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S T A T U T 
Związku Piłki Ręcznej w Polsce 

(wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem  z dnia 8 stycznia 2018 r.) 
 

ROZDZIAŁ  I 
   Postanowienia wstępne 

 

§ 1 
1. Związek Piłki Ręcznej w Polsce, zwany dalej „Związkiem” lub w skrócie „ZPRP”, 

jest polskim związkiem sportowym w rozumieniu ustawy o sporcie, o której mowa  
w § 2 ust. 1. 

2. W kontaktach międzynarodowych Związek może używać nazwy „Polish Handball 
Federation”. 

 
§ 2 

1.  Związek działa zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 
127, poz. 857 z późn. zm.), ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o 
Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszym 
statutem. 

2. Nadzór nad działalnością Związku sprawuje minister właściwy do spraw kultury 
fizycznej. 

3. Organem rejestrowym Związku jest Krajowy Rejestr Sądowy. 
 

§ 3 
1. Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o 

podobnym celu działania. 
2. Związek jest członkiem Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) i 

Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej (EHF). 
 

§ 4 
1. Siedzibą Związku jest miasto Warszawa. 
2. Związek swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Dla realizowania swoich celów Związek może prowadzić działalność poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
 

§ 5 
1. Związek samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury 

organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne określające jego działalność. 
2. Związek posiada osobowość prawną. 
3. Czas trwania Związku jest nieograniczony. 
4. Przedmiotem działania Związku są wszelkie formy piłki ręcznej uprawiane 

zgodnie z przepisami gry Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF). 
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Ilekroć w statucie jest mowa o piłce ręcznej bez bliższego określenia, to rozumie 
się każdą formę piłki ręcznej. 

 
§ 6 

1. Związek ma wyłączne prawo do: 
1) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza 

Polski oraz o Puchar Polski w piłce ręcznej, 
2) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych 

we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ZPRP, z 
wyłączeniem reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w piłce ręcznej, 

3) powoływania kadry narodowej oraz przygotowywanie jej do udziału w 
igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy, 

4) reprezentowania piłki ręcznej w międzynarodowych organizacjach sportowych. 
2.  Związek ma także: 

1) obowiązek używania godła lub barw Rzeczpospolitej Polskiej w stroju 
reprezentacji kraju w piłce ręcznej na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach, 

2) prawo wykorzystywania do swoich celów gospodarczych wizerunku członka 
kadry narodowej w stroju reprezentacji Polski, 

3) prawo wykorzystywania do swoich celów gospodarczych przedmiotów 
będących odwzorowaniem stroju reprezentacji Polski w piłce ręcznej oraz 
przekazywania tych uprawnień na rzecz osób trzecich. 

3. Związek jest jedynym właścicielem praw marketingowych i medialnych do 
zawodów rozgrywanych w ramach współzawodnictwa w piłce ręcznej, 
organizowanego i prowadzonego przez Związek. 

 
§ 7 

1. Związek w ramach swej działalności współpracuje z krajowymi i zagranicznymi 
organizacjami sportowymi. 

2. W realizacji zadań statutowych Związek współpracuje ze związkami sportowymi, 
zwanymi dalej także wojewódzkimi związkami, oraz z innymi członkami. 

3. Członkowie Związku mogą z jego upoważnienia realizować ustawowe i statutowe 
zadania ZPRP. 

4.  Zasady i warunki współpracy przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, 
określają umowy z członkami oraz uchwały Zarządu Związku. 

 
§ 8 

1. Związek używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
2. Związek posiada odznaki organizacyjne. 
 

§ 9 
1. Związek opiera swoją działalność na aktywności członków w nim zrzeszonych 

oraz wolontariuszy. 
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2. Związek, dla realizacji swoich zadań może utworzyć podmioty zależne, w tym 
spółki prawa handlowego. Zyski z tej działalności będą przeznaczone na cele 
statutowe Związku. 

