszystkich
meczach dawała możliwość sklasyfikowania par, a także ocenienia akceptacji ich
poziomu sędziowania przez trenerów poszczególnych reprezentacji. 

Podczas finałowego weekendu duże zainteresowanie Piłką Ręczną Plażową wyka-
zały również władze EHF: Tor Lian, Laszlo Sinka, Michael Wiedere, Ralf Dejaco, Josef

– 10 –



Ambrush – którzy byli bardzo zaskoczeni wysokim poziomem gry, wspaniałą atmosfe-
rą, a także bardzo dobrą organizacją zawodów.

Podczas V Mistrzostw Europy w Plażowej Piłce Ręcznej. Sędziowałyśmy 15
meczów, w tym 10 meczów drużyn kobiecych i 5 meczów drużyn męskich.

1. Węgry – Szwajcaria kobiety
2. Niemcy – Dania mężczyźni
3. Grecja – Norwegia kobiety
4. Włochy – Turcja mężczyźni
5. Chorwacja – Dania kobiety
6. Szwecja – Macedonia mężczyźni
7. Bułgaria – Grecja kobiety
8. Niemcy – Ukraina kobiety
9. Rosja – Niemcy mężczyźni

10. Turcja – Macedonia kobiety
11. Turcja – Szwecja mężczyźni
12. Serbia – Węgry kobiety
13. Słowacja – Szwecja kobiety
14. Austria – Dania kobiety
15. Rosja – Norwegia kobiety

Cieszymy się bardzo, że miałyśmy okazję wziąć udział w kolejnej imprezie tej
rangi. Myślimy, że liczba „przesędziowanych” meczy – czy to na hali, czy na plaży –
może tylko pomóc nam w dalszym rozwoju i pozwala nabrać większego doświadczenia
boiskowego.

Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy trzymali za nas kciuki.

Czekamy z utęsknieniem na następne lato i … któż to wie... może i tym razem...?
W lipcu 2008 Mistrzostwa Świata  w Cadiz – Hiszpania!!!
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4. Otwarte Mistrzostwa Europy 
Mężczyzn do lat 19 
Goeteborg 3 –7 lipca 2007

Maciej Chmielecki – Marcin Pazdro

Za nami okres wakacyjny, w którym większość z nas odpoczywała po rozgrywkach
ligowych i pucharowych. Nasz sezon był jednak dłuższy, ponieważ w dniach 3-7 lipca
uczestniczyliśmy w Otwartych Mistrzostwach Europy Mężczyzn do lat 19 w Goetebor-
gu. Początki nie były łatwe, ponieważ musieliśmy znaleźć odpowiedni transport- czy-
taj „na studencką kieszeń :-)”.Aby pokonać trasę wybraliśmy mieszane środki, a wiec
samochód do Niemiec i dalej prom Rostock – Trelleborg. Droga była przyjemna i nie
mieliśmy żadnych przykrych niespodzianek. Na miejscu czekał na nas czterogwiazd-
kowy hotel, w którym zameldowani byli pozostali sędziowie i wszystkie drużyny
uczestniczące w mistrzostwach. Po zakwaterowaniu przyszedł czas na pierwsze spo-
tkanie w gronie rozjemców i delegatów tych zawodów. 

Do sędziowania zawodów wyznaczono 12 par:

Agil Gurbanov – Samir Mirzoyev (AZE) 
Arturs Kopanans – Mareks Sakola (LAT) 
Stephen Martens – Angelo Verdonck (BEL)
Dejan Martinovic – Krcun Markovic (MNE)
Marijan Karaula – Tomislav Matic (CRO) 
Maciej Chmielecki – Marcin Pazdro (POL)
Martin Hjortshoj – Jakob Hansen (DEN)
Goncalo Santos – Filipe Santos (POR)
Jeremy Bodinier – Sylvain Bodinier (FRA)
Bojan Lah – David Sok (SLO)
Besfort Jahja – Lorik Zhubi (KOS)
Marcus Winberg – Gattas Malki (SWE)

Prace arbitrów oceniało 5 delegatów:

Bjorn Hogsnes (NOR)
Dragan Nachevski (MKD) 
Leopold Kalin (SLO)
Jiri Konecny (CZE) 
Lars Berndtsson (SWE) 
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Atmosfera była wspaniała. Wiedzieliśmy, że jesteśmy w otwartej, radosnej i cieka-
wej tego co się wydarzy grupie młodych ludzi. Wszyscy sędziowie zostali wyekwipo-
wani w stroje sportowe firmy Adidas. 

W imprezie brały udział 24 reprezentacje narodowe podzielone na 6 grup. Nieste-
ty nie było w tym gronie ekipy z Polski.

Estonia (EST) France (FRA)
Slovenia (SLO) Russia (RUS) 
Latvia (LAT) Finland (FIN)
Switzerland (SUI) Romania (ROU)
Hungary (HUN) Greece (GRE) 
Austria (AUT) Lithuania (LTU)
Iceland (ISL) Spain (ESP) 
Moldova (MDA) Belgium (BEL)
Turkey (TUR) Sweden (SWE)
Czech Republic (CZE) Belarus (BLR)
Israel (ISR) Bulgaria (BUL) 
Norway (NOR) Portugal (POR)

Pierwsza tak duża i tak profesjonalnie przygotowana impreza dała nam do myśle-
nia. Zastanawialiśmy się czy prezentowany przez nas poziom sędziowski będzie
wystarczający. Odpowiedź na to pytanie przyszła już pierwszego dnia, kiedy zebrali-
śmy pozytywne oceny za dwa prowadzone w tym dniu spotkania. Każdy mecz był
obserwowany i omawiany z delegatem. Rozmowa prowadzona była w innej formie niż
w Polsce, polegała na przekazaniu ogólnych uwag dotyczących progresji, awantażu,
poruszania się po boisku i pozytywnego odbioru sędziów przez drużyny oraz kibiców.
Uśmiech na twarzy, lekkość i luz w naszej pracy miały w tym pomóc :). Co ciekawe
dwóch delegatów zaproponowało nam omawianie naszego występu w języku polskim.

W trakcie całej imprezy poprowadziliśmy 8 spotkań:

AUT – MDA 
FIN – BEL 
BUL – POR 
SWE – ESP
SLO – NOR 
LAT – ISR 
BUL – BEL 
FRA – EST mecz o 9 miejsce 
Ponadto w finale SWE – SLO byliśmy parą rezerwową. 
W trzecim dniu rozpoczęła się 2 faza turnieju, a spotkania zaczęto obsadzać według

poziomu prezentowanego przez sędziów i drużyny. Byliśmy bardzo zaskoczeni otrzy-
maniem nominacji na najlepiej i najciężej zapowiadający się mecz – SZWECJA –
HISZPANIA (przez wielu uważanych za głównych kandydatów do gry w finale). Spot-
kanie było wyrównane, a na trybunach zasiadało około 800 osób. Gospodarze okazali
się gościnni i ulegli 2 bramkami. Po zakończeniu zawodów byliśmy zadowoleni 
z naszej pracy, co zresztą znalazło potwierdzenie w ocenie delegata oraz trenerów.
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W ostatnim dniu zawodów mieliśmy przyjemność prowadzić mecz o 9-te miejsce
pomiędzy reprezentacjami Francji i Estonii. Spotkanie było zacięte, lecz to trójkoloro-
wi kontrolowali wydarzenia na boisku i pewnie zwyciężyli 31 : 25. Po zakończeniu
batalii o dziewiątą pozycję poinformowano nas, że jesteśmy parą rezerwową na finał
pomiędzy Szwecją a Słowenią, który prowadzić mieli koledzy ze Szwajcarii. Było to dla
nas spore wyróżnienie i potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku. Walka 
o mistrzostwo Europy mężczyzn do lat 19 była zacięta, lecz poziom gry stał na niskim
poziomie, ponieważ drużyny czuły wysiłek pięciu ostatnich dni, w których rozegrały
aż po 8 spotkań. Zwycięzcami okazali się gospodarze, którzy wygrali 33 : 23. Mecz oglą-
dało 2000 widzów.

Organizacyjnie turniej przygotowany był na najwyższym poziomie. Każdego wie-
czoru odbywało się spotkanie delegatów i par prowadzących zawody, na którym pro-
wadzone były krótkie rozmowy na temat wybranego zagadnienia oraz rozdawano
nominacje na dzień kolejny. Końcowego omówienia poszczególnych par nie było, 
a cała impreza zakończyła się małym przyjęciem w hotelowej restauracji. Według
obserwatorów, w porównaniu z poprzednimi imprezami tego typu, poziom sędziowa-
nia był dobry. Otwarte Mistrzostwa Europy do lat 19 za nami. Zobaczyliśmy organiza-
cję zawodów na wysokim poziomie, poznaliśmy sędziów, którzy kiedyś powinni
sędziować mecze seniorów na podobnych imprezach, ale najważniejsze jest doświad-
czenie, które zdobyliśmy, a które jest nam bardzo potrzebne. 
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5. Niesportowe zachowanie osób 
uczestniczących w zawodach 
sportowych w aspekcie prawnym

Damian Demczuk

W ostatnim czasie coraz częściej pojawia się problematyka niesportowego zacho-
wania uczestników zawodów sportowych, i to zarówno po stronie zawodników, tre-
nerów, osób towarzyszących tzw. oficieli, oraz kibiców. Zachowania te coraz częściej
skierowane są przeciwko sędziom piłki ręcznej.

Zrozumiałym jest, że chęć zwycięstwa jako elementarna zasada współzawodnictwa
sportowego, wyzwala u wszystkich uczestników zawodów sportowych wielkie emocje.
Jednakże coraz częściej sytuacje obserwowane na rodzimych parkietach podczas
meczów piłki ręcznej często dają do myślenia czy aby na pewno chęć zwycięstwa
usprawiedliwia zachowania i słowa, których nie powstydziłby się bywalec lokali gdzie
sprzedawany jest napój wyskokowy z co najwyżej tygodniowym okresem fermentacji
lub miejsc gdzie ostatnimi czasy trafiają posłowie rekrutujący kobiety do pracy.

Niesportowe zachowania zauważone przez sędziów w trakcie meczów zgodnie
z przepisami gry w piłkę ręczną nakazują sędziom na wyciąganie właściwych kon-

sekwencji (przepis 8:4, 16:6, 16:9, 16:14, Objaśnienia 5,6 – przepisy gry w piłkę ręcz-
ną).

Niejednokrotnie takie zachowania adresowane są pod adresem sędziów. Wówczas
powstaje pytanie, w jaki inny sposób można reagować na takie sytuacje.

Jednakże, aby odpowiedzieć na to pytanie należałoby zastanowić się nad kilkoma
ważnymi aspektami.

Niesportowe zachowanie może przybrać formę werbalną lub manualną (mimiką,
gestami, kontaktem cielesnym itp.). Zachowania powyższe mogą doprowadzić do
naruszenia chronionych prawnie wartości właściwych każdemu człowiekowi, a mia-
nowicie tzw. dóbr osobistych. Wartości, o których mowa znalazły odzwierciedlenie 
w zasadach chronionych prawnie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483), która w kilku przepisach reguluje problemy
dóbr osobistych w następujący sposób:

• Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw
człowieka i obywatela (art. 30). Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. 

• Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Ograniczenia 
w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustano-
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wione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym
państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony
środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych
osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać sfery wolności i praw (art. 31).

• Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia
(art. 38). Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą (art.
41). Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci 
i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym (art. 47).

Natomiast aktem regulującym ochronę dóbr osobistych w sposób szczegółowy jest
Kodeks Cywilny, w którym Art. 23 brzmi:

• Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swobo-
da sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji,
nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjo-
nalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony
przewidzianej w innych przepisach.

Obowiązujące prawo nie uzasadnia konstruowania kategorii „ogólnego, jednego
dobra osobistego” i wynikających z niego praw podmiotowych w zakresie wymienio-
nych i niewymienionych w art. 23 dóbr osobistych. Zaliczenie określonego dobra,
które nie zostało wymienione w art. 23, do klasy dóbr osobistych, opiera się na wyka-
zaniu, że w konkretnym wypadku wchodzą w grę cechy łączące określone dobro oso-
biste z ogólnym pojęciem dobra osobistego. Dobra osobiste dotyczą człowieka jako
istoty ludzkiej w sensie uniwersalnym. Istotne znaczenie dla ochrony dóbr osobistych
człowieka mają przepisy dotyczące podstawowych praw i obowiązków obywateli.

Można wyróżnić katalog dóbr osobistych chronionych przez różne dziedziny
prawa:

• cześć,
• granice krytyki, 
• nietykalność cielesna,
• ochrona dóbr osobistych w toku kampanii wyborczych, 
• prawo do prywatności,
• ochrona danych osobowych, 
• godność,
• ochrona nazwiska i pseudonimu,
• ochrona wizerunku,  
• ochrona głosu, 
• świadectwo szkolne, 
• prawo do publicznych miejsc wypoczynku, 
• naruszenie dobra osobistego przez sędziego, adwokata i funkcjonariusza pań-

stwowego, 
• kult pamięci osoby zmarłej, 
• dobra osobiste w sferze ochrony środowiska, 
• naruszenie dóbr osobistych w sferze prawa prasowego, 
• ochrona wolności, 
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• naruszenie dóbr osobistych w stosunkach pracy, 
• naruszenie dóbr osobistych w sferze praw autorskich, 
• ochrona twórczości naukowej, 
• ochrona dóbr osobistych w prawie karnym,
• działanie w imieniu osób trzecich. 

W trakcie zawodów sportowych może dojść do naruszenia dóbr osobistych takich jak:
a. Cześć
b. Granice krytyki 
c. Nietykalność cielesna

CZEŚĆ

• Cześć jako wartość właściwa każdemu człowiekowi, obejmuje wszystkie dzie-
dziny jego życia osobistego, zawodowego i społecznego.

• Cześć, dobre imię, dobra sława człowieka są pojęciami obejmującymi wszystkie
dziedziny jego życia osobistego, zawodowego i społecznego. Naruszenie czci
może więc nastąpić zarówno przez pomówienie o ujemne postępowanie 
w życiu osobistym i rodzinnym, jak i przez zarzucenie niewłaściwego postępo-
wania w życiu zawodowym, naruszające dobre imię danej osoby i mogące ją
narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu lub innej
działalności.

• Przy ocenie naruszenia czci należy mieć na uwadze nie tylko subiektywne
odczucie osoby żądającej ochrony prawnej, ale także obiektywną reakcję w opi-
nii społeczeństwa. Nie można też przy tej ocenie ograniczać się do analizy pew-
nego zwrotu in abstracto, ale należy zwrot ten wykładać na tle całej wypowie-
dzi. (SN z dnia 16 stycznia 1976 r., II CR 692/75, OSNC 1976, nr 11, poz. 251). 

