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R E G U L A M I N 
wydawania licencji sędziowskich w ZPRP 

(zatwierdzony uchwałą nr 43/14 Zarządu ZPRP z dnia 13 grudnia 2014 r.) 
 

Rozdział 1. Postanowienie wstępne 
§ 1 

Zakres przedmiotowy Regulaminu 
Regulamin wydawania licencji sędziowskich w ZPRP, zwany dalej  „Regulaminem”, określa                
w szczególności: 

1) kategorie licencji sędziowskich oraz organy upoważnione do ich wydawania, zawieszania          
i cofania; 

2) warunki wydawania licencji sędziowskich poszczególnych kategorii; 
3) przesłanki zawieszania i cofania licencji sędziowskich; 
4) zasady prowadzenia ewidencji wydanych licencji sędziowskich; 
5) wysokość opłat za wydanie licencji sędziowskich. 

 

Rozdział 2. Status prawny i rodzaje licencji sędziowskich 
§ 2 

Charakter prawny licencji sędziowskiej 
1. Licencje sędziego piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej plażowej są wewnętrznymi dokumentami 
ZPRP, które potwierdzają, że ich posiadacze: 

1) uzyskali kwalifikacje teoretyczne oraz umiejętności praktyczne, niezbędne do prowadzenia 
określonych zawodów piłki ręcznej lub piłki ręcznej plażowej, 

2) zobowiązali się do przestrzegania statutu i regulaminów ZPRP oraz przepisów IHF i EHF,         
w szczególności przepisów gry w piłkę ręczną i piłkę ręczną  plażową, 

3) zobowiązali się do uczestnictwa w systematycznym podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich,  
4) poddali się przewidzianej przez ZPRP, EHF i IHF odpowiedzialności porządkowej                     

i dyscyplinarnej za naruszenie przepisów tych organizacji. 
2. Posiadanie licencji sędziego piłki ręcznej lub sędziego piłki ręcznej plażowej jest warunkiem 
koniecznym, ale niewystarczającym do prowadzenia określonych zawodów. Zasady dopuszczenia 
sędziów odpowiednich kategorii do prowadzenia zawodów piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej określa  
Regulamin wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej plażowej.  

§ 3 
Rodzaje licencji sędziowskich 

1. W ZPRP wyróżnia się następujące kategorie licencji sędziego piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej 
plażowej: 

1) licencję sędziego kategorii A; 
2) licencję sędziego kategorii B, 
3) licencję sędziego kategorii C. 

2. Licencja sędziego kategorii A  upoważnia do prowadzenia zawodów piłki ręcznej: 
1) wszystkich klas rozgrywek młodzieżowych, 
2) niższych seniorskich klas rozgrywkowych, 
3) II ligi, 
4) I ligi, 
5) najwyższej klasy rozgrywkowej. 

3. Licencja sędziego kategorii B upoważnia do prowadzenia zawodów piłki ręcznej wszystkich klas 
rozgrywek młodzieżowych oraz rozgrywek seniorskich poniżej II ligi. 
4. Licencja sędziego kategorii C upoważnia do prowadzenia zawodów w ramach turniejów krajowych    
i międzynarodowych piłki ręcznej plażowej. 

§ 4 

Uprawnienie do wydawania licencji sędziowskich 

1. Licencje sędziowskie wydaje Przewodniczący Kolegium Sędziów ZPRP lub członek Kolegium 
wyznaczony przez Przewodniczącego. 
2. Dyrektor Biura Związku może – na wniosek Przewodniczącego Kolegium Sędziów ZPRP – powierzyć 
wydawanie licencji sędziego kategorii B wszystkim lub wybranym zarządom Wojewódzkich Związków 
Piłki Ręcznej albo innym podmiotom w drodze umów cywilnoprawnych. 



3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Dyrektor Biura Związku zawiera umowy cywilnoprawne 
określające w szczególności: 

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

 

Rozdział 3. Procedura wydawania licencji sędziowskich poszczególnych kategorii 
§ 5 

Warunki uzyskania licencji sędziego 
1. O licencję sędziego piłki ręcznej i sędziego piłki ręcznej plażowej może ubiegać się osoba, która: 

1) złożyła wniosek o wydanie licencji sędziowskiej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 
do Regulaminu; 

2) spełniła warunki dotyczące wieku i wykształcenia, określone w § 6 – 8 Regulaminu; 
3) złożyła zobowiązania według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu; 
4) złożyła inne dokumenty przewidziane w § 6 – 8 Regulaminu; 
5) uiściła opłatę za wydanie licencji sędziowskiej określoną w § 9 Regulaminu, 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien zawierać w szczególności: 
1) imię i nazwisko wnioskodawcy, 
2) datę urodzenia wnioskodawcy, 
3) adres zamieszkania wnioskodawcy wraz z danym umożliwiającymi kontakt z wnioskodawcą 

(telefon, e-mail), 
4) datę złożenia wniosku, 
5) podpis wnioskodawcy. 