3. Związek dla realizacji swoich zadań może zatrudniać pracowników. 
 

ROZDZIAŁ II 
Cele Związku i sposoby ich realizacji 

 
§ 10 

Celami Związku są: 
1) organizowanie współzawodnictwa sportowego w piłce ręcznej oraz 

organizowanie i prowadzenie współzawodnictwa sportowego o Mistrzostwo 
Polski i Puchar Polski w piłce ręcznej, 

2) powoływanie kadr narodowych w różnych kategoriach wiekowych w piłce 
ręcznej oraz przygotowywanie ich do udziału w imprezach rangi 
międzynarodowej, 

3) reprezentowanie piłki ręcznej w kraju i zagranicą, 
4) popularyzowanie i działanie na rzecz rozwoju wszelkich form piłki ręcznej. 

 
§ 11 

1. Dla realizacji celu, o którym mowa w § 10 pkt 1, Związek w szczególności: 
1) opracowuje systemy rozgrywek w piłce ręcznej, 

 1a) tworzy ligi zawodowe w piłce ręcznej oraz określa zasady ich funkcjonowania, 
2) ustala regulaminy prowadzenia rozgrywek w poszczególnych klasach 

rozgrywkowych i kategoriach wiekowych, 
3) wydaje licencje w szczególności dla klubów, zawodników, trenerów i sędziów 

uczestniczących we współzawodnictwie sportowym oraz dla agentów 
zawodników, 

4) określa zasady rejestracji zawodników oraz zmiany przez nich barw 
klubowych, 

5) określa zasady wyróżniania i nagradzania za wyniki sportowe oraz karania za 
naruszenie reguł sportowych, za wyjątkiem karania za naruszenie reguł 
dyscyplinarnych dotyczących dopingu w piłce ręcznej, 

6) prowadzi szkolenie i doskonalenie kadr dla potrzeb piłki ręcznej, zwłaszcza 
sędziów, trenerów i instruktorów, 

7) organizuje i prowadzi współzawodnictwo sportowe we wszystkich kategoriach 
wiekowych o Mistrzostwo Polski i o Puchar Polski w piłce ręcznej, 

8) podejmuje działania zmierzające do zapewnienie za pośrednictwem mediów 
relacji z zawodów mistrzowskich i międzypaństwowych, 

9) nadzoruje zgodność prowadzenia zawodów z przepisami sportowymi i 
powszechnie obowiązującymi, 

10) prowadzi -  we współdziałaniu z organami oświatowymi – Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego i inne ośrodki szkolenia młodzieży w piłce ręcznej, 
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11) prowadzi rejestr członków Związku, wyników, odpowiednich statystyk  
i dokumentacji sportowej oraz ewidencję zawodników szczebla centralnego, 
instruktorów, trenerów, sędziów i delegatów Związku. 

2. Dla realizacji celu, o którym mowa w § 10 pkt 2, Związek w szczególności: 
1) powołuje zawodników do składów kadr narodowych w różnych kategoriach 

wiekowych oraz członków ekip reprezentacyjnych, 
2) organizuje akcje szkolenia centralnego jako przygotowania do uczestnictwa  

w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach świata i Europy oraz innych 
imprezach międzynarodowych, 

3) określa prawa i obowiązki członków kadr narodowych  i reprezentantów Polski, 
zapewnia im ubezpieczenie, opiekę medyczną oraz wypłatę przyznanych 
stypendiów sportowych, 

4) organizuje i prowadzi na terenie kraju zawody lub turnieje międzynarodowe   
z udziałem reprezentacji Polski w piłce ręcznej. 