GRANICE KRYTYKI

• Krytyka czyjegoś postępowania, zapatrywań czy działalności nie powinna prze-
kraczać granic potrzebnych do osiągnięcia społecznego celu krytyki.

• Oczywistą jest rzeczą, że tej granicy nie da się ściśle odmierzyć, ponieważ okre-
ślają ją również takie czynniki, jak rodzaj krytyki, warunki, w jakich się odby-
wa, wartość celu, dla którego się ją podejmuje, a także zwyczaje środowiska 
i osobiste właściwości ludzi. 

• Zasady współżycia społecznego nakazują zachowanie szacunku dla każdego
człowieka i liczenie się z jego poczuciem własnej godności, osobistej wartości 
i pożyteczności społecznej.

• W każdym razie pewne końcowe granice dozwolonej krytyki, nawet przy bra-
niu pod uwagę wymienionych wyżej czynników, nie powinny być nadmiernie
elastyczne. 

• Krytyka jest dozwolona, jeżeli zostaje podjęta w interesie społecznym, ogól-
nym, jest rzeczowa i rzetelna. 
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• Nie ma takiego charakteru krytyka w celu dokuczenia innej osobie i jej szyka-
nowania. Krytyka postępowania, zapatrywań, działalności nie powinna prze-
kraczać granic potrzebnych do osiągnięcia społecznego celu krytyki. 

• W razie nieuzasadnionej krytyki sprostowaniu podlegają twierdzenia faktycz-
ne, a nie oceniające krytyczne poglądy i wnioski (por. orz. SN z dnia 9 listopa-
da 1968 r., I CR 252/68, OSN 1969, poz. 200). 

NIETYKALNOŚĆ CIELESNA

Naruszenie nietykalności cielesnej człowieka może uzasadniać nakazanie przez
sąd osobie, która tego naruszenia dokonała, aby przeprosiła poszkodowanego, a także
dokonanie odpowiedniego ogłoszenia w prasie, ale nie tylko…

W przypadku naruszenia dóbr osobistych każdemu człowiekowi przysługują rosz-
czenia mające na celu ochronę dóbr osobistych. Regulują je następujące przepisy:

Art. 24. § 1.  (8) Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem,
może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie doko-
nanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia,
dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby
złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach prze-
widzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub
zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda mająt-
kowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Art. 448. (182) W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje
dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pie-
niężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić odpowiednią sumę pie-
niężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków
potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 § 3 stosuje się. 

Powyższe roszczenia dotyczą bezpośrednio ochrony dóbr osobistych.
Niemniej jednak w zależności od skutku, jaki naruszenie dobra osobistego wywo-

ła można dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych:
Art. 363. § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodo-

wanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowied-
niej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemoż-
liwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty,
roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.

§ 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania
powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczegól-
ne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

Art. 444. § 1. W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia napra-
wienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszko-
dowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę
potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę
potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.
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§ 2. Jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarob-
kowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na
przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej
renty.

§ 3. Jeżeli w chwili wydania wyroku szkody nie da się dokładnie ustalić, poszko-
dowanemu może być przyznana renta tymczasowa.

Art. 445. § 1. W wypadkach przewidzianych w artykule poprzedzającym sąd może
przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężne-
go za doznaną krzywdę.

§ 2.  (180) Przepis powyższy stosuje się również w wypadku pozbawienia wolności
oraz w wypadku skłonienia za pomocą podstępu, gwałtu lub nadużycia stosunku zależ-
ności do poddania się czynowi nierządnemu.

§ 3. Roszczenie o zadośćuczynienie przechodzi na spadkobierców tylko wtedy, gdy
zostało uznane na piśmie albo gdy powództwo zostało wytoczone za życia poszkodo-
wanego.

Przedstawione powyższej roszczenia służą do ochrony dóbr osobistych na gruncie
prawa cywilnego. 

Jednakże zachowaniem naruszającym dobro osobiste sędziego sportowego jest zło-
żenie propozycji korupcyjnej, którą określa Art. 296b. Kodeksu Karnego:

§ 1. Kto, organizując profesjonalne zawody sportowe lub w nich uczestnicząc,
przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe
zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik tych zawodów, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w § 1 udziela albo obie-
cuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 2 albo w § 3 w związ-
ku z § 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a
sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił
wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Poruszona problematyka przedstawia możliwości oraz narzędzia, jakimi można się
posłużyć w przypadkach, gdy dojdzie do naruszenia dóbr osobistych człowieka. Jednak
bez wątpienia należy pamiętać, że funkcja sędziego piłki pełniona jest w ramach zasad
i przepisów gry w piłkę ręczną, gdzie pewnego rodzaju zachowania, emocje są nie-
odzownym elementem widowiska sportowego. Dlatego też z wielką rozwagą, ale i
poszanowaniem własnej godności należy podejść do oceny czy dane zachowanie naru-
szyło moje dobro osobiste, i czy warto domagać się jego ochrony.

W przypadku, gdy zostanie podjęta decyzja o konieczności ochrony dóbr osobi-
stych na drodze sądowej należy pamiętać, że istotnym elementem jest przedstawienie
dowodów na potwierdzenie swoich twierdzeń. Jest to obowiązek wynikający z art. 6
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Kodeksu Cywilnego zgodnie, z którym ciężar udowodnienia faktu spoczywa na oso-
bie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne:

• Najlepszym dowodem jest nagranie DVD, VIDEO, z którego na 100% wynika,
że obelżywe słowa są kierowane pod adresem sędziów przez konkretną osobę
z imienia i nazwiska. Jednak w braku takiego środka dowodowego koniecznym
jest, aby w protokole znalazł się opis:

• Sytuacji, w której nastąpiło zdarzenie wraz z zacytowaniem słów, wskazaniem,
kto z imienia i nazwiska je powiedział i do kogo były kierowane z imienia i
nazwiska. 

• Wskazanie świadków zdarzenia najlepiej dwóch osób z imienia i nazwiska,
które potwierdzą całą sytuację w każdym szczególe. 

• Niezbędne do sformułowania pozwu są również adresy osób (świadków), które
zostały wskazane.

Ważną kwestią dotyczącą odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub krzywdy 
w trakcie zawodów sportowych, które są imprezami masowymi jest fakt, że z mocy

ustawy o imprezach masowych organizator takiej imprezy ma obowiązek posiadać
polisę odpowiedzialności cywilnej. W takim przypadku podmiotem, zobowiązanym do
naprawienia szkody powstałej w trakcie takiej imprezy jest jej organizator.

U progu nowego sezonu 2007/2008 życzę wszystkim, aby w swojej pracy z gwizd-
kiem nie byli zmuszeni kompletować dowodów i szukać pełnomocników proceso-
wych celem ochrony swoich dóbr osobistych.
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6. Przygotowanie fizyczne sędziego 
piłki ręcznej

Bartosz Leszczyński, Marcin Piechota

Sprawny sędzia jest lepszym sędzią!

Sędzia musi nadążać za akcją przez cały czas trwania zawodów. Jeżeli chce dosko-
nalić swoje umiejętności sędziowskie to jednym z najważniejszych elementów jest
odpowiednie przygotowanie sprawnościowe. Piłka ręczna rozwija się bardzo szybko,
zmienia się tempo gry, a co za tym idzie również sędziowie muszą być lepiej przygo-
towani kondycyjnie.

Umiejętności fizyczne, które muszą posiadać sędziowie aby w pełni kontrolować
zawody:

• Wytrzymałość – dzięki niej sędziowie są w pełni przygotowani do zawodów 
i mogą skoncentrować się wyłącznie na ich prowadzeniu.

• Szybkość poruszania się – umożliwia szybką reakcję na zmiany sytuacji na
boisku i nadążenie za akcją (np. przechwyt),

• Koordynacja ruchowa – sędziowie muszą wykonywać swoje ruchy na boisku 
w sposób pewny i płynny.

Wytrzymałość – jak ją zbudować?

Aby trenować wytrzymałość ćwiczący powinien mieć w głowie cel dla jakiego
utrzymuje dany poziom wysiłku przez dany okres czasu. Jednakże musi być pewny, że
biegnie z odpowiednią szybkością, aby upewnić się czy jego system energetyczny dzia-
ła odpowiednio. Najlepszą ale niestety najdroższą drogą do wyznaczenia poprawnego
poziomu wymaganego wysiłku jest przeprowadzenie testu (badanie zawartości kwasu
mlekowego w organizmie). Wyniki testu mogą być wykorzystane do stworzenia indy-
widualnego schematu treningu aby ustalić odpowiednią szybkość, płynność biegu 
i odpowiedni puls dla danego poziomu sprawności w danym okresie czasu.

Inną prostszą i bardziej dostępną metodą jest oszacowanie wysiłku poprzez pomiar
częstotliwości skurczów serca (np. używanie pulso – metrów). Jedyną wadą tej meto-
dy jest fakt, że są duże różnice dla poszczególnych jednostek wobec tego jest trudno
oszacować wymagany wysiłek. Idealnym standardowym czytnikiem pulsu jest taki,
który pokazuje przeciętną. Alternatywnie puls indywidualnej jednostki może zostać
zmierzony ale jest to możliwe tylko podczas przerwy lub pod koniec biegu. Dodatko-
wo inne typowe czynniki takie jak wiek lub płeć muszą być także brane pod uwagę.
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Jak powinien wyglądać trening wytrzymałościowy?
• Bieg przez 30-40 minut, 2-3 razy w tygodniu, podczas, którego powinien być

mierzony puls.
• Bieg powinien być prowadzony w jednym tempie,
• Gdzie biegać? Po drodze, w parku, lesie lub po podłożach sportowych. Dobrą

drogą do upewnienia się, że utrzymujemy odpowiednie tempo w przypadku
biegu w terenie jest bieg w jedną stronę do wyznaczonego punktu i bieg z
powrotem. Jeżeli w tym samym czasie przebiegniemy obydwa odcinki to zna-
czy że potrafimy utrzymać odpowiednie tempo biegu. 

Szybkość i koordynacja

Ćwiczący musi upewnić się, że posiadł umiejętność:
• przyspieszenia tak szybko jak to możliwe (dystans do ok. 20 m)
• szybkiego zatrzymywania się w kontrolowany sposób (utrzymywanie równo-

wagi)
• rozpoznania sytuacji i podejmowania decyzji precyzyjnie i szybko (połączone 

z przyspieszeniem podczas treningu)
• biegu w różnych kierunkach
• użycia ekonomicznych, bezpiecznych technik biegu. Te zawierają z jednej stro-

ny typowy sprint (rozkładając ciśnienie na przednie części stopy, podnosząc
kolana i odpowiednio skręcając tułów) z drugiej strony typowe zdolności
sędziowskie jako zdolność biegu podczas patrzenia w przeciwnym kierunku
przez skręt tułowia. 

Każde ćwiczenie podczas treningu musi być odpowiednio dopracowane. Ważnym
elementem jest koordynowanie prędkości biegu z jego stylem. Przy treningu szybko-
ściowym ćwiczenia muszą być wykonywane tak szybko jak to jest możliwe (wciąż
pamiętamy o stylu biegu) w innym przypadku istnieją małe szanse na widoczne postę-
py. Kluczowym punktem jest poprawne wykonanie danego elementu ćwiczenia, a póź-
niej jego praktyczne doskonalenie.

Jak powinien wyglądać trening szybkościowy połączony z ćwiczeniami z koor-
dynacji?

• W przybliżeniu 20 minut treningu szybkościowego (przez cały rok) raz w tygo-
dniu lub dwa razy w tygodniu w przygotowaniach przedsezonowych.

• Każde ćwiczenie powinno trwać nie dłużej niż 6 sekund, powinno być powta-
rzane w zależności od przyjętego planu ćwiczeń (np. 4 serie powtórzeń  każde
ćwiczenie trwające do 6 sekund ), przerwa pomiędzy kolejną serią ćwiczeń
powinna trwać przynajmniej 2 minuty przed każdą następną serią ćwiczeń,
które powtarzane są przy maksymalnym wysiłku. Treningi koordynacyjne
powinny być krótsze.
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Ćwiczenia – przykłady

Typowy trening

• ćwiczenia stawu skokowego – ustaw stopę na podłożu, rozciągaj każdy ze sta-
wów skokowych na przemian robiąc małe kroki,

• unoszenie kolan podczas biegu – unoś kolana tak by uda były w pozycji rów-
noległej do podłoża; dynamicznie opuszczaj nogę na podłoże,

• uderzanie piętami o pośladki – szybko na przemian uderzaj piętami o poślad-
ki,

• „przekładanka” – krzyżuj nogi na przemian podczas biegu, skręcaj ramiona na
zewnątrz i do wewnątrz,

• bieg z jednoczesnym wymachem rąk – biegnij obracając wyciągniętymi ręko-
ma, staraj się utrzymywać tułów w jednej pozycji,

• podskoki – wykonuj podskoki do przodu, odbijając się od podłoża raz lewą raz
prawą nogą,

• podskok i obroty ramion – podskok na jednej nodze i obrót wyciągniętych
rąk, ramion. UWAGA: zwróć uwagę na prawidłową koordynację ramię – noga
(lewe ramie z prawa noga i prawe ramię z lewą nogą)

• ukośne podskakiwanie – wykonuj podskoki do przodu, odbijając się od pod-
łoża raz lewą raz prawą nogą, skręcając na przemian wysoko uniesioną nogę,
zgiętą w kolanie (z prawej nogi wyskok – lewa noga skręt i na odwrót )

Ćwiczenia na przyspieszenie

• przyspieszanie – stań z jedną stopą wysuniętą do tyłu w pozycji do drugiej 
i wystartuj tak szybko jak to jest możliwe. Przyspiesz do maksimum na dystan-
sie 20 m. UWAGA: zawsze wykonuj to ćwiczenie z maksymalną prędkością.

• ćwiczenie na przyśpieszenie z obrotem – stań na pozycji odchylonej o 90 lub
180 stopni do kierunku w którym zamierzasz biec. Startuj po szybkim obrocie
w kierunku biegu.