§ 6 

Wydawanie licencji sędziego kategorii C 

1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji sędziego piłki ręcznej kategorii C powinna dołączyć do 
wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i w ust. 2, następujące dokumenty: 

1) uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej, policealnej lub 
dyplomu ukończenia studiów wyższych; 

2) własnoręcznie podpisane zobowiązania wnioskodawcy według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do Regulaminu; 

3) zaświadczenie o ukończeniu kursów lub kursokonferencji szkoleniowych dla sędziów piłki 
ręcznej plażowej, organizowanych przez ZPRP, EHF lub inne upoważnione podmioty oraz o 
zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym; 

4) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia zawodów na piasku; 
5) dwa zdjęcia wnioskodawcy o wymiarach paszportowych. 

2. Jeżeli o wydanie licencji sędziego kategorii C ubiega się osoba niepełnoletnia, do wniosku powinna 
dołączyć również pisemną zgodę opiekunów prawnych na wykonywanie funkcji sędziego piłki ręcznej 
plażowej. 
3. Jeżeli o wydanie licencji sędziego kategorii C ubiega się osoba posiadająca licencję kategorii           
A lub B, dołącza do wniosku: 

1) kopię posiadanej licencji sędziego; 
2) zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4; 
3) dwa zdjęcia wnioskodawcy o wymiarach paszportowych. 

§ 7 

Wydawanie licencji sędziego kategorii B 

1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji sędziego kategorii B powinna dołączyć do wniosku,            
o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i w ust. 2, następujące dokumenty: 

1) uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub policealnej albo 
dyplomu ukończenia studiów wyższych; 

2) dokument potwierdzający ukończenie 16 lat; 
3) własnoręcznie podpisane zobowiązania wnioskodawcy według wzoru stanowiącego załącznik 

nr 2 do Regulaminu; 
4) zaświadczenie właściwego organu ZPRP o ukończeniu kursów lub kursokonferencji 

szkoleniowych dla sędziów kategorii B oraz o zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym; 
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5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia zawodów na boisku; 
6) dwa zdjęcia wnioskodawcy o wymiarach paszportowych. 

2. Osoba ubiegająca się o licencję sędziego kategorii B, która nie ukończyła 18 lat, przedkłada 
ponadto pisemną zgodę swoich opiekunów prawnych na wykonywanie funkcji sędziego piłki ręcznej. 

§ 8 

Wydawanie licencji sędziego kategorii A 

1. Osoba ubiegająca się o wydanie licencji sędziego piłki ręcznej kategorii A  powinna dołączyć do 
wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i w ust. 2: 

1) uwierzytelnioną kopię licencji sędziego kategorii B; 
2) uwierzytelnioną kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej, policealnej lub dyplomu 

ukończenia studiów wyższych; 
3) własnoręcznie podpisane zobowiązania wnioskodawcy, ujęte we wzorze stanowiącym 

załącznik nr 2 do Regulaminu; 
4) zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia dla sędziów kategorii A; 
5) zaświadczenie właściwego organu ZPRP o liczbie zawodów piłki ręcznej sędziowanych przez 

wnioskodawcę w ciągu ostatnich dwóch lat; 
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia zawodów na boisku; 
7) dwa zdjęcia wnioskodawcy o wymiarach paszportowych. 

2. O licencję sędziego kategorii A nie może ubiegać się sędzia kategorii B, który: 
1) do dnia 31 lipca roku złożenia wniosku przekroczył 32 rok życia, a w przypadku byłego 

zawodnika piłki ręcznej - 35 rok życia; 
2) nie posiada dwuletniego stażu jako sędzia kategorii B. 

3. Formy szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, oraz wymagania egzaminacyjne dla sędziów 
odpowiednich kategorii określa Regulamin wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej i piłki ręcznej 
plażowej. 

§ 9 
Opłaty za wydanie licencji sędziowskich 

Ustala się opłaty za wydanie licencji sędziowskich w następujących wysokościach: 
1) za wydanie licencji sędziego kategorii C pobiera się opłatę w kwocie 50 złotych; 
2) za wydanie licencji sędziego kategorii B pobiera się opłatę w kwocie 100 złotych; 
3) za wydanie licencji sędziego kategorii A pobiera się opłatę w kwocie 150 złotych. 

§ 10 
Procedura wydawania licencji sędziowskich 

1. Wnioski niespełniające warunków określonych w § 5 - 9 pozostawia się bez rozpatrzenia,               
z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Kolegium Sędziów ZPRP może wydać 
licencję sędziego bez odbycia szkolenia w formie kursu lub kursokonferencji doszkalającej albo 
seminarium, organizowanych przez upoważnione organy ZPRP lub EHF. 
3. Licencje sędziowskie wszystkich kategorii  wydaje się na czas nieokreślony. 

 
Rozdział 4. Zawieszanie i cofanie licencji sędziowskich 

§ 11 
Zawieszanie i cofanie licencji sędziowskich 

1. Licencję sędziowską należy cofnąć w przypadku, kiedy jej posiadacz: 
1) został skazany za przestępstwa umyślne, wymienione w art. 41 ust. 3 pkt 4 ustawy o sporcie, 

z dniem uprawomocnienia się wyroku; 
2) otrzymał prawomocne orzeczenie o dożywotnim odsunięciu od wykonywania funkcji sędziego; 
3) dopuścił się udokumentowanych czynów na szkodę ZPRP. 

2. Licencja  sędziowska może być cofnięta w przypadku: 
1) odmowy uczestnictwa w szkoleniach dokształcających lub zaprzestania podnoszenia 

kwalifikacji zawodowych; 
2) naruszenia podstawowych norm zachowania i etyki sędziego w miejscu zawodów                 

lub w okolicznościach z nimi związanych; 
3) otrzymania prawomocnego orzeczenia o odsunięciu od wykonywania funkcji sędziego na okres 

powyżej jednego roku. 
3. Licencja sędziowska ulega zawieszeniu z dniem: 



1) postawienia zarzutów o popełnienie czynów wyszczególnionych w ust. 1; 
2) uprawomocnienia się orzeczenia o czasowym odsunięciu od wykonywania funkcji sędziego. 

4. Postępowanie w sprawie zawieszenia i cofnięcia licencji sędziego wszczyna oraz decyzje w tym 
zakresie wydaje Przewodniczący Kolegium Sędziów ZPRP. 

§ 12 

Odwołanie od decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu licencji sędziowskiej 
1. Od decyzji, o których mowa w § 11, posiadaczowi licencji przysługuje odwołanie do Komisji 
Odwoławczej ZPRP w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 
2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Przewodniczącego Kolegium Sędziów Związku lub 
podmiotu, o którym mowa w § 4 ust. 2, po wpłaceniu na rzecz ZPRP kaucji w kwocie 2000 złotych. 
3. Do odwołań w sprawach licencji sędziowskich stosuje się odpowiednio postanowienia § 5 
Regulaminu Komisji Odwoławczej ZPRP. 

 
Rozdział 5. Ewidencjonowanie licencji sędziowskich 

§ 13 

Ewidencja wydanych licencji sędziowskich 

1. Sekretarz Kolegium Sędziów ZPRP prowadzi centralną ewidencję wydanych licencji sędziego piłki 
ręcznej i sędziego piłki ręcznej plażowej. 
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności: 

1)  numer bieżący ewidencji, 
2)  imię i nazwisko sędziego, 
3) datę urodzenia sędziego, 
4) adres zamieszkania sędziego, 
5) kategorię licencji sędziowskiej, 
6) datę wydania licencji,  
7) datę zawieszenia lub cofnięcia licencji, 
8) rubrykę „ uwagi”. 

3. Wojewódzkie Związki Piłki Ręcznej oraz podmioty, o których mowa w § 4 ust. 2, mają obowiązek 
przekazywania co kwartał do Sekretarza Kolegium Sędziów ZPRP informacji zawierających dane 
wymienione w ust. 2, dotyczące wydanych w ostatnim okresie licencji sędziów kategorii B. 

 
Rozdział 6. Postanowienia przejściowe i końcowe 

§ 14 
Przejściowe wydawanie licencji sędziego kategorii B 

Do czasu zawarcia umów, o których mowa w § 4 ust. 2 Regulaminu, wydawanie licencji sędziego 
kategorii B odbywa się na podstawie dotychczasowych przepisów dotyczących sędziów okręgowych. 

§ 15 
Uprawnienia dotychczasowych posiadaczy licencji sędziowskich 

1. Osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów posiadały licencję sędziego piłki ręcznej 
plażowej, mają prawo do uzyskania licencji sędziego kategorii C. 
2. Osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów posiadały licencję sędziego okręgowego, 
mają prawo do uzyskania licencji sędziego kategorii B. 
3. Osoby, które na podstawie dotychczasowych przepisów posiadały licencję sędziego związkowego, 
otrzymują licencję sędziego kategorii A.  
4. Otrzymanie licencji, o których mowa w ust. 1 – 3, następuje z urzędu i bez opłat. 
5. Do czasu wydania licencji sędziego kategorii A, B i C w trybie, o którym mowa w ust. 4, zachowują 
ważność dotychczasowe licencje sędziego okręgowego i związkowego piłki ręcznej oraz licencje 
sędziego piłki ręcznej plażowej. 

§ 16 
Zmiana Regulaminu 

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

§ 17 
Prawo interpretacji Regulaminu 

Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi ZPRP i jego 
Prezydium. 