3. Dla realizacji celu, o którym mowa w 10 pkt 3, Związek w szczególności: 
1) organizuje i prowadzi kontakty z organami administracji rządowej i 

samorządowej oraz z krajowymi organizacjami sportowymi, 
2) organizuje i prowadzi współpracę z zagranicznymi organizacjami sportowymi, 

zwłaszcza z IHF i EHF, 
3) deleguje swoich przedstawicieli do pracy w międzynarodowych organizacjach 

sportowych. 
4. Dla realizacji celu, o którym mowa w § 10 pkt 4, Związek w szczególności: 

1) opracowuje kierunki i programy rozwoju piłki ręcznej w Polsce, 
2) wydaje czasopisma, materiały szkoleniowe i inne materiały informacyjne na 

temat piłki ręcznej, 
3) organizuje w sposób bezpośredni lub pośredni krajowe imprezy sportowo- 

rekreacyjne, 
4) prowadzi działania marketingowe wspierające rozwój piłki ręcznej. 

5. Dla realizacji swoich celów statutowych Związek podejmuje także działalność 
gospodarczą na zasadach i w granicach określonych w odrębnych przepisach, a 
zysk z niej wypracowany w całości jest przeznaczany na działalność statutową. 

 
ROZDZIAŁ III 

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki 
 

§ 12 
Członkowie Związku dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 
2) członków honorowych. 

§ 13 
Członkami zwyczajnymi  Związku  mogą być kluby sportowe, które: 

1) posiadają osobowość prawną, 
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2) posiadają co najmniej jedną drużynę zdolną do udziału w rozgrywkach piłki 
ręcznej, organizowanych przez Związek. 

 
§ 14 

1.  Członkami zwyczajnymi Związku mogą być także związki sportowe, które: 
1) zrzeszają w danym województwie większość klubów piłki ręcznej będących 

członkami ZPRP, 
2) w swoich statutach przewidują prowadzenie spraw piłki ręcznej na swoim 

terenie działania w zakresie nie zastrzeżonym dla ZPRP, 
3) posiadają warunki organizacyjne i kadrowe do realizacji współpracy, o której 

mowa w § 7 ust. 2 – 4. 
2.  Przez działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się w szczególności: 

1) organizowanie i prowadzenie rozgrywek w piłce ręcznej na szczeblu 
województwa, 

2) prowadzenie spraw związanych ze zmianami barw klubowych w skali 
województwa, 

3) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem kadr dla 
potrzeb piłki ręcznej w danym województwie. 

 
§ 15 

1.  Członkami zwyczajnymi  Związku mogą być także podmioty: 
1) które posiadają osobowość prawną, 
2) których statut, umowa lub akt założycielski przewiduje prowadzenie 

działalności w zakresie piłki ręcznej, 
2. Przez działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się w szczególności: 

1) szkolenie i doskonalenie sędziów piłki ręcznej, 
2) szkolenie i doskonalenie trenerów i instruktorów piłki ręcznej, 
3) działalność w zakresie marketingu i promocji piłki ręcznej, 
4) działalność w zakresie dostaw strojów i sprzętu do piłki ręcznej. 
 

§ 16 
1. Osoby fizyczne, szczególnie zasłużone dla piłki ręcznej mogą uzyskać godność 

Członka Honorowego Związku. 
2. Osoby fizyczne, które pełniły funkcję prezesa Związku i w sposób szczególny się 

dla niego zasłużyły, mogą uzyskać godność Prezesa Honorowego Związku. 
 

§ 17 
1. Zarząd Związku przyjmuje na członków zwyczajnych w drodze uchwały 

podmioty, które: 
1) spełniły warunki określone w § 13, 14 lub 15, 
2) zobowiązały się do: 

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał  organów 
Związku, 
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b) poddania się jurysdykcji właściwych organów Związku, 
3) złożyły pisemną deklarację o przystąpieniu do Związku. 

2. Godność Członka Honorowego i Prezesa Honorowego nadaje Walne 
Zgromadzenie Delegatów na wniosek Zarządu Związku. 

 
§ 18 

1. Członkowie zwyczajni Związku są obowiązani do: 
1) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów Związku, 
2) opłacania składek członkowskich w określonym terminie i w ustalonej 

wysokości, 
3) działania dla dobra Związku i rozwoju piłki ręcznej. 