Bieg ze zmianą kierunku

• Sprint, slalom pomiędzy pachołkami – skręcaj gwałtownie i biegnij przez tor
slalomu nie potrącając pachołków (w obydwu kierunkach). UWAGA: ćwiczenie
z maksymalną szybkością. 
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• Sprint zygzakiem – skręcaj gwałtownie i biegnij do przodu przez tor slalomu
nie potrącając pachołków (w obydwu kierunkach)

• Bieg po linii – biegnij po linii prostej wzdłuż ustawionych pachołków. Bieg do
przodu wzdłuż do trzeciego pachołka dotknij go, a potem biegnij tyłem
dotknięcie drugiego pachołka, zmiana kierunku i bieg do przodu.

Ćwiczenia na szybką reakcję

• Papier – kamień – nożyczki – dwóch sędziów staje naprzeciwko siebie odle-
głość około 2m. Potem licząc do trzech pokazują jeden z następujących znaków:
nożyczki, kamień, papier (nożyczki wygrywają z papierem a przegrywają 
z kamieniem; kamień wygrywa z nożyczkami, a przegrywa z papierem; papier
wygrywa z kamieniem, a przegrywa z nożyczkami ). Ten który przegrywa goni
swojego partnera. UWAGA:  ćwiczenia na reakcję są zazwyczaj najlepiej ćwi-
czone w kombinacji z ćwiczeniami na przyśpieszenie z maksymalną prędko-
ścią. 

• Sprint z kartami – talia kart jest rozrzucona (awers do podłoża) w środku wyty-
czonego kwadratu. Jedna karta z każdego koloru jest wybrana z talii i umiesz-
czona w każdym rogu kwadratu. Jeden z sędziów biegnie z miejsca startu do
talii kart na środku kwadratu, odwraca do góry jedną z kart rozpoznaje jej
kolor, a następnie biegnie do miejsca w którym kolor karty jest reprezentowa-
ny, wraca do środka kwadratu dotyka kart i następnie wraca do pozycji wyj-
ściowej. Następny z sędziów postępuje tak samo, gra toczy się dalej.
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• Wymiana / zamiana obręczy – Stań obydwoma stopami wewnątrz obręczy.
Szybko zrób krótkie kroki naprzód na zewnątrz obręczy, a następnie ponownie
do środka. Następnie zrób tak samo do tyłu na prawo i lewo (=1seria)

• „Zmiana obręczy” – Obręcze są rozłożone na podłożu z jedną więcej niż liczba
osób biorących udział w ćwiczeniu. Na rozpoczęcie ćwiczenia, wszyscy uczest-
nicy wykonują ćwiczenia dwukrotnie tak jak to zostało wytłumaczone powyżej.
Następnie szybko ruszają do innych obręczy. Zabawa – Kto najszybciej ukończy
ćwiczenie dwukrotnie. 
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• Sprint wokół kwadratu (ze zmienianą kierunku biegu) – kwadrat jest ozna-
czony pachołkami (ustawione 2 – 3 m od siebie). Uczestnicy stają w dwóch lub
w czterech rogach kwadratu, twarze zwrócone w tym samym kierunku. Na
początek wskazówki: wszyscy biegną w tym samym kierunku do przodu,
bokiem bądź tyłem ale zawsze wszyscy twarzą w tym samym kierunku jak na
starcie. Celem tego ćwiczenia jest dogonienie innego sędziego.

Szybkie i bezpieczne zatrzymywanie i ponowny start

• Start – zatrzymywanie za prowadzącym ćwiczenie  (sędzia jeden za drugim)
– dwóch sędziów staje 3 m od siebie, jeden za drugim. Sędzia z przodu robi
kilka kroków na przód, w tył, bokiem tak szybko jak to jest możliwe albo nagle
zatrzymuje się na krótko. On decyduje w którym kierunku się rusza i jak dale-
ko. Sędzia za nim musi powtarzać ruchy tak szybko jak to możliwe.

• Start – zatrzymywanie za prowadzącym ćwiczenie. Sędziowie stoją naprze-
ciwko siebie patrząc na siebie. Jeden sędzia porusza się tak jak opisano powy-
żej, a drugi go naśladuje.

• Przenoszenie piłek – kwadrat o boku 3 m jest ułożony z 4 pachołków. Na
trzech pachołkach są położone piłki tenisowe. Sędzia startuje z miejsca w któ-
rym stoi pachołek bez piłki. Należy przenieść piłki jedną po drugiej tak aby na
koniec ćwiczenia każda z piłek była na innym miejscu. Pachołek „startowy” po
zakończeniu ćwiczenia ma pozostać bez piłki tenisowej. Można przenosić jed-
norazowo tylko jedną piłkę, w przypadku upadku piłki na podłoże należy
umieścić ją we właściwym miejscu. 

Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia (ćwiczenia stabilizujące)

• Przodem – opieraj się na podkurczonych ramionach, trzymaj wyciągnięte ciało
w pozycji takiej jakbyś chciał wykonać pompki.

• Tyłem – opieraj się na podkurczonych ramionach, trzymaj wyciągnięte ciało 
w pozycji odwrotnej do pozycji pompki.

• Bokiem – wyciągnij ciało i opieraj się na podkurczonym ramieniu i zewnętrz-
nej stronie stopy. Górne ramię powinno być położone na biodrze.

Ćwiczenia muszą być zawsze wykonywane dokładnie (to zapewnia że ciało jest w
pełni rozciągnięte), Wykonaj wszystkie ćwiczenia w trzech seriach, utrzymaj prawi-
dłowo każdą pozycję przez 30 sekund, stopniowo podnoś wysiłek.
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Ćwiczenia wzmacniające mięśnie tułowia (ćwiczenia dynamiczne)

• Brzuszki – Pozycja wyjściowa: leżysz na plecach, podciągnij nogi do bioder,
kolana i stopy pod kątem 90 stopni

• Pływanie (leżąc na brzuchu) – pozycja wyjściowa: leżysz na brzuchu, wyciągnij
ramiona i nogi i podnieś je odrobinę, utrzymując twarz bezpośrednio nad podłogę

Ćwiczenia poprawiające stabilność i równowagę

• Stanie na jednej nodze – Stań na jednej nodze. UWAGA: wzrost trudności-stań
na miękkiej powierzchni i zamknij oczy, skrzyżuj ramiona.

• Stanie na jednej nodze, druga kreśli w powietrzu ósemki – stan na jednej
nodze jak wyżej. Ruszaj drugą nogą starając się wykonać w powietrzu ósemki.

• Stanie na jednej nodze i obroty ramion – stań na jednej nodze i obracaj ramio-
nami.

• Stanie na jednej nodze i obracanie piłką wokół ciała – stań na jednej nodze.
Przemieszczaj rękami piłkę wokół bioder, pod nogami i za głową.

Wykonuj ćwiczenia 4-5 razy przez 30 sekund każde, stawaj naprzemian na prawej i
lewej nodze, powoli podnoś trudności ćwiczeń. Ćwiczenia mogą być coraz trudniejsze
przez: zmiany powierzchni na której stoisz (miękka powierzchnia, belka do równowagi,
piasek, zamykanie oczu albo dodanie innych elementów np. ruchy ramion lub prze-
mieszczanie piłki). Ćwiczenia są szczególnie efektywne kiedy wykonywane są boso.

Ćwiczenia na rozciąganie

Ćwiczenia na rozciąganie są szczególnie istotne dla utrzymania oraz poprawy ela-
styczności mięśni. Proponowane obecnie programy ćwiczeń treningowych nie gwa-
rantują prawidłowego przygotowania mięśni do wysiłku sportowego. Z jednej strony
ten styl nie wydaje się być tak efektywną metodą treningową jak dynamiczne rozcią-
ganie się. Z drugiej strony rozciąganie mięśni podczas rozgrzewki szczególnie poprzez
szybkie mocne ruchami ciała mogą w rzeczywistości zwiększać ryzyko kontuzji. Każda
sesja treningowa powinna zawierać rozciąganie – dynamiczne podczas rozgrzewki i
statyczne podczas odpoczynku, dodatkowe ćwiczenia rozciągające powinny być wyko-
nywane w razie potrzeby poza salą treningową. 

• dynamiczne rozciąganie – ruchy wolne i łagodne, ćwiczenia powtarzane około
10 razy,

• statyczne rozciąganie – utrzymuj pozycję przez 6 – 8 sekund kilka razy,

Rozgrzewanie się przed grą jest tak samo istotne jak rozgrzewanie się przed tre-
ningiem. Bardzo ważnym podczas ćwiczeń jest nie tylko aspekt fizjologiczny ale rów-
nież aspekt umysłowy. Istotny jest nie tylko wolny jogging, ale także włączanie róż-
nych krótkich biegów i ćwiczeń koordynacyjnych na koniec rozgrzewki aby mieć pew-
ność, że jest się dobrze przygotowanym do gry. Małe hale i napięte terminy zawodów
mogą stwarzać problem z rozgrzewką. Powyższe ćwiczenia pokazują jak rozgrzewka
może być dostosowana do mniej odpowiednich parametrów hali.

Źródło: IHF Handbook For Basic And Advanced Training. Understanding, Interpreting And Applying
The Rules, 2006.
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7. Podsumowanie rozgrywek 
piłki ręcznej –
sezon 2006–2007

Opis do rysunków przedstawionych na kolejnych stronach.

MMP – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

Arkusz Obserwacji Sędziów – opis

Przepisy (z arkusza) – bloki:
1. A1 – Prawo korzyści
2. A2 – Faul ataku
3. A3 – Progresja kar, karomierz
4. A4 – Błędy kroków
5. A5 – Naruszenie pola bramkowego
6. A6 – Rzuty karne
7. A7 – Gra pasywna
8. A8 – Sprawy porządkowe, odległość 3m, wykonywanie rzutów
9. A9 – Time aut, błąd kozłowania, noga, trzymanie piłki powyżej 3 sek.
10. B1 – Osobowość, postawa, atmosfera
11. B2 – Współpraca, poruszanie się, sygnalizacja
12. C1 – Wrażenie ogólne
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Ranking sędziów EX – liga
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8. Regulaminy – 
sędziowie, delegaci-obserwatorzy

Uchwała nr 20/07
Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce

z dnia 15 czerwca 2007 roku
w sprawie warunków wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej

Na podstawie art. 48 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowa-
nym (Dz. U. Nr 155, poz.1298 z późniejszymi zmianami) i § 31 pkt 6 Statutu Związku Piłki
Ręcznej w Polsce, zatwierdzonego decyzją Ministra Sportu z dnia 2 czerwca 2006 roku,
uchwala się co następuje:

§ 1
Ustala się Regulamin wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej, stanowiący załącznik

do uchwały.

§ 2
Upoważnia się Kolegium Sędziów ZPRP do wydawania zezwoleń na prowadzenie zawo-

dów szczebla centralnego, strefowego i wojewódzkiego przez obcokrajowców posiadających
uprawnienia sędziów piłki ręcznej.

§ 3
Upoważnia się Zarządy WZPR do podejmowania działań w odniesieniu do sędziów

okręgowych prowadzących zawody piłki ręcznej w ramach rozgrywek szczebla strefowego 
i wojewódzkiego, określonych w Regulaminie (§ 3 ust. 4, § 4 ust. 1, § 5 ust 2 i 3, § 11 ust.
2 i  § 15).

§ 4
Zobowiązuje się Kolegium Sędziów ZPRP, zarządy WZPR, sędziów okręgowych i związ-

kowych piłki ręcznej do przestrzegania zasad i procedur określonych w Regulaminie, o któ-
rym mowa w § 1.

§ 5
Zobowiązuje się komisje, kolegia, biuro oraz członków i pracowników ZPRP do współ-

działania z Kolegium Sędziów ZPRP i zarządami WZPR w realizacji zadań określonych 
Regulaminie, o którym mowa w § 1.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu
Andrzej Kraśnicki
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Załącznik do uchwały nr 20/07 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce
z dnia 15 czerwca 2007 roku

REGULAMIN
wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Regulamin wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej, zwany dalej „Regulaminem”,

dotyczy:
1) sędziów okręgowych i związkowych piłki ręcznej,
2) sędziów prowadzących zawody piłki ręcznej na boisku i przy stoliku (sędziów sekre-

tarzy i sędziów mierzących czas),
3) sędziów prowadzących zawody piłki ręcznej w ramach rozgrywek szczebla woje-

wódzkiego, strefowego i centralnego w rozumieniu § 18 „Postanowień ZPRP”.
2. Regulamin określa w szczególności:

1) warunki prowadzenia zawodów piki ręcznej szczebla wojewódzkiego, strefowego 
i centralnego,

2) zadania sędziów piłki ręcznej,
3) uprawnienia sędziów piłki ręcznej,
4) zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów piłki ręcznej, rodzaje kar dyscypli-

narnych oraz zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego.

§ 2
1. Osoby posiadające zagraniczne uprawnienia sędziów piłki ręcznej, ale nie posiadające

polskiego obywatelstwa nie mogą prowadzić na terytorium Polski w charakterze
sędziów na boisku zawodów szczebla centralnego, strefowego i wojewódzkiego, zastrze-
żeniem ust. 2.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą zwrócić się do Kolegium Sędziów ZPRP z wnio-
skiem o zezwolenie na prowadzenie zawodów w charakterze sędziego na boisku.

Rozdział 2
Warunki prowadzenia zawodów piłki ręcznej szczebla strefowego i wojewódzkiego.

§ 3
1. Zawody piłki ręcznej w ramach rozgrywek szczebla strefowego i wojewódzkiego może

prowadzić w charakterze sędziego osoba, która:
1) posiada aktualną licencję sędziego okręgowego lub związkowego,
2) została wyznaczona do sędziowania konkretnych zawodów.

2. Warunki uzyskiwania licencji sędziego okręgowego określają odrębne przepisy ZPRP.
3. Do prowadzenia na boisku zawodów, o których mowa w ust. 1, może być wyznaczony

sędzia, który nie przekroczył 65 roku życia.
4. Właściwy WZPR wyznacza sędziów okręgowych lub związkowych posiadających upraw-

nienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 3, do prowadzenia zawodów oraz doko-
nuje ewentualnej zmiany obsady sędziowskiej.
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§ 4
1. Listy sędziów uprawnionych do prowadzenia zawodów piłki ręcznej w ramach rozgry-

wek szczebla strefowego i wojewódzkiego ustala w drodze uchwały Zarząd WZPR.
2. Listy sędziów wymienione w ust. 1 są publikowane przed rozpoczęciem rozgrywek

szczebla strefowego w danym sezonie.

§ 5
1. Do prowadzenia zawodów piłki ręcznej w ramach rozgrywek szczebla strefowego 

i wojewódzkiego w danym sezonie mogą być wyznaczani sędziowie okręgowi, którzy
uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez właściwy WZPR, zaliczyli z wyni-
kiem pozytywnym test teoretyczny i praktyczny oraz uzyskali korzystną ocenę dotych-
czasowego sędziowania na podstawie arkuszy obserwacyjnych.

2. Właściwy WZPR określa z odpowiednim wyprzedzeniem wymagania objęte sprawdzia-
nem teoretycznym i praktycznym.

3. Właściwy WZPR przeprowadza testy oraz dokonuje oceny, o których mowa w ust. 1, raz
w roku w czasie seminarium organizowanego dla sędziów okręgowych. Otrzymanie
pozytywnych wyników testów stanowi podstawę do uzyskania odpowiednich upraw-
nień i wpisania na listę sędziów, o których mowa w § 4.

Rozdział 3
Warunki prowadzenia zawodów piłki ręcznej szczebla centralnego.

§ 6
1. Zawody piłki ręcznej w ramach rozgrywek szczebla centralnego i II Ligi w rozumieniu 

§ 18 „Postanowień ZPRP” może prowadzić w charakterze sędziego osoba, która:
1) posiada aktualną licencję sędziego związkowego,
2) uzyskała określoną kategorię sędziego związkowego,
3) została wyznaczona do sędziowania konkretnych zawodów,
4) nie przekroczyła określonego wieku z uwzględnieniem zasad określonych w § 9.

2. Warunki uzyskania licencji sędziego związkowego określają odrębne przepisy ZPRP.
3. Kolegium Sędziów ZPRP wyznacza sędziów związkowych posiadających uprawnienia,

o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 do prowadzenia zawodów na boisku oraz doko-
nuje ewentualnej zmiany obsady sędziowskiej.

§ 7
1. Ustala się następujące kategorie sędziów związkowych, od najniższej do najwyższej:

1) sędziowie związkowi uprawnieni do prowadzenia zawodów szczebla centralnego,
nie wymienionych w pkt 2-4,

2) sędziowie związkowi uprawnieni do prowadzenia zawodów II Ligi,
3) sędziowie związkowi uprawnieni do prowadzenia zawodów I Ligi,
4) sędziowie związkowi uprawnieni do prowadzenia zawodów ekstraklasy.

2. Listy sędziów, o których mowa w ust. 1, ustala Zarząd Związku w drodze uchwały na
wniosek Kolegium Sędziów ZPRP.

3. Listy sędziów wymienione w ust. 2, są publikowane w komunikatach i biuletynach
wydawanych przez Kolegium Sędziów ZPRP przed rozpoczęciem rozgrywek szczebla
centralnego i II Ligi w danym sezonie.

– 40 –



4. Sędziowie związkowi nie objęci listami sędziów wymienionych w ust. 2 mogą być
wyznaczani do prowadzenia zawodów piłki ręcznej w ramach rozgrywek szczebla stre-
fowego i wojewódzkiego w trybie § 3 ust. 4.

§ 8
1. Osiągnięcie najniższej kategorii oraz awansowanie na wyższe kategorie sędziego związ-

kowego jest uzależnione od wyników:
1) testu teoretycznego,
2) testu praktycznego,
3) oceny dotychczasowego sędziowania na podstawie analizy arkuszy obserwacyjnych

sporządzanych przez delegatów-obserwatorów.
2. Kolegium Sędziów ZPRP określa z odpowiednim wyprzedzeniem wymagania objęte

sprawdzianem teoretycznym i praktycznym, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i2.
3. Kolegium Sędziów ZPRP przeprowadza testy oraz dokonuje oceny, o których mowa 

w ust. 1, raz w roku w czasie kursokonferencji organizowanej dla sędziów związkowych.
4. Otrzymanie pozytywnych wyników testów oraz korzystnej oceny sędziowania stanowi

podstawę do uzyskania odpowiednich uprawnień i wpisania na jedną z list, o których
mowa w § 7 ust. 2.

§ 9
Sędzia związkowy nie może być wyznaczony do prowadzenia zawodów:
1) szczebla centralnego innych niż wymienione w pkt 2-4, jeżeli w danym roku kalen-

darzowym (do dnia 31 lipca) przekroczył 35 rok życia, a nie awansował do kategorii
sędziego co najmniej II Ligi,

2) II Ligi, jeżeli w danym roku kalendarzowym (do dnia 31 lipca) przekroczył 40 rok
życia, a nie awansował do kategorii sędziego co najmniej I Ligi,

3) I Ligi, jeżeli w danym roku kalendarzowym (do dnia 31 lipca) przekroczył 45 rok
życia, a nie awansował do kategorii sędziego ekstraklasy,

4) ekstraklasy, jeżeli w danym roku kalendarzowym (do dnia 31 lipca) przekroczył 50
rok życia.

Rozdział 4
Zadania sędziów piłki ręcznej.

§ 10
1. Sędzia piki ręcznej jest obowiązany do wypełniania obowiązków określonych w przepi-

sach gry w piłkę ręczną, w § 32 „Postanowień ZPRP”, a w szczególności do:
1) godnego reprezentowania ZPRP i środowiska sędziowskiego,
2) sędziowania zawodów obiektywnie i z należytą starannością,
3) przestrzegania estetycznego wyglądu zewnętrznego oraz występowania w obowią-

zującym stroju.
2. Strój sędziowski, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określają przepisy gry w piłkę ręczną

oraz przepis § 36 ust. 2 „Postanowień ZPRP”.

§ 11
1. Sędzia piłki ręcznej ma obowiązek znać aktualnie obowiązujące przepisy gry w piłkę

ręczną, interpretacje tych przepisów i regulaminy odpowiednich rodzajów rozgrywek
szczebla centralnego, strefowego i wojewódzkiego oraz stosować je prawidłowo podczas
prowadzenia zawodów.
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2. Dla pogłębiania wiedzy i umiejętności praktycznych, o których mowa w ust. 1, sędzia
piłki ręcznej obowiązany brać udział w szkoleniach organizowanych przez Kolegium
Sędziów ZPRP lub właściwy WZPR.

Rozdział 5
Uprawnienia sędziów piłki ręcznej.

§ 12
Sędzia piłki ręcznej jest uprawniony do otrzymania od organizatora zawodów niezbęd-

nej pomocy i ochrony osobistej przed zawodami, w czasie ich trwania oraz po zawodach,
stosownie do postanowień § 9 pkt 10 Statutu Związku, § 37 ust. 3 „Postanowień ZPRP” oraz
regulaminów normujących poszczególnych rozgrywek szczebla centralnego, strefowego 
i wojewódzkiego.

§ 13
1. Sędziom prowadzącym zawody na boisku, sędziom sekretarzom i sędziom mierzącym

czas przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, zwane dalej „ryczałtem sędziowskim”.
Ryczałt sędziowski obejmuje łącznie wynagrodzenie pieniężne z tytułu pełnienia funk-
cji sędziego piłki ręcznej oraz zryczałtowane koszty podróży z miejsca zamieszkania
sędziego do miejsca rozegrania zawodów i z powrotem.

2. Wysokość ryczałtu sędziowskiego jest ustalana corocznie przed rozpoczęciem sezonu
rozgrywkowego na wniosek Kolegium Sędziów ZPRP przez Zarząd Związku w drodze
uchwały. Wysokość ryczałtu sędziowskiego może być w uzasadnionych przypadkach
aktualizowana w tym samym trybie w trakcie sezonu.

3. Ryczałt sędziowski, o którym mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie sędziom prowa-
dzącym zawody:
1) międzypaństwowe i międzynarodowe seniorów, młodzieżowe i juniorów,
2) ekstraklasy, I ligi i barażowe o wejście do ekstraklasy i I ligi,
3) o Puchar Polski (od ćwierćfinałów) oraz o Puchar WZPR,
4) II ligi i ligi międzywojewódzkiej seniorów.

4. Wysokość ryczałtu sędziowskiego dla sędziów prowadzących zawody na boisku może
być zróżnicowana w zależności od:
1) rodzaju zawodów,
2) miejsca zamieszkania sędziego,
3) pracy w soboty, niedziele i święta lub w dni powszednie.

5. Wysokość ryczałtu sędziowskiego dla sędziów sekretarzy i sędziów mierzących czas
może być zróżnicowana w zależności od rodzaju zawodów i od miejsca zamieszkania
sędziego.

§ 14
1. Sędziom sekretarzom, sędziom mierzącym czas i sędziom prowadzącym zawody piłki

ręcznej niewymienione w § 13 ust. 3 przysługuje wynagrodzenie pieniężne w wysoko-
ści określonej w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały Zarządu Związku podejmowa-
nej na wniosek Kolegium Sędziów ZPRP corocznie przed rozpoczęciem sezonu roz-
grywkowego. Tabela może być w tym samym trybie aktualizowania w trakcie sezonu 
w uzasadnionych przypadkach.

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, może być dla sędziów prowadzą-
cych zawody na boisku zróżnicowana w zależności od:
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1) rodzaju zawodów,
2) miejsca zamieszkania sędziego,
3) pracy w soboty, niedziele i święta lub w dni powszednie.

3. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, może być dla sędziów sekretarzy 
i sędziów mierzących czas zróżnicowana w zależności od rodzaju zawodów i miejsca
zamieszkania sędziego.

4. Sędziom piłki ręcznej wymienionym w ust. 1, przysługuje – niezależnie od wynagro-
dzenia pieniężnego – również zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania sędziego
do miejsca rozegrania zawodów i z powrotem.

5. Koszty podróży, o których mowa w ust. 4, obejmują:
1) diety w wysokości określonej w przepisach powszechnie obowiązujących,
2) ceny biletów określonych środków transportu,
3) dojazd środkami komunikacji miejskiej w wysokości 20 % diety wymienionej w pkt 1.

6. Zasady korzystania ze środków transportu, o których mowa w ust. 5 pkt 2, i rozliczania
należności z tytułu poniesionych kosztów przejazdu są określane w przepisach wymie-
nionych w ust. 1.

§ 15
1.   Ryczałty sędziowskie, o których mowa w § 13, z zastrzeżeniem ust. 2, przysługują od

Związku i podlegają centralnemu rozliczeniu przez biuro ZPRP w trybie i na zasadach
określonych w odrębnej uchwale Zarządu ZPRP. 

2.   Wynagrodzenia pieniężne oraz zwroty kosztów podróży, o których mowa w § 14, a także
ryczałty sędziowskie dla sędziów sekretarzy i sędziów mierzących czas wymienionych
w § 13 ust. 3 przysługują od organizatorów zawodów i podlegają rozliczeniu według
zasad i w trybie określonych przez Kolegium Sędziów ZPRP. Osoby objęte tym syste-
mem rozliczeń są obowiązane do przedłożenia organizatorom wymaganych dokumen-
tów.

3.   W razie braku wypłaty należnych świadczeń z tytułu prowadzenia zawodów sędzia piłki
ręcznej powinien powiadomić o tym fakcie:
1) Głównego Księgowego Związku w przypadku rozliczeń ryczałtów sędziowskich
wymienionych w ust. 1,
2) Kolegium Sędziów ZPRP w przypadku rozliczeń delegacji, o których mowa w ust. 2.

§ 16
1. Sędzia związkowy ma prawo awansowania na sędziego międzynarodowego IHF i EHF,

jeżeli spełnia kryteria i warunki przewidziane przez te organizacje, tj. podda się testom
teoretycznym i praktycznym oraz ocenie dotychczasowego sędziowania na podstawie
arkuszy obserwacyjnych.

2. Kolegium Sędziów ZPRP określa z wyprzedzeniem wymagania objęte sprawdzianami
teoretycznymi i praktycznymi, przeprowadza te sprawdziany oraz dokonuje oceny
dotychczasowego sędziowania przez sędziów związkowych ubiegających się o upraw-
nienia międzynarodowe.

3. Uzyskanie pozytywnych wyników sprawdzianów teoretycznych i praktycznych oraz
korzystnej oceny dotychczasowego sędziowania stanowi podstawę do skierowania
sędziego związkowego na egzamin na sędziego międzynarodowego.

4. Kolegium Sędziów ZPRP przedstawia Zarządowi Związku propozycję listy sędziów mię-
dzynarodowych na każdy sezon rozgrywek.
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5. Zarząd Związku zatwierdza w drodze uchwały:
1) listę sędziów związkowych skierowanych przez Kolegium Sędziów ZPRP na egzamin

na sędziów międzynarodowych,
2) listę sędziów, o której mowa w ust. 4.

§ 17
Sędziowie piłki ręcznej mogą być wyróżniani i odznaczani w trybie i na zasadach okre-

ślonych w § 62 „Postanowień ZPRP” oraz w § 40 Statutu Związku.

Rozdział 6
Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów piłki ręcznej.

§ 18
1. Sędziowie piłki ręcznej ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie:

1) postanowień statutu i regulaminów ZPRP,
2) przepisów gry w piłkę ręczną,
3) przepisów innych aktów prawnych związanych z wykonywaniem czynności

sędziowskich.
2. Sędziowie piłki ręcznej ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną w szczególności za:

1) nieusprawiedliwioną nieobecność na zawodach, do których sędziowania zostali
wyznaczeni,

2) naruszenie przepisów gry w piłkę ręczną stanowiących podstawę do uznania prote-
stu,

3) krytykowanie lub ostentacyjne komentowanie w miejscach publicznych innych
sędziów, a zwłaszcza sędziów prowadzących zawody,

4) znieważenie osoby wykonującej zadania przewidziane w regulaminie zawodów:
przed zawodami, w czasie trwania zawodów i po ich zakończeniu,

5) prowadzenie zawodów w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środ-
ków odurzających,

6) spożywanie alkoholu na terenie obiektu sportowego.

§ 19
1. Kolegium Sędziów ZPRP prowadzi postępowanie dyscyplinarne w stosunku do sędziów

piłki ręcznej i orzeka w I instancji o nałożeniu kary za naruszenie postanowień i prze-
pisów, o których w § 18 ust. 1.

2. Za przewinienia dyscyplinarne sędziów piłki ręcznej mogą być na nich nakładane nastę-
pujące kary:
1) upomnienie,
2) czasowy zakaz wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej na okres od jednego mie-

siąca do dwóch lat,
3) czasowy zakaz wykonywania określonych funkcji organizacyjnych w ZPRP na okres

od jednego do pięciu lat,
4) dożywotni zakaz wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej.

3. Orzeczenie o nałożeniu na sędziego piłki ręcznej kary dyscyplinarnej wymaga pisem-
nego uzasadnienia.
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§ 20
1. Od orzeczenia Kolegium Sędziów ZPRP o nałożeniu kary dyscyplinarnej sędziemu piłki

ręcznej przysługuje odwołanie do Zarządu Związku w terminie 14 dni od dnia doręcze-
nia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

2. Odwołanie do Zarządu Związku składa się za pośrednictwem Kolegium Sędziów ZPRP.
3. Zarząd Związku – w zależności od wyników postępowania wyjaśniającego i dowodowe-

go może orzec:
1) o utrzymaniu w mocy zaskarżonego orzeczenia, albo
2) o zmianie zaskarżonego orzeczenia, albo
3) o uchyleniu zaskarżonego orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpa-

trzenia przez organ I instancji.

§ 21
1. Wydanie orzeczenia o ukaraniu sędziego piłki ręcznej przez organy dyscyplinarne

powinno być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym i dowodowym.
2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być jawne i gwarantować obwinio-

nemu prawo do obrony, w szczególności poprzez zapewnienie:
1) udziału we wszystkich fazach postępowania,
2) dostępu do akt sprawy, w tym do zebranych dowodów,
3) prawa do zadawania pytań, składania oświadczeń, żądań i  wniosków, w tym dowo-

dowych.

§ 22
1. Orzeczenie o nałożeniu na sędziego piłki ręcznej kary dyscyplinarnej, wydane przez

Zarząd ZPRP jako organ II instancji jest ostateczne w postępowaniu wewnątrzzwiązkowym.
2. Orzeczenie Zarządu, o którym mowa w ust. 1, może być zaskarżone do Trybunału Arbi-

trażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim w trybie art.  43 usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz.1298 z póź-
niejszymi zmianami).

§  23
1. Kary dyscyplinarne nałożone na sędziów piłki ręcznej, o których mowa w § 19 ust. 2 pkt

2-4, mogą być na wniosek ukaranego zawieszone przez organ dyscyplinarny, który
wydał orzeczenie w ostatniej instancji, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania do kar dyscyplinarnych nałożonych za naruszenie
przepisów antydopingowych.

3. O zawieszenie kary czasowego zakazu wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej lub
czasowego zakazu wykonywania  określonych funkcji w komórkach organizacyjnych
Związku można ubiegać się po wykonaniu co najmniej połowy nałożonej kary.

4. O zawieszenie kary dożywotniego zakazu wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej
można ubiegać się po odbyciu co najmniej trzech lat tej kary.

§ 24
1. Kary dyscyplinarne nałożone na sędziów piłki ręcznej mogą ulec zatarciu po upływie

jednego roku od:
1) udzielenia upomnienia,
2) odbycia kary czasowego zakazu wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej lub od

zawieszenia tej kary,
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3) odbycia kary czasowego zakazu wykonywania określonych funkcji w komórkach
organizacyjnych Związku lub od zawieszenia tej kary,

4) zawieszenia kary dożywotniego zakazu wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej.
2. Adnotacji o zatarciu kar, o których mowa w ust. 1, dokonuje na wniosek ukaranego

Kolegium Sędziów ZPRP.

Uchwała nr 3/07
Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce

z dnia 12 marca 2007 roku
w sprawie Regulaminu przyznawania licencji sędziego piłki ręcznej.

Na podstawie art. 48 ust 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowa-
nym  (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późniejszymi zmianami) oraz § 31 pkt 6 statutu Związku
Piłki Ręcznej w Polsce, zatwierdzonego decyzją Ministra Sportu z dnia 2 czerwca 2006 roku,
uchwala się, co następuje:

§1
Ustala się Regulamin przyznawania licencji sędziego piłki ręcznej w brzmieniu załącz-

nika do uchwały.

§ 2
1. Upoważnia się Kolegium Sędziów ZPRP do wydawania decyzji administracyjnych doty-

czących licencji sędziego związkowego piłki ręcznej, przewidzianych w Regulaminie, 
o którym mowa w § 1.

2. Upoważnia się zarządy wojewódzkich związków piłki ręcznej (WZPR) do wydawania
decyzji administracyjnych dotyczących licencji sędziego okręgowego piłki ręcznej, prze-
widzianych w Regulaminie, o którym mowa w § 1.

§ 3
Zobowiązuję się Kolegium Sędziów ZPRP oraz wojewódzkie związki piłki ręcznej do

przestrzegania zasad  przyznawania i pozbawiania licencji sędziego piłki ręcznej, określo-
nych w Regulaminie, o którym mowa w § 1.

§ 4
Zobowiązuje się kolegia, komisje i biuro Związku do udzielania pomocy organom

wymienionym w § 2 i 3 w wykonaniu zadań określonych w Regulaminie, o którym mowa
w § 1.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Andrzej Kraśnicki
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Załącznik do uchwały nr 3/07 Zarządu Związku Piłki Ręcznej 
w Polsce z dnia 12 marca 2007 roku

REGULAMIN
przyznawania licencji sędziego piłki ręcznej

§ 1
1. Regulamin przyznawania licencji sędziego piłki ręcznej, zwany dalej „Regulaminem”,

określa w szczególności:
1) warunki i tryb przyznawania i odmowy przyznania licencji sędziego piłki ręcznej,
2) warunki i tryb pozbawiania sędziego piłki ręcznej – licencji.

2. Regulamin określa również treść i formę decyzji oraz organy upoważnione do wydawa-
nia decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu licencji sędziego okręgowego i związkowego,
a także środki odwoławcze i zaskarżenia tych decyzji.

3. Regulamin określa ponad to szczegółowe zasady składania wniosków o przyznanie
poszczególnych rodzajów licencji oraz prowadzenia ewidencji tych licencji.

§ 2
1. W ZPRP wyróżnia się następujące rodzaje licencji sędziego piłki ręcznej:

1) licencja sędziego okręgowego piłki ręcznej , zwaną dalej „licencją sędziego okręgowego”,
2) licencja sędziego związkowego piłki ręcznej, zwana dalej „licencją sędziego związkowe-

go”.
2. Licencja sędziego okręgowego jest dokumentem uprawniającym jego posiadacza do pro-

wadzenia w charakterze sędziego piłki ręcznej zawodów szczebla strefowego, z wyłą-
czeniem zawodów II Ligii, oraz zawodów szczebla wojewódzkiego w piłce ręcznej kobiet
i mężczyzn w rozumieniu § 18 ust. 3 i 4 Postanowień ZPRP.

3. Licencja sędziego związkowego jest dokumentem uprawniającym jego posiadacza do
prowadzenia w charakterze sędziego piłki ręcznej zawodów szczebla centralnego, stre-
fowego i wojewódzkiego w rozumieniu § 18 ust. 1-4 Postanowień ZPRP.

§ 3
1. Decyzję o przyznaniu licencji sędziego okręgowego z upoważnienia ZPRP wydaje Zarząd

właściwego WZPR.
2. Zarząd właściwego WZRP jest organem upoważnionym także do wydawania decyzji o

odmowie przyznania licencji i o pozbawieniu licencji sędziego okręgowego.

§ 4
1. Zarząd właściwego WZPR wydaje decyzję o przyznaniu licencji sędziego okręgowego na

podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej. Wzór wniosku o przyznanie
licencji sędziego okręgowego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

2. Wniosek o przyznanie licencji sędziego okręgowego powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania wnioskodawcy
2) datę urodzenia i obywatelstwo wnioskodawcy,
3) informację, czy wnioskodawca ubiega się o licencję po raz pierwszy, czy ponownie,
4) informację, czy wnioskodawca ubiega się o licencję na stałe, czy na czas określony,
5) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

§ 5
1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego okręgowego jest obowiązana dołą-

czyć do wniosku, o którym mowa w § 4, następujące dokumenty:
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1) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzy-
staniu z pełni praw publicznych,

2) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji sędziego
piłki ręcznej,

3) zaświadczenie właściwego WZPR o odbyciu kursu dla sędziów piłki ręcznej i o zda-
niu egzaminu z wynikiem pozytywnym,

4) pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji
sędziowskich, organizowanych przez właściwy WZRP,

5) pisemne zobowiązanie do przestrzegania statutu i regulaminów ZPRP oraz przepi-
sów Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) i Europejskiej Federacji Piłki
Ręcznej (EHF) według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,

6) Dwa zdjęcia.
2. Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji sędziego okręgowego dołącza do

wniosku, oprócz dokumentów wymienionych w ust. 1 oświadczenie, że jej wniosek nie
narusza postanowień § 12 ust. 5.

§ 6
1. Decyzję o przyznaniu licencji sędziego związkowego wydaje z upoważnienia Związku

Kolegium Sędziów ZPRP.
2. Kolegium Sędziów ZPRP jest organem upoważnionym również do wydawania decyzji o

odmowie przyznania licencji i o pozbawieniu licencji sędziego związkowego.
§ 7

1. O licencję sędziego związkowego może ubiegać się wyłącznie sędzia okręgowy, który
spełni łącznie następujące warunki:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
2) posiada stan zdrowia umożliwiający wykonywanie funkcji sędziego piłki ręcznej,
3) posiada co najmniej dwuletni staż jako sędzia okręgowy,
4) aktywnie uczestniczy w sędziowaniu zawodów piłki ręcznej w macierzystym WZPR,
5) posiada co najmniej średnie wykształcenie,
6) ukończył z wynikiem pozytywnym kurs ZPRP dla sędziów związkowych,
7) do dnia 31 lipca roku złożenia wniosku nie przekroczył 32 roku życia, a w przypad-

ku byłego zawodnika piłki ręcznej – 35 roku życia,
8) złożył do Kolegium Sędziów ZPRP wniosek o przyznanie licencji sędziego związko-

wego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, powinien zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania sędziego wnioskodawcy,
2) datę urodzenia i obywatelstwo sędziego wnioskodawcy,
3) informację, czy wnioskodawca ubiega się o licencję stałą, czy na czas określony,
4) informację, czy wnioskodawca ubiega się o licencję sędziego związkowego po raz

pierwszy, czy też ponownie,
5) datę złożenia wniosku i podpis sędziego wnioskodawcy.

§ 8
1. Sędzia okręgowy piłki ręcznej ubiegający się o przyznanie licencji sędziego związkowego

jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w § 7, następujące dokumenty:
1) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzy-

staniu z pełni praw publicznych,
2) uwierzytelnioną kopię licencji sędziego okręgowego,
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3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji sędziego
piłki ręcznej,

4) pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu i regulaminów ZPRP,
EHF i IHF oraz do poddania się przewidzianej przez te organizacje odpowiedzialno-
ści dyscyplinarnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu,

5) zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu ZPRP dla sędziów
związkowych,

6) uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub policealnej albo
dyplomu ukończenia studiów wyższych,

7) zaświadczenie macierzystego WZPR o liczbie zawodów sędziowanych przez wnio-
skodawcę w ciągu ostatnich dwóch lat.

8) pisemne zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji orga-
nizowanych przez Kolegium Sędziów ZPRP,

9) dwa zdjęcia. 
2. Do sędziego okręgowego ubiegającego się ponownie o licencję sędziego związkowego

stosują się postanowienia § 5 ust. 2.

§ 9
1. Zarząd WZPR lub Kolegium Sędziów ZPRP rozpatrują wnioski o przyznanie licencji

sędziego okręgowego lub związkowego w ciągu 14 dni od daty ich złożenia i wydają
dokumenty według wzorów stanowiących załączniki nr 4 i nr 5 do Regulaminu.

2. Decyzja o przyznaniu licencji sędziego piłki ręcznej jest wydawana na czas nieokreślo-
ny lub na okres przewidziany w zaświadczeniu lekarskim, o którym mowa w § 5 ust. 1
pkt 2 lub w § 8 ust. 1 pkt 3, chyba że wnioskodawca postulował wydanie dokumentu
na krótszy okres (§ 4 ust. 2 pkt 4 lub § 7 ust. 2 pkt 3).

§ 10
1. Zarząd WZPR lub Kolegium Sędziów ZPRP odmawiają przyznania odpowiednio licencji

sędziego okręgowego lub związkowego osobie pozbawionej licencji, która złożyła wniosek o
ponowne przyznanie licencji przed upływem okresów lub zaistnieniem zdarzeń, o których
mowa w § 12 ust. 5.

2. Zarząd WZPR lub Kolegiów Sędziów ZPRP mogą odmówić przyznania odpowiednio licencji
sędziego okręgowego lub związkowego, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków okre-
ślonych w § 4 i 5 lub w § 7 i 8, a braki formalne we wniosku nie zostały, mimo wezwania,
usunięte w wyznaczonym terminie.

3. Decyzja o odmowie przyznania licencji sędziego piłki ręcznej wymaga uzasadnienia.
4. Od decyzji odmownej osobie wnioskującej o przyznanie licencji sędziego piłki ręcznej przy-

sługuje prawo odwołania do Zarządu ZPRP w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 11
1. Ważność licencji sędziego okręgowego lub związkowego przyznanej na czas określony

wygasa z upływem terminu oznaczonego w decyzji.
2. Przyznanie licencji sędziego związkowego jest równoznaczne z utratą ważności licencji

sędziego okręgowego.
§ 12

1. Zarząd właściwego WZPR lub Kolegium Sędziów ZPRP pozbawiają sędziego piłki ręcznej
odpowiedniej licencji w razie:
1) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych, stwierdzonych prawo-

mocnym orzeczeniem sądowym,
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2) utraty praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych
prawomocnym orzeczeniem sądowym,

3) popełnienia przez sędziego piłki ręcznej czynów zagrożonych w „Postanowieniach
ZPRP” karą dyskwalifikacji w najwyższym wymiarze,

4) nieuczestniczenia w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich, organizo-
wanych przez ZPRP (WZPR).

2. Postępowania w sprawie pozbawienia licencji sędziego piłki ręcznej wszczyna się 
z urzędu lub na wniosek WZPR albo kolegiów lub komisji ZPRP.

3. Decyzja o pozbawieniu sędziego piłki ręcznej wymaga uzasadnienia.
4. Od decyzji o pozbawieniu licencji sędziego okręgowego lub związkowego osobie pozba-

wionej tej licencji przysługuje prawo odwołania do Zarządu ZPRP w ciągu 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

5. Osoba pozbawiona licencji sędziego okręgowego lub związkowego z przyczyn określo-
nych w ust. 1 może ubiegać się o ponowne przyznanie licencji dopiero:
1) po upływie okresu utraty lub ograniczenia uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt

1 i 2,
2) po zawieszeniu kary dyskwalifikacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3,
3) po uprawomocnieniu się wyroku uniewinniającego w przypadku, o którym mowa 

w ust 1 pkt 4.

§ 13
1. Decyzja dotycząca licencji sędziego okręgowego lub związkowego, wydana przez Zarząd

ZPRP jako organ II instancji, jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzzwiązkowym.
2. Decyzja Zarządu ZPRP, o której mowa w ust. 1 może być zaskarżona do Wojewódzkiego

Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

§ 14
1. Właściwy WZPR oraz Kolegium Sędziów ZPRP są zobowiązani do prowadzenia ewiden-

cji decyzji dotyczących odpowiednio licencji sędziego okręgowego i licencji sędziego
związkowego.

2. Każda z ewidencji, o których mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1) numer bieżący ewidencji,
2) imię i nazwisko wnioskodawcy (sędziego),
3) adres zamieszkania wnioskodawcy (sędziego),
4) datę przyznania lub odmowy przyznania licencji,
5) datę pozbawienia licencji,
6) rubrykę „Uwagi”.

3. Dokumenty, o których mowa w § 4 i 5 oraz w § 7 i 8, stanowią odpowiednio akta ewi-
dencji sędziów okręgowych oraz akta ewidencji sędziów związkowych.

4. Akta ewidencyjne, o których mowa w ust. 3, podlegają gromadzeniu i przechowywaniu.

§ 15
1. Zarząd właściwego WZPR oraz Kolegium Sędziów ZPRP mogą pobierać opłatę za przy-

znanie licencji sędziego okręgowego lub związkowego.
2. Wysokość opłaty licencyjnej jest ustalana corocznie przez Zarząd ZPRP w formie uchwa-

ły na podstawie wniosków zarządów WZPR i Kolegium Sędziów ZPRP.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, powinny zawierać kalkulację kosztów związanych z

przyznaniem licencji sędziego piłki ręcznej.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania licencji sędziego piłki ręcznej

........................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

............................................................
(adres zamieszkania wnioskodawcy)

....................................
(urodzony dnia)

.......................................................
(obywatelstwo)

WZÓR

WNIOSEK
O przyznanie licencji sędziego okręgowego

Zwracam się z prośbą o przyznanie mi licencji sędziego okręgowego piłki ręcznej: 
• na czas nieokreślony*
• na okres do dnia*

Oświadczam, iż ubiegam się o licencję sędziego okręgowego: 
• po raz pierwszy*
• po raz *

Do wniosku załączam:
1) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o

korzystaniu z pełni praw publicznych według wzoru z załącznika nr 2.
2) zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich

organizowanych przez ZPRP (WZPR) według wzoru z załącznika nr 2,
3) zobowiązanie do przestrzegania przepisów statutowych i regulaminowych według

wzoru z załącznika nr 2,
4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji sędziego

piłki ręczne],
5) zaświadczenie o odbyciu kursu dla sędziów piłki ręcznej,
6) dwa zdjęcia
7) oświadczenie o przyczynach pozbawienia licencji sędziego piłki ręcznej (jeżeli takie

miało  miejsce).

..................................                                                                     ..................................................
(miejscowość i data)                                                                               (podpis wnioskodawcy)

* niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania licencji sędziego piłki ręcznej

................................................
(Imię i nazwisko wnioskodawcy).

............................................................
(Adres zamieszkania wnioskodawcy)

WZÓR

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
oraz korzystam z pełni praw publicznych.

Jednocześnie zobowiązuję się do:
1) przestrzegania statutu, „Postanowień” przepisów gry w piłkę ręczną i regulaminów

Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz przepisów Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcz-
nej (IHF) i Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF), a także do ponoszenia odpowie-
dzialności regulaminowej i dyscyplinarnej za ich naruszenie,

2) uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich organizowanych
przez ZPRP (WZPR).

..................................                                                                      ..................................................
(miejscowość i data)                                         (podpis wnioskodawcy lub sędziego okręgowego)
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Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania licencji sędziego piłki ręcznej

.......................................................................
(imię i nazwisko sędziego okręgowego)

....................................................................
(adres zamieszkania sędziego okręgowego)

....................................................................
(urodzony dnia)

.................................................                                                                                                        
(obywatelstwo)

WZÓR

WNIOSEK
o przyznanie licencji sędziego związkowego

Zwracam się z prośbą o przyznanie mi licencji sędziego związkowego piłki ręcznej: 
• na czas nieokreślony*
• na okres do dnia.......................*

Oświadczam, iż ubiegam się o licencję sędziego związkowego: 
• po raz pierwszy*
• po raz .............*

Do wniosku załączam:
1) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu 

z pełni praw publicznych według wzoru z załącznika nr 2,
2) zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich

organizowanych przez ZPRP (WZPR) według wzoru z załącznika nr 2
3) zobowiązanie do przestrzegania przepisów statutowych i regulaminowych według

wzoru z załącznika nr 2
4) kopię licencji sędziego okręgowego,
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji sędziego

piłki ręcznej,
6) zaświadczenie o ukończeniu kursu dla sędziów związkowych,
7) kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej*, szkoły policealnej*, studiów wyż-

szych*,
8) zaświadczenie o aktywności sędziowskiej (Regulamin § 8 ust. 1, pkt 7),
9) dwa zdjęcia,
10) oświadczenie; o przyczynach pozbawienia licencji sędziego piłki ręcznej (jeżeli takie

miało miejsce).

..................................                                                                     ..................................................
(miejscowość i data)                                                                               (podpis wnioskodawcy)

* niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania licencji sędziego piłki ręcznej

Pieczęć podłużna WZPR

WZÓR

LICENGJA SĘDZIEGO OKRĘGOWEGO 
Nr ...

Na podstawie art. 48 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowa-
nym. (Dz. U nr 155, poz. 1298 z późniejszymi zmianami) i § 2 ust. 2 uchwały nr 3/07 Zarzą-
du Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu przyzna-
wania licencji sędziego piłki ręcznej – po rozpatrzeniu wniosku z dnia.................. 2007 roku

przyznaję

.................................................................................................................
(imię, nazwisko i adres wnioskodawcy)

licencję sędziego okręgowego piłki ręcznej.

Licencję przyznaje się: 
na czas nieokreślony* 
na okres do dnia.............................

Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega-
natychmiastowemu wykonaniu jako zgodna z wnioskiem strony.

Pieczęć okrągła WZPR

Z upoważnienia Zarządu WZPR

......................................                                                                                  .....................................................
(miejscowość i data)                      (prezes Zarządu)

Otrzymują:

1. wnioskodawca 
2. 2. a/a

* niewłaściwe skreślić
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Załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania licencji sędziego piłki ręcznej

Pieczęć podłużna ZPRP

WZÓR

LICENGJA SĘDZIEGO ZWIĄZKOWEGO 
Nr ...

Na podstawie art. 48 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowa-
nym (Dz. U. nr 155, poz. 1298 z-późniejszymi zmianami) i § 2 ust. 2 uchwały nr 3/07 Zarzą-
du Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu przyzna-
wania licencji sędziego piłki ręcznej – po rozpatrzeniu wniosku z dnia............2007 roku

przyznaję

...........................................................................................................................................
(imię, nazwisko i adres zamieszkania sędziego okręgowego)

licencję sędziego związkowego piłki ręcznej.

Licencję przyznaje się 
na czas nieokreślony* 
na okres do dnia......................*

Na podstawie art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega-
natychmiastowemu wykonaniu jako zgodna z wnioskiem strony.

Pieczęć okrągła ZPRP

Z upoważnienia Kolegium  Sędziów ZPRP

......................                                                                                         ...............................................................
(miejscowość i data)                                                                           (Przewodniczący Kolegium)

Otrzymują:

1. wnioskodawca 
2. 2. a/a

* niewłaściwe skreślić
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Uchwała nr 2/07
Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce

z dnia 12 marca 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działania 

Kolegium Sędziów Związku Piłki Ręcznej w Polsce

Na podstawie § 35 ust. 2 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce zatwierdzonego decy-
zją Ministra Sportu z dnia 2 czerwca 2006 roku uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się Regulamin działania Kolegium Sędziów Związku Piłki Ręcznej w Polsce

(ZPRP) w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2
1. Zobowiązuje się Przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP do zwołania zebrania

wymienionego w § 4 Regulaminu, w czasie którego zostanie wybrany nowy przewod-
niczący Kolegium.

2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1, powinno być zwołane w okresie bezpośrednio
poprzedzającym Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów ZPRP, 
z uwzględnieniem okoliczności wymienionych w § 4 ust. 5 Regulaminu.

§ 3
1. Tracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące wyboru Kolegium Sędziów ZPRP oraz

określające zasady jego funkcjonowania i tryb działania.
2. Przewodniczący Kolegium Sędziów ZPRP wybrany na podstawie dotychczasowych prze-

pisów wraz z powołanymi członkami Kolegium działają do końca kadencji w oparciu o
postanowienia Regulaminu, o którym mowa w § 1.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Andrzej Kraśnicki
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Załącznik do uchwały nr 2/07 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce 
z dnia  12 marca 2007 r.

REGULAMIN
działania Kolegium Sędziów Związku Piłki Ręcznej w Polsce

§ 1
Regulamin działania Kolegium Sędziów Związków Piłki Ręcznej w Polsce, zwany dalej

„Regulaminem”, określa:
1) tryb wyboru przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP,
2) zadania i kompetencje Kolegium Sędziów ZPRP,
3) zasady i tryb funkcjonowania Kolegium Sędziów ZPRP.

§ 2
1. Kolegium Sędziów ZPRP działa w ramach Związku Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP).
2. Kolegium Sędziów ZPRP jest organem doradczym i wykonawczym Zarządu Związku 

w sprawach dotyczących prowadzenia rozgrywek zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczną.
3. Kolegium Sędziów ZPRP stanowi przedstawicielstwo autonomicznego środowiska

sędziów i delegatów, obserwatorów piłki ręcznej.
4. Kolegium Sędziów ZPRP podlega ocenie i nadzorowi Zarządu Związku w trybie posta-

nowień § 31 pkt 8 i 10 statutu ZPRP.

§ 3
W skład Kolegium Sędziów ZPRP wchodzą:

1) przewodniczący Kolegium,
2) zastępca przewodniczącego Kolegium,
3) referent do spraw szkolenia,
4) referent do spraw obsad sędziowskich,
5) referent do spraw delegatów – obserwatorów,
6) referent do spraw współpracy z WZPR,
7) sekretarz Kolegium.

§ 4
1. Przewodniczący Kolegium Sędziów ZPRP jest wybierany w głosowaniu tajnym przez

zebranie przedstawicieli środowiska sędziów piłki ręcznej i delegatów – obserwatorów
oraz komisji sędziowskich WZPR.

2. W zebraniu, o którym mowa w ust. 1, biorą udział z głosem stanowiącym oraz czynnym
i biernym prawem wyborczym sędziowie ekstra klasy, I i II ligi oraz przewodniczący
komisji sędziowskich WZPR, zwani dalej „elektorami”. Każdy z elektorów może skorzy-
stać z prawa wyborczego tylko osobiście. Jeżeli elektor jest sędzią ekstraklasy, I i II ligi
oraz jednocześnie przewodniczącym komisji sędziowskiej WZPR, ma prawo tylko do
jednego głosu.

3. W zebraniu, o którym mowa w ust. 1, uczestniczą także z głosem doradczym i biernym
prawem wyborczym:
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1) delegaci – obserwatorzy ZPRP powołani na seminarium dla sędziów i delegatów-
obserwatorów piłki ręcznej,

2) członkowie ustępującego Kolegium Sędziów ZPRP,
3) osoby zaproszone przez przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP na wniosek co

najmniej 20 elektorów, złożony nie później niż 14 dni przed terminem zebrania.
4. W zebraniu, o którym mowa w ust. 1, mogą brać ponadto udział z głosem doradczym

osoby zaproszone przez przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP.
5. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 – 4, zwołuje się po upływie czteroletniej kadencji

przewodniczącego Kolegium w okresie bezpośrednio poprzedzającym Walne Zgroma-
dzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów ZPRP, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4. Należy
dążyć, by zebranie mogło być połączone z seminarium dla sędziów piłki ręcznej i dele-
gatów – obserwatorów ZPRP.

6. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 – 4, zwołuje i otwiera ustępujący przewodniczący
Kolegium Sędziów ZPRP, a prowadzi przewodniczący zebrania wybrany przez uczestni-
ków posiadających czynne i bierne prawo wyborcze zgodnie z zatwierdzonym porząd-
kiem i regulaminem obrad.

§ 5
1. Wyboru przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP dokonuje się na podstawie regula-

minu wyborczego zatwierdzonego przez zebranie elektorów, o którym mowa w § 4, 
z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 2 – 6.

2. Kandydatów na przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP, 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) nie są czynnymi sędziami piłki ręcznej.

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

4. Jeżeli w wyborach na przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP zgłoszono wielu kandyda-
tów, za wybranego uważa się tego kandydata, który uzyskał ponad połowę ważnych głosów.

5. Jeżeli w wyborach na przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP zgłoszono wielu kan-
dydatów, ale żaden z nich nie uzyskał ponad połowy ważnych głosów, zarządza się
drugą turę wyborów, w których bierze udział tylko dwóch kandydatów z najwyższą licz-
bą 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 Kolegium Sędziów ZPRP zgłoszono tylko jed-
nego kandydata, za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał ponad połowę waż-
nych głosów. W przeciwnym przypadku zgłasza się nową kandydaturę i powtarza gło-
sowanie. Procedurę tę stosuje się aż do uzyskania poparcia kandydata przez ponad poło-
wę ważnych głosów elektorów.

§ 6
1. Kadencja przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP trwa cztery lata.
2. Ustanie mandatu przewodniczącego KS ZPRP przed upływem kadencji następuje 

w przypadku śmierci przewodniczącego lub jego pisemnej rezygnacji ze stanowiska.
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3. Zarząd Związku:
1) stwierdza wygaśnięcie mandatu przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP w przy-

padkach wymienionych w ust. 2.
2) może odwołać przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP ze stanowiska przed upły-

wem kadencji na umotywowany wniosek środowiska sędziów piłki ręcznej albo z
własnej inicjatywy w przypadku rażącego naruszenia statutu i regulaminów ZPRP
lub też zasad współżycia społecznego.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania ze stanowiska przewodniczącego
Kolegium Sędziów ZPRP zastępca przewodniczącego Kolegium:
1) jest zobowiązany zwołać na najbliższym seminarium dla sędziów i delegatów-obser-

watorów zebranie elektorów wymienione w § 4, które dokona wyboru nowego
przewodniczącego Kolegium w trybie określonym w § 5,

2) wykonuje funkcję przewodniczącego Kolegium.
5. Wybór nowego przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP następuje na okres do

końca trwania kadencji

§ 7
1. Na wniosek przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP Zarząd Związku powołuje 

6 członków Kolegium, o których mowa w § 3, w celu wykonania zadań Kolegium okre-
ślonych w § 8.

2. Kolegium Sędziów ZPRP na wniosek przewodniczącego Kolegium w głosowaniu tajnym
może zawieszać na czas określony członka Kolegium.

3. Zarząd Związku odwołuje członków Kolegium Sędziów ZPRP na uzasadniony wniosek
przewodniczącego Kolegium.

4. Zarząd Związku może odwołać członków Kolegium Sędziów ZPRP również z własnej ini-
cjatywy w przypadkach rażącego naruszenia statutu i regulaminów ZPRP oraz zasad
współżycia społecznego.

5. Powołanie nowych członków Kolegium Sędziów ZPRP następuje na czas do końca
kadencji przewodniczącego Kolegium.

§ 8
1. Do zakresu działania Kolegium Sędziów ZPRP należą sprawy:

1) prowadzenia rozgrywek zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczna,
2) szkolenia i doskonalenia sędziów i obserwatorów szczebla centralnego,
3) związane z reprezentacją środowiska sędziów piłki ręcznej i obserwatorów zawo-

dów,
4) powierzone przez Zarząd Związku

2. Do zadań Kolegium Sędziów ZPRP w zakresie prowadzenia rozgrywek zgodnie z przepi-
sami gry w piłkę ręczną należy:
1) opracowywanie projektu listy sędziów i obserwatorów przewidzianych do obsługi

rozgrywek szczebla centralnego oraz przedstawienia jej Zarządowi Związku do
zatwierdzenia,

2) opracowywanie projektu listy sędziów i obserwatorów przewidzianych do zgłosze-
nia na listę EHF i IHF oraz przedstawienie jej Zarządowi Związku do zatwierdzenia,

3) dokonywanie obsad sędziów i delegatów – obserwatorów na wszystkie zawody kra-
jowe szczebla centralnego oraz na zawody międzynarodowe, organizowane przez
ZPRP,
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4) dokonywanie oceny pracy sędziów i delegatów – obserwatorów szczebla centralnego,
5) dokonywanie interpretacji przepisów gry w piłkę ręczną na podstawie materiałów

IHF i EHF,
6) wydawanie biuletynów i komunikatów.

3. Do zadań Kolegium Sędziów ZPRP z zakresie szkolenia i doskonalenia sędziów i obser-
watorów szczebla centralnego należy:
1) organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych na sędziów związkowych,
2) organizowanie szkolenia i doskonalenia sędziów i delegatów – obserwatorów szcze-

bla centralnego,
3) kierowanie sędziów na kursy unifikacyjno-szkoleniowe dla kandydatów na sędziów

międzynarodowych,
4) opracowywanie projektów przepisów związkowych dotyczących przyznawania 

i pozbawiania licencji sędziego piłki ręcznej,
5) opracowywanie projektów przepisów związkowych dotyczących warunków wykony-

wania funkcji sędziego piłki ręcznej i delegata – obserwatora zawodów.
4. Do zadań Kolegium Sędziów ZPRP w zakresie reprezentowania środowiska sędziów

piłki ręcznej i delegatów – obserwatorów zawodów należy:
1) wnioskowanie do Zarządu ZPRP o przyznanie sędziom i obserwatorom odznaczeń 

i wyróżnień,
2) wnioskowanie do Zarządu ZPRP o nadanie tytułu Honorowego Sędziego Związkowego,
3) reprezentowanie środowiska sędziów piłki ręcznej wobec Zarządu, Prezydium Zarzą-

du i Prezesa Zarządu ZPRP oraz organizacji sędziowskich w kraju i za granicą.
5. Kolegium Sędziów ZPRP prowadzi postępowania dyscyplinarne i podejmuje rozstrzy-

gnięcia w I instancji w stosunku do wszystkich sędziów piłki ręcznej i obserwatorów
zawodów w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach wewnątrz-związ-
kowych.

§ 9
1. Kolegium Sędziów ZPRP wykonuje swoje zadania statutowe i regulaminowe na posie-

dzeniach plenarnych oraz w formie pracy przewodniczącego i poszczególnych członków
Kolegium, a także przy pomocy komisji sędziowskich WZPR.

2. Dla realizacji swoich zadań Kolegium Sędziów ZPRP współpracuje z kolegiami i komi-
sjami oraz biurem Związku, a w szczególności z Kolegium Ligi ZPRP i Komisją Rozgry-
wek Młodzieżowych ZPRP.

3. Kolegium Sędziów ZPRP koordynuje prace komisji sędziowskich WZPR, które realizują
swoje zadania na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez zarządy WZPR. 

§ 10
1. Przewodniczący Kolegium Sędziów ZPRP:

1) opracowuje projekt rocznego programu działania Kolegium oraz preliminarz kosz-
tów jego działalności,

2) zwołuje posiedzenia Kolegium Sędziów ZPRP oraz ustala porządek jego obrad,
3) kieruje obradami Kolegium,
4) organizuje pracę członków Kolegium,
5) opracowuje projekt rocznego sprawozdania z działalności Kolegium Sędziów ZPRP,
6) reprezentuje Kolegium Sędziów ZPRP wobec Zarządu i Prezydium Zarządu Związku

oraz innych organizacji sędziów piłki ręcznej i obserwatorów zawodów.
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2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP jego rolę wypeł-
nia zastępca przewodniczącego Kolegium.

3. Uchwalone przez Kolegium Sędziów ZPRP projekty dokumentów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 i 5, wymagają dla swojej ważności zatwierdzenia przez Zarząd Związku.

4. Przewodniczący Kolegium Sędziów ZPRP, który nie został wybrany w skład Zarządu
Związku, bierze udział w posiedzeniach Zarządu obejmujących swym porządkiem pro-
blematykę sędziów piłki ręcznej i delegatów-obserwatorów zawodów wyszczególnioną
w § 8.

§ 11
1. Posiedzenia plenarne Kolegium Sędziów ZPRP są zwoływane w miarę potrzeb, ale nie

rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Posiedzenia Kolegium Sędziów ZPRP odbywają się w siedzibie Związku lub w miejscu

wyznaczonym przez przewodniczącego Kolegium w porozumieniu z Sekretarzem Gene-
ralnym Związku.

3. Obrady Kolegium Sędziów ZPRP mogą być prowadzone przy obecności co najmniej 4
członków Kolegium, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego Kole-
gium.

4. W posiedzeniach Kolegium Sędziów ZPRP mogą brać udział z urzędu członkowie Zarzą-
du Związku oraz Sekretarz Generalny.

5. W posiedzeniach Kolegium Sędziów ZPRP mogą uczestniczyć także osoby zaproszone
przez przewodniczącego Kolegium.

6. Osoby wymienione w ust. 4 i 5 mogą zabierać głos, ale nie mogą brać udziału w głoso-
waniach.

§ 12
1. Kolegium Sędziów ZPRP podejmuje decyzje w formie uchwał, zarządzeń, postanowień

i komunikatów.
2. Decyzje Kolegium Sędziów ZPRP zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co

najmniej 4 członków Kolegium, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczące-
go Kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego
obrad.

3. Kolegium Sędziów ZPRP podejmuje decyzje w glosowaniu jawnym, chyba że na uzasad-
niony wniosek członka Kolegium zostanie zarządzone głosowanie tajne.

4. Decyzje Kolegium Sędziów ZPRP podpisuje przewodniczący Kolegium.

§ 13
1. Z posiedzenia Kolegium Sędziów ZPRP sporządza się protokół, który podpisuje prze-

wodniczący posiedzenia 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 uchwał i postanowień Kolegium Sędziów ZPRP.

3. Protokoły z posiedzeń Kolegium Sędziów ZPRP gromadzi i przechowuje Sekretarz Kole-
gium.
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§ 14
1. Administracyjno – biurową obsługę Kolegium Sędziów ZPRP zapewnia Biuro Związku,

jeżeli posiedzenia Kolegium odbywa się w siedzibie ZPRP, a w pozostałych przypadkach –
Sekretarz Kolegium w ramach środków finansowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.

2. Do osób uczestniczących w posiedzeniach Kolegium Sędziów ZPRP stosuje się odpo-
wiednio postanowienia § 15 Regulaminu działania Zarządu Związku Piłki Ręcznej w
Polsce, stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/06 Zarządu ZPRP z dnia 27 marca 2006
roku, zmienionej uchwałą nr 25/06 Zarządu ZPRP z dnia 29 maja 2006 roku.

Uchwała nr 4/07
Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 12 marca 2007 roku 
w sprawie warunków wykonywania funkcji delegata-obserwatora 

zawodów piłki ręcznej.

Na podstawie § 31 pkt 6 Statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, zatwierdzonego decy-
zją Ministra Sportu z dnia 2 czerwca 2006 roku uchwała się, co następuje:

§1
Ustala się Regulamin wykonywania funkcji delegata-obserwatora zawodów piłki ręcznej

stanowiący załącznik do uchwały.

§2
Zobowiązuje się Kolegium Sędziów ZPRP oraz delegatów-obserwatorów zawodów piłki

ręcznej do przestrzegania zasad i procedur określonych w Regulaminie, o którym mowa
w§1.

§3
Zobowiązuje się komisje, kolegia, biuro oraz członków i pracowników Związku do

współdziałania z Kolegium Sędziów ZPRP w realizacji zadań określonych w Regulaminie, 
o którym mowa w § 1.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu

Andrzej Kraśnicki
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Załącznik do uchwały nr 4/07 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce 
z dnia 12 marca 2007 roku

REGULAMIN
wykonywania funkcji delegata-obserwatora zawodów piłki ręcznej

§ 1
1. Regulamin wykonywania funkcji delegata – obserwatora zawodów piłki ręcznej, zwany

dalej „Regulaminem”, określa w szczególności:
1) status prawny delegata-obserwatora zawodów piłki ręcznej, w tym zasady i warunki

jego powoływania i wyznaczania,
2) obowiązki i uprawnienia delegata-obserwatora przed zawodami, w trakcie zawodów

i po ich zakończeniu,
3) sankcje dyscyplinarne za naruszenie obowiązków delegata-obserwatora.

2. Regulamin dotyczy delegatów-obserwatorów zawodów prowadzonych w ramach roz-
grywek szczebla centralnego i rozgrywek II Ligi w rozumieniu § 18 „Postanowień ZPRP”,
zwanych dalej „delegatami-obserwatorami zawodów”.

3. Zasady i warunki wykonywania funkcji delegata-obserwatora zawodów prowadzonych
w ramach rozgrywek szczebla strefowego i wojewódzkiego określają przepisy wydane
przez Zarządy WZPR. 

4. Przepisy Regulaminu stosuje się także do sędziów głównych zawodów organizowanych
przez ZPRP, o których mowa w § 35 „Postanowień ZPRP”.

§ 2
1. W czasie wykonywania swojej funkcji delegat-obserwator zawodów reprezentuje Zarząd

ZPRP i działa z jego upoważnienia.
2. Podstawowym zadaniem delegata-obserwatora zawodów jest zapewnienie i wyegze-

kwowanie od organizatora zawodów bezpiecznych, równych, zgodnych z przepisami 
i regulaminami rozgrywek oraz duchem sportowej rywalizacji warunków współzawod-
nictwa uczestniczących w zawodach drużyn, a także dokonywania oceny pracy sędziów
prowadzących zawody.

3. Delegat-obserwator zawodów jest uprawniony do podejmowania decyzji we wszystkich
sprawach zaistniałych przed rozpoczęciem, w czasie trwania i po zakończeniu zawo-
dów, mających wpływ na organizację, bezpieczeństwo i sprawne przeprowadzenie
zawodów, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Obowiązki i uprawnienia delegata-obserwatora zawodów, o których mowa w ust. 2 i 3,
nie mogą naruszać obowiązków i uprawnień sędziów prowadzących zawody, przewi-
dzianych w przepisach gry w piłkę ręczną.

§ 3
1. Delegatów-obserwatorów zawodów powołuje na wniosek Kolegium Sędziów ZPRP, na

każdy sezon sportowy Zarząd ZPRP w drodze uchwały. Lista delegatów-obserwatorów
jest publikowana w komunikacie i biuletynie wydawanym przez Kolegium Sędziów
ZPRP przed rozpoczęciem rozgrywek szczebla centralnego w danym sezonie.

2. Zarząd ZPRP zatwierdza, na podstawie opinii Kolegium Sędziów ZPRP, wniosek do EHF
i IHF o powołaniu delegatów-obserwatorów na szczebel międzynarodowy.
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3. Delegatem-obserwatorem może być osoba, która:
1) posiada biegłą znajomość przepisów gry w piłkę ręczną, „Postanowień ZPRP” i regu-

laminów poszczególnych rodzajów rozgrywek szczebla centralnego,
2) w danym roku kalendarzowym (do dnia 31 lipca) nie ukończyła 68 lat albo 70 lat,

jeżeli była lub jest delegatem-obserwatorem IHF lub EHF.
4. Powołany w trybie ust. 1 delegat-obserwator zawodów nie może pełnić funkcji sędzie-

go na boisku niezależnie od charakteru i rodzaju zawodów piłki ręcznej, ani też reali-
zować innych zadań niż określone w Regulaminie.

§ 4
1. Delegata-obserwatora na poszczególne zawody wyznacza Kolegium Sędziów ZPRP. Kole-

gium dokonuje również ewentualnej zmiany w obsadzie delegata-obserwatora.
2. Delegat-obserwator zawodów powinien być powiadomiony przez organizatora o termi-

nie i miejscu rozgrywania zawodów zgodnie z ustaleniami regulaminów obowiązują-
cych w poszczególnych rodzajach rozgrywek.

§ 5
1. Delegat-obserwator zawodów w czasie pełnienia swojej funkcji jest obowiązany:

1) godnie reprezentować władze Związku,
2) przestrzegać estetycznego wyglądu zewnętrznego i występować w obowiązującym

ubiorze,
3) posiadać przy sobie dokumenty obejmujące przepisy gry w piłkę ręczną, „Postano-

wienia ZPPR” oraz regulaminy poszczególnych rodzajów rozgrywek.
2. Obowiązujący ubiór delegata-obserwatora zawodów składa się z jednolitej marynarki

koloru ciemnego z widocznym identyfikatorem oraz koszuli z krawatem.

§ 6
1. Do obowiązków delegata-obserwatora zawodów przed ich rozpoczęciem należy w szcze-

gólności:
1) przybycie na miejsce zawodów co najmniej jedną godzinę przed ich rozpoczęciem

oraz niezwłoczne nawiązanie kontaktu z przedstawicielem organizatora zawodów,
kierownictwami drużyn i sędziami,

2) dokonanie oględzin obiektu i urządzeń,
3) omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem zawodów,
4) sprawdzenie posiadania przez organizatora zawodów zezwolenia lokalnych organów

samorządowych na ich przeprowadzenie, jeśli takie zezwolenie jest wymagane,
5) sprawdzenie posiadania licencji przez zawodników i trenerów oraz ich aktualności,

a także uprawnień innych osób,
6) dokonanie weryfikacji rozliczenia sędziów z ich delegacji pod względem jego zgod-

ności z przepisami i rzetelności sporządzenia (nie dotyczy rozgrywek ekstraklasy 
i I ligi).

2. Delegat-obserwator zawodów dokonuje oględzin obiektu i urządzeń (ust. 1 pkt 2) w celu
ustalenia, czy ich stan umożliwia rozegranie zawodów zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami i regulaminami. W przypadku stwierdzenia braków i nieprawidłowości delegat-
obserwator zobowiązuje organizatora zawodów do niezwłocznego ich usunięcia.

3. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, delegat-obserwator organi-
zuje spotkanie z przedstawicielem organizatora zawodów, kierownictwami drużyn,
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sędziami oraz osobami odpowiedzialnymi za służby porządkowe i omawia  z nimi obo-
wiązki poszczególnych osób związane z organizacją spotkania, jakie wynikają z przepi-
sów gry, „Postanowień ZPRP” i regulaminu rozgrywek dotyczących przede wszystkim
bezpieczeństwa uczestników zawodów i widzów.

§ 7
1. Do kompetencji delegata-obserwatora w trakcie zawodów należy nadzorowanie zgod-

nego z regulaminem rozgrywek przebiegu zawodów, a w szczególności:
1) nadzorowanie prawidłowości pracy sekretarza zawodów, sędziego mierzącego czas 

i spikera,
2) prowadzenie obserwacji wykonywanych przez sędziów czynności oraz odnotowy-

wania w arkuszu obserwacyjnym spostrzeżeń dotyczących ich pracy,
3) udzielanie sędziom pomocy w sytuacjach spornych i wątpliwych,
4) podejmowanie decyzji i działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa

uczestnikom i widzom lub usunięcia przyczyn jego zagrożenia.
2. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, delegat-obserwator zawo-

dów może dokonać zmiany obsady sędziego sekretarza lub sędziego mierzącego czas,
jeżeli stwierdzi, że popełniają oni rażące nieprawidłowości i dopuszczają się poważnych
zaniedbań w pracy. Może on również dokonać zmiany spikera lub nakazać zaniechanie
wykonywania przez niego czynności pod rygorem przerwania zawodów, jeżeli rażąco
niewłaściwie pełni swoje obowiązki, a zwłaszcza gdy jego tendencyjne komentarze
mogą wywołać nie sportową reakcję publiczności.

3. W ramach realizacji zadania, o którym mowa  w ust. 1 pkt 3, delegat-obserwator zawo-
dów przekazuje sędziom – na ich wniosek – opinie w kwestiach regulaminowo-porząd-
kowych, które budzą ich wątpliwości, a także rozstrzyga w sprawach spornych związa-
nych z interpretacją ustaleń zawartych w „Postanowieniach ZPRP” i regulaminach roz-
grywek, które określają zasady przygotowań przeprowadzania zawodów. Delegat-obser-
wator zawodów jest obowiązany także do poinformowania sędziów, jeżeli podejmowa-
ne przez nich decyzje naruszają przepisy gry i stwarzają groźbę powtórzenia zawodów.

4. Dla realizacji zadania, o którym mowa w ust 1 pkt 4, delegat-obserwator zawodów jest
obowiązany do reagowania na wszelkie nieprawidłowości występujące w trakcie zawo-
dów, które mają wpływ na ich atmosferę i przebieg oraz bezpieczeństwo uczestników 
i widzów, a także ochronę osobistą sędziów i innych osób oficjalnych przebywających
na zawodach. Delegat-obserwator zawodów jest uprawniony do podejmowania decyzji
porządkowych w przypadkach zagrożenia dla sportowego przebiegu zawodów oraz bez-
pieczeństwa ich uczestników i widzów, łącznie z usunięciem poszczególnych uczestni-
ków zawodów lub całej widowni z obiektu, a nawet przerwania zawodów.

§ 8
1. Delegat-obserwator zawodów jest zobowiązany po zakończeniu zawodów w szczegól-

ności do:
1) zadbania o bezpieczeństwo sędziów,
2) sprawdzenia protokołu zawodów,
3) dokonania oceny organizacji spotkania i pracy sędziów,
4) wypełnienia „Arkusza obserwacyjnego sędziów” i przesłania go w ciągu 48 godzin do

Kolegium Sędziów ZPRP,
5) wypełnienia „Raportu delegata zawodów” i przesłania go w ciągu 48 godzin do Kole-

gium Ligi ZPRP.
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2. Delegat-obserwator zawodów nie może opuścić swojego stanowiska dopóki nie upewni
się, że sytuacja nie zagraża incydentami lub zakłóceniem porządku i bezpieczeństwa
oraz pozwala na bezpieczne przejście sędziów do szatni.

3. Delegat-obserwator zawodów sprawdza sporządzony przez sędziów protokół zawodów
i jest odpowiedzialny za prawidłowość i kompletność danych zawartych w protokole.

4. Delegat-obserwator uczestniczy w spotkaniu z sędziami i osobami reprezentującymi
drużyny biorące udział w zawodach i w jego trakcie przedstawia swoją ocenę organiza-
cji spotkania i pracy sędziów wraz z oceną punktową ich sędziowania.

5. Wzory „Arkusza obserwacyjnego sędziów” i „Raportu delegata zawodów”, o których
mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

§ 9
1. Delegatom-obserwatorom zawodów z tytułu wykonywanych obowiązków przysługuje

od organizatora zawodów wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości określonej w tabeli,
która stanowi załącznik do uchwały Zarządu Związku podejmowanej przed rozpoczę-
ciem sezonu rozgrywkowego na wniosek Kolegium Sędziów ZPRP. Tabela ta może być
w tym samym trybie aktualizowana w ciągu sezonu.

2. Wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, którym mowa w ust. 1, może być różnicowana
w zależności od tego, czy zadania delegata-obserwatora zawodów są wykonywane:
1) na terenie województwa, gdzie znajduje się miejsce jego zamieszkania, czy tez poza

tym obszarem,
2) w sobotę, niedzielę i święta, czy tez w dni powszednie.

§ 10
1. Delegatom-obserwatorom zawodów – niezależnie od wynagrodzenia ryczałtowego, 

o którym mowa w § 9 – przysługuje od organizatora zawodów również zwrot kosztów
podróży z miejsca zamieszkania do miejsca rozegrania zawodów i z powrotem.

2. Przy obliczaniu kosztów podróży, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
postanowienia § 14 i 15 Regulaminu wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej.

3. Delegatom-obserwatorom zawodów przysługuje zwrot kosztów za hotel na podstawie
przedstawionych rachunków, jeśli uzyskali na to zgodę organizatorów zawodów (nie
dotyczy rozgrywek ekstraklasy i I ligi).

§ 11
1. Delegaci-obserwatorzy zawodów ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za narusze-

nie postanowień statutu i regulaminów ZPRP, „Postanowień ZPRP”, przepisów gry 
w piłkę ręczną oraz przepisów innych aktów prawnych, normujących organizowanie i
prowadzenie zawodów sportowych.

2. Do delegatów-obserwatorów zawodów stosuje się odpowiednio postanowienia § 18-24
Regulaminu wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej.
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9. Sprawy organizacyjne

WYKAZ SĘDZIÓW EKSTRAKLASY NA SEZON 2007/2008

1. Baranowski Marek – Lemanowicz Bogdan mazowiecki
2. Baum Mirosław – Góralczyk Marek maz./śląski
3. Bednarek Tomasz – Budzianowski Jarosław śląski
4. Bejnar Piotr – Moskalczyk Jacek małopolski/podkarp.
5. Bosak Wojciech – Hagdej Mirosław świętokrzyski
6. Brehmer Joanna – Skowronek Agnieszka śląski
7. Budziosz Grzegorz – Olesiński Tomasz świętokrzyski
8. Chmielecki Włodzimierz – Majchrowski Mirosław pomorski
9. Czochra Jan – Martyniuk Robert lubelski

10. Dąbrowski Kamil – Kołodziej Sławomir świętokrzyski
11. Demczuk Damian – Rosik Tomasz dolnośląski
12. Dębski Igor – Rodacki Artur świętokrzyski
13. Eichler Piotr – Kierczak Andrzej małopolski
14. Figarski Cezary – Żak Dariusz mazowiecki
15. JaroszJacek – Wrona Tomasz małopolsko/łódzki
16. Jaworski Andrzej – Pisarek Tomasz dolnośląski
17. Kałużny Mariusz – Stankiewicz Tomasz opolski
18. Kaszubski Paweł – Wojdyr Piotr pomorski
19. Krawczyk Rafał – Kopiec Michał śląski
20. Leszczyński Bartosz – Piechota Marcin mazowiecki
21. Leszczyński Robert – Strzelczyk Marek pomorski
22. Majka Marek – Wojtyczka Grzegorz śląski
23. Małek Michał – Nowak Arkadiusz wielkopolski
24. Mikołajczak Adam – Mikołajczak Andrzej dolnośląski
25. Musiał Krzysztof – Szynklarz Andrzej opolski
26. Oleksyk Piotr – Solecki Michał świętokrzyski
27. Pazur Leszek – Szumański Ireneusz śląski
28. Rajkiewicz Andrzej – Tarczykowski Jakub zachodnopomorski
29. Schiwon Grzegorz – Toczyński Grzegorz śląski
30. Sikora Olgierd – Zubek Marcin śląski
31. Sołodko Arkadiusz – Sołodko Leszek mazowiecki
32. Szynklarz Jaroslaw – SzynklarzMariusz opolski
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WYKAZ SĘDZIÓW I LIGI NA SEZON 2007/2008

1. Bąk Krzysztof – Ciesielski Kamil lubuski
2. Bochniarz Edyta wielkopolski
3. Borowski Sławomir – Markiewicz Jan warmińsko–mazurski
4. Brenk Piotr – Zając Karol wielkopolski
5. Bryła Mateusz – Staniek Paweł świętokrzyski
6. Chmielecki Maciej – Pazdro Marcin małopolski
7. Chodorek Michał – Popiel Paweł świętokrzyski
8. Christ Grzegorz – Christ Tomasz dolnośląski
9. Głowacki Tomasz – Wołowicz Mariusz wielkopolski
10. Jac Krzysztof – Wrona Marcin małopolski
11. Jędrycha Artur – Marczuk Grzegorz śląski
12. Klimkowicz Paweł – Kowalski Adam opolski
13. Kowalewski Mariusz – Koziński Krzysztof mazowiecki
14. Kwapisz Paweł lubelski
15. Miazek Magdalena – Wróblewska Małgorzata zach.pom./warm.maz.
16. Młyński Grzegorz – Skwarek Bartłomiej mazowiecki
17. Niedbała Łukasz – Szwedo Jakub zachodniopomorski
18. Patyk Sebastian – Salowski Rafał mazowiecki
19. Pelc Sebastian – Pretzlaf Jakub podkarpacki
20. Poloczek Kamil – Roszkowski Jan śląski
21. Puszkarski Rafał – Szpinda Michał lubelski
22. Pytlik Krzysztof – Pytlik Marcin śląski
23. Świostek Adam – Podsiadło Paweł mazowiecki

WYKAZ SĘDZIÓW II LIGI NA SEZON 2007/2008

1. Andrzejczak Dariusz – Zieliński Adam wielkopolski
2. Bejgier Robert – Sarnowski Mateusz kujawsko–pom.
3. Białorucka Aleksandra – Lańska Marta śląsko/wielkopolski
4. Biernacki Szymon – Sulej Krzysztof pomorski
5. Boczek Michał – Pazur Mirosław śląski
6. Cieślik Michał świętokrzyskie
7. Czamański Jarosław – Witt Michał wielkopolski
8. Daniszewski Maciej – Mroziewski Piotr mazowiecki
9. Długołęcka Agnieszka – Kasprzak Aleksandra zachodniopomorski
10. Drewniak Rafał – Gratunik Andrzej lubuski
11. Gacyk Tomasz – Jurewicz Piotr pomorski
12. Godzina Damian – Kamrowski Łukasz pomorski
13. Habierski Kornel – Skrobak Grzegorz dolnośląski
14. Kołacki Łukasz – Klin Jakub pomorski
15. Kuropatnicki Karol – Mandrosa Dawid dolnośląski
16. Kuźma Krystian pomorski
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17. Maliszewski Łukasz – Wiśniewski Marcin mazowiecki
18. Michalak Tomasz – Posiewała Marek łódzki
19. Miechowski Marcin – Miechowski Michał mazowiecki
20. Misztal Magdalena – Siedlarz Iwona lubelski
21. Jankowski Maciej – Młynarczyk Jakub dolnośląski
22. Mroczkowski Dariusz – Mroczkowski Jakub mazowiecki

WYKAZ DELEGATÓW NA SEZON 2007/2008

1. Chudzicki Piotr wielkopolski
2. Cieśliński Ireneusz warmińsko–mazurski
3. Cłapiński Sławomir łódzki
4. Dutka Andrzej zachodniopomorski
5. Eliasz Jerzy mazowiecki
6. Franczak Paweł małopolski
7. Grzybowski Mieczysław pomorski
8. Klimkowicz Ryszard opolski
9. Kowalski Janusz dolnośląski
10. Madejak Aleksander mazowiecki
11. Majchrzak Wojciech mazowiecki
12. Manyś Krzysztof wielkopolski
13. Matuszewski Ryszard zachodniopomorski
14. Michalik Wojciech małopolski
15. Moczygemba Szczepan śląski
16. Musialik Paweł śląski
17. Musiał Marek opolski
18. Puszkarski Stanisław lubelski
19. Szajna Marek mazowiecki
20. Szczepański Henryk pomorski
21. Szymanowski Grzegorz śląski
22. Świętoń Janusz świętokrzyskie
23. Tarczykowski Zbigniew zachodniopomorski
24. Tupaj Zbigniew warmińsko–mazurski
25. Uszyński Zbigniew zachodniopomorski
26. Wilczak Piotr śląski
27. Wróblewski Jacek mazowiecki
28. Zapiórkowski Andrzej małopolski
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