
Uchwała nr 34/17 
Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce 

z dnia 01 września 2017 r. 
 w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Odwoławczej ZPRP 
 

Na podstawie § 38 pkt 4 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, 
przyjętego uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczego Delegatów ZPRP w dniu 17 czerwca 2017 r., uchwala się, co 
następuje: 
 
        § 1 

 W Regulaminie Komisji Odwoławczej ZPRP, zatwierdzonym uchwałą   
nr 60/16 Zarządu ZPRP z dnia 21 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do zadań Komisji należy także rozpoznawania odwołań od rozstrzygnięć 
Dyrektora Biura ZPRP w sprawach egzekucyjnych, podjętych w I 
instancji na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku.”; 

2) § 5 otrzymuje brzmienie: 
„§ 5.1. Komisja Odwoławcza ZPRP jest również organem II instancji            

w sprawach dotyczących decyzji i orzeczeń wydanych w I instancji 
przez organy porządkowe i administracyjne ZPRP, od których złożono 
odwołania. 

2. W ramach kompetencji, o których mowa w ust. 1, Komisja rozpatruje 
odwołania: 
1) od orzeczeń Dyrektora Biura, Dyrektora Sportowego, Komisarza 

Rozgrywek, Komisarza Ligi Zawodowej, Komisarza Zmiany Barw 
Klubowych oraz Kolegium Sędziów ZPRP w sprawach dotyczących 
nałożenia kar porządkowych; 

2) od decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu licencji sędziego piłki ręcznej 
albo sędziego piłki ręcznej plażowej, wydanych przez Kolegium 
Sędziów ZPRP; 

3) od decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu licencji klubowych albo 
zawodniczych, wydanych przez Komisarza Rozgrywek ZPRP lub 
Komisarza Ligi Zawodowej; 

4) od decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu licencji trenerskich, 
wydanych przez Dyrektora Sportowego ZPRP; 

5) od decyzji transferowych, wydanych przez Komisarza Zmiany Barw 
Klubowych ZPRP; 

6) od decyzji weryfikacyjnych oraz od decyzji o odmowie uznania 
protestu, wydanych przez Komisarza Rozgrywek lub Komisarza Ligi 
Zawodowej, 



7) od decyzji o odmowie przyznania licencji agenta piłki ręcznej, 
cofnięciu licencji albo jej zawieszeniu, wydanych przez Komisarza 
do spraw Agentów Piłki Ręcznej. 

3. Komisja Odwoławcza ZPRP rozpatruje ponadto odwołania od 
orzeczeń  i decyzji wydanych przez podmioty prowadzące niektóre 
kategorie rozgrywek na podstawie umów zawartych z ZPRP zgodnie   
z § 7 ust. 4 statutu Związku. 

4. Odwołania, o których mowa w § 4 oraz w  ust. 1 – 3, powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w § 64 i 65 Regulaminu 
Dyscyplinarnego ZPRP, z zastrzeżeniem odrębności przewidzianych  
w poszczególnych regulaminach przewidującym możliwość odwołania 
do Komisji Odwoławczej ZPRP. 

5. Odwołania, o których mowa w ust. 1 – 3, podlegają rozpatrzeniu       
w trybie i na zasadach określonych w rozdziałach 4 – 6 Regulaminu.”. 

 
§ 2 

Zatwierdza się jednolity tekst Regulaminu Komisji Odwoławczej ZPRP,          
z uwzględnieniem zmian wyszczególnionych w § 1. 

 
§ 3 

Traci moc jednolity tekst Regulaminu Komisji Odwoławczej ZPRP, 
zatwierdzony uchwałą nr 60/16 Zarządu ZPRP z dnia 21 grudnia 2016  r.  

 
§ 4 

Jednolity tekst Regulaminu, o którym mowa w § 2,  podlega publikacji na 
stronie internetowej Związku. 
 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 

          Prezes Związku  
 

                  Andrzej Kraśnicki 