2. Kluby sportowe jako członkowie zwyczajni Związku są obowiązani także do 
udziału w rozgrywkach piłki ręcznej, organizowanych przez Związek. 

3. Związki sportowe jako członkowie zwyczajni Związku są także obowiązani do 
realizacji zadań, o których mowa w § 14 ust. 2 oraz w § 7 ust. 2 – 4. 

4. Podmioty, o których mowa w § 15, są ponadto obowiązane do realizacji zadań 
wynikających z zadeklarowanej działalności. 

 
§ 19 

1. Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do: 
1) uczestnictwa w walnych zgromadzeniach delegatów z głosem stanowiącym 

oraz biernym i czynnym prawem wyborczym, 
2) zgłaszania wniosków i postulatów do organów Związku, 
3) korzystania z pomocy i świadczeń Związku przewidzianych w przepisach 

prawa wewnętrznego. 
2. Członkowie zwyczajni będący klubami mają prawo do udziału w rozgrywkach 

piłki ręcznej, organizowanych i prowadzonych przez Związek. 
3. Członkowie zwyczajni będący związkami sportowymi lub podmiotami, o których 

mowa w § 15, mają prawo do pierwszeństwa w zakupie przez Związek 
oferowanych przez nich usług, chyba że zasada pierwszeństwa nie jest prawnie 
dopuszczalna. 

 
§ 20 

Swoje obowiązki i prawa członek Związku realizuje bezpośrednio lub poprzez swoich 
delegatów. 
 

§ 21 
Prezes Honorowy i Członek Honorowy Związku mają prawo do zgłaszania 
postulatów i wniosków do organów Związku oraz do udziału w walnych 
zgromadzeniach delegatów bez głosu stanowiącego i uprawnień wyborczych. 
 

§ 22 
1. Członkostwo zwyczajne w Związku ustaje wskutek: 
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1) pisemnej rezygnacji członka złożonej do Zarządu Związku, 
2) rozwiązania, postawienia w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości członka 

Związku. 
2. Członek zwyczajny Związku może być wykluczony ze Związku uchwałą Zarządu  

w przypadku: 
1) działania na szkodę ZPRP, 
2) nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Związku, 
3) zalegania z płatnością składek członkowskich przez okres przekraczający jeden 

rok kalendarzowy, 
4) zaprzestania realizacji obowiązków, o których mowa w § 18. 

 
§ 23 

1. Członek Związku może zostać zawieszony w prawach członkowskich przez 
Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień statutu. 

2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu 
uprawnień statutowych, w tym prawa do udziału w systemie rozgrywek 
sportowych. 

 
§ 24 

1. Uchwałę o ustaniu członkostwa w Związku, o której mowa w § 22 ust. 1, 
podejmuje Zarząd Związku zwykłą większością głosów przy obecności co 
najmniej połowy członków Zarządu. 

2. Uchwałę o zawieszeniu w prawach członkowskich lub o wykluczeniu ze Związku 
Zarząd podejmuje większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy 
członków Zarządu. 

3. Od uchwał, o których mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do najbliższego 
Walnego Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały 
Zarządu. 

 
ROZDZIAŁ IV 

Organy Związku i ich kadencja 
 

§ 25 
Organami Związku są: 

1) Walne Zgromadzenie Delegatów, 
2) Zarząd, 
3) Prezes, 
4) Komisja Rewizyjna. 
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§ 26 
1. Kadencja organów Związku wynosi nie więcej niż 4 lata i trwa od Zwyczajnego 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów do następnego 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów. 

2. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Delegatów Związku odbywane  
w czasie, o którym mowa w ust. 1, nie przerywają kadencji władz Związku. 

 
ROZDZIAŁ V 

Walne Zgromadzenie Delegatów 
 

§ 27 
1. Walne Zgromadzenie Delegatów jest najwyższym organem Związku. 
2. Walne Zgromadzenia Delegatów dzielą się na : 

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów, 
2) Zwyczajne Walne Zgromadzenia Sprawozdawcze Delegatów, 
3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Delegatów. 

3. Walne Zgromadzenia Delegatów są zwoływane przez Zarząd Związku. 
 

§ 28 
1. Delegatów na walne zgromadzenie wyznaczają lub wybierają: 

1) kluby sportowe posiadające drużyny uczestniczące w rozgrywkach najwyższej 
klasy, a w przypadku ich zakończenia, kluby, które brały udział  w ostatnich 
tych rozgrywkach – po jednym delegacie na każdą z tych drużyn, 

2) wojewódzkie związki piłki ręcznej – po jednym delegacie każdy, 
3) podmioty, o których mowa w § 15, po jednym delegacie każdy. 

2.  Kluby sportowe będące członkami Związku i działające na terenie danego 
województwa, niewymienione w ust. 1 pkt 1, wybierają delegatów na zebraniu z 
udziałem przedstawiciela Zarządu Związku według zasady: jeden delegat na każdą 
pełną lub rozpoczętą dziesiątkę tych klubów. 

3. Członek Zarządu Związku nie może być wyznaczony ani wybrany delegatem na 
walne zgromadzenia, o których mowa w § 27 ust. 2 pkt 2 i 3. 

4.  Mandat delegata jest ważny na tym walnym zgromadzeniu, na które delegat został 
wybrany; wybór może dotyczyć wszystkich walnych zgromadzeń delegatów 
odbywanych w danym roku kalendarzowym. 

5. Mandat delegata jest ważny, o ile został potwierdzony przez uprawnionych 
przedstawicieli członków zwyczajnych lub przedstawiciela Zarządu Związku, o 
którym mowa w ust. 2. 

 
§ 29 

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów odbywają 
się w  roku letnich Igrzysk Olimpijskich.  

2. Do kompetencji Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, należy: 
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1) przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności ustępujących: 
Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

2) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu 
Prezesowi oraz poszczególnym członkom Zarządu, 

3) wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
4) uchwalanie generalnych kierunków działalności i założeń programowych 

Związku, 
5) zatwierdzanie regulaminu wyborów, 
6) zatwierdzanie porządku i regulaminu obrad, 
7) rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez uczestników Zgromadzenia, 
8) uchwalanie statutu i zmian w statucie Związku, 
9) uchwalanie zasad płacenia i wysokości składek członkowskich, 

 10) uchwalanie regulaminu dyscyplinarnego Związku, 
10a) ustanawianie w drodze uchwały pełnomocnika do zawierania umów z 

Prezesem Związku i pozostałymi członkami Zarządu ZPRP oraz do 
reprezentowania Związku w sporach z tymi osobami,; 

 11) nadawanie i pozbawianie godności Prezesa oraz Członka Honorowego 
Związku, 

 12) rozpatrywanie odwołań członków Związku od uchwał Zarządu Związku, o 
których mowa w § 24 ust 2, 

 13) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku, 
 14) rozpatrywanie innych spraw ujętych w zatwierdzonym porządku obrad. 
 

§ 30 
1. Raz w roku jest zwoływane przez Zarząd Związku Zwyczajne Walne 

Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów ZPRP. 
2. Do kompetencji Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, należy: 

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sporządzonego przez Zarząd sprawozdania z 
działalności Związku za okres poprzedzający Zgromadzenie;  

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego ZPRP za rok 
poprzedzający, po jego uprzednim zbadaniu przez biegłego rewidenta; 

3) podejmowanie uchwał w innych sprawach, za wyjątkiem spraw wymienionych 
w § 29 ust. 2 pkt 1-5. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, podlegają przekazaniu przez Zarząd 
Związku ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej w terminie 30 dni od 
ich zatwierdzenia w celu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
§ 31 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd 
Związku: 
1) z własnej inicjatywy wyrażonej w uchwale 
 albo 
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 20 % członków zwyczajnych. 
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2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest w terminie 3 
miesięcy od daty podjęcia uchwały w tej sprawie przez Zarząd lub zgłoszenia 
wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. 

 
§ 32 

1. O terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd zawiadamia 
członków Związku nie później niż 30 dni przed datą Zgromadzenia. 

2. Zarząd powinien dostarczyć delegatom materiały dotyczące Zgromadzenia 
(sprawozdanie Związku, projekty regulaminu i porządku obrad) w terminie nie 
późniejszym niż na 14 dni przed datą Zgromadzenia. 

 
§ 33 

1. W Walnym Zgromadzeniu Delegatów Związku biorą udział: 
1) z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym delegaci,  

o których mowa w § 28 ust 1 i 2, 
2) z głosem doradczym i bez praw wyborczych osoby wymienione w § 16, 
3) z głosem doradczym oraz biernym prawem wyborczym,  z zastrzeżeniem § 34 

ust. 7: 
a) wybrani na poprzednim walnym zgromadzeniu Prezes, członkowie Zarządu  

i Komisji Rewizyjnej, 
b) osoby zaproszone przez Zarząd. 

2. Dla ważności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – 
Wyborczego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – 
Wyborczego wymagane jest uczestniczenie w nim: 
1) w I terminie – 75 % delegatów, 
2) w II terminie – 50 % delegatów + 1. 

3. Dla ważności Walnego Zgromadzenia o charakterze innym niż wymienione w ust. 
2 wymagane jest uczestniczenie w nim: 
1) w I terminie – 50 % delegatów + 1, 
2) w II terminie – delegatów bez względu na ich liczbę. 

4. Obrady Walnego Zgromadzenia Delegatów odbywają się na podstawie regulaminu 
obrad opartego o niniejszy statut i zatwierdzonego przez delegatów na Walnym 
Zgromadzeniu. 

5. Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje uchwały:  
1) w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 34 ust. 3 i § 48 ust. 2,  
2) zwykłą większością głosów osób posiadających głos stanowiący,                       

z zastrzeżeniem § 56 ust. 1. 
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ROZDZIAŁ VI 
Zarząd i Prezes  

 
§ 34 

1. Zarząd, działając na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu, kieruje 
pracą Związku ponosząc odpowiedzialność za całokształt jego funkcjonowania. 

2. Zarząd Związku składa się z 9 – 15  członków, w tym Prezesa oraz 3-5 
wiceprezesów. Liczbę członków Zarządu określa uchwałą Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów. 

3. Wyboru Prezesa i członków Zarządu Związku dokonuje Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze w głosowaniu tajnym, zgodnie z zasadami 
określonymi w regulaminie wyborów, przy czym Prezes wybierany jest w 
odrębnym głosowaniu w pierwszej kolejności.  

4. Funkcje Prezesa można pełnić nie dłużej niż dwie następujące po sobie kadencje. 
5. Prezesowi przysługuje prawo rekomendowania kandydatów do Zarządu w liczbie 

do 1/3 jego składu  ustalonego zgodnie z ust. 2. 
6. Przewodniczący Kolegium Ligi, przewodniczący Kolegium Sędziów oraz 

przewodniczący Rady Trenerów wybierani z uwzględnieniem postanowień 
niniejszego Statutu zawartych odpowiednio w § 44 ust. 3, § 45 ust. 3 i § 46 ust. 2, 
są rekomendowani jako kandydaci do Zarządu na Walnym Zgromadzeniu 
Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów. 

7. Przewodniczący Kolegium Prezesów Wojewódzkich Związków, wybrany przez 
prezesów wojewódzkich związków piłki ręcznej jest rekomendowany jako 
kandydat do Zarządu Związku na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-
Wyborczym Delegatów. 

8. Prezes i członkowie Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium, nie mogą 
kandydować do władz Związku w najbliższych wyborach. 

 
§ 35 

Członkiem Zarządu Związku nie może być osoba, która: 
1) pełni funkcję w innych organach kolegialnych Związku, z uwzględnieniem       

§ 28 ust. 3, 
2) prowadzi działalność gospodarczą związaną z realizacją przez Związek jego 

zadań statutowych, 
3) posiada w spółkach prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą 

związaną z realizacją przez Związek jego zadań statutowych więcej niż 10% 
akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego – 
w każdej z tych spółek, 

4) jest wspólnikiem spółki osobowej prawa handlowego prowadzącej działalność 
gospodarczą związaną z realizacją przez ZPRP jego zadań statutowych, 

5) była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
przestępstwo skarbowe, ścigane z oskarżenia publicznego. 
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§ 36 
1. Członkowie Zarządu pracują społecznie, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W celu zapewnienia prawidłowej działalności Związek może zawierać umowy o 

pracę lub umowy cywilnoprawne z Prezesem Związku oraz – na jego wniosek – z 
innymi członkami Zarządu.  

3. (skreślono) 
4. Umowy, o których mowa w ust. 2, zawiera albo pełnomocnik ustanowiony w 

trybie określonym w § 29 ust. 2 pkt 10a, albo członek Komisji Rewizyjnej ZPRP 
wyznaczony w trybie określonym w § 49a. 

 
        § 36a 
1. Członkostwo w Zarządzie ZPRP wygasa z dniem upływu kadencji organów 

Związku. 
  2. W trakcie kadencji członkostwo w Zarządzie ZPRP wygasa wskutek: 

1) pisemnej rezygnacji członka Zarządu – z dniem złożenia jej do Zarządu 
Związku, 

2) śmierci członka Zarządu – z dniem jego śmierci. 
3. Nieobecność członka Zarządu na trzech kolejnych zebraniach bez 

usprawiedliwienia jest równoznaczna z rezygnacją z członkostwa w Zarządzie 
Związku; członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem podjęcia stosownej uchwały 
przez Zarząd Związku. 

4. W trakcie kadencji członek Zarządu może być odwołany z pełnionej funkcji 
uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Związku w przypadkach: 
1) jaskrawego naruszenia przepisów statutu ZPRP, w tym działania na szkodę 

Związku, 
2) uporczywego braku realizacji powierzonych zadań, 
3) określonych w ust. 5 i 6. 

5. Osoba, która objęła funkcję członka Zarządu Związku z naruszeniem      § 35           
pkt 2 – 4, jest obowiązana do przywrócenia stanu zgodnego z prawem w ciągu 30 
dni od daty naruszenia prawa. 

6. Jeżeli postanowienie ust. 5 nie zostało wykonane, Zarząd ZPRP jest obowiązany do 
zwołania – nie później niż przed upływem 90 dni od terminu wymienionego          
w ust. 5 – nadzwyczajnego walnego zgromadzenia delegatów Związku; organ ten 
odwoła ze składu Zarządu członków, którzy nie wykonali obowiązku, oraz dokona 
wyboru nowych członków Zarządu spełniających wymogi ustawowe. 

 
§ 37 

1. (skreślono) 
2. Zarząd Związku ma prawo dokooptowania do swojego składu nowych członków            

w miejsce tych, których członkostwo w czasie trwania kadencji ustało lub którzy 
zostali w tym czasie tego członkostwa pozbawieni; liczba dokooptowanych w tym 
trybie członków nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących  
z wyboru. 
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3. W przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie kadencji wyboru nowego Prezesa 
dokonuje Zarząd spośród swoich członków, nie później niż w ciągu 30 dni od 
ustąpienia Prezesa. 

4. Jeżeli liczba pochodzących z wyboru członków Zarządu spadnie poniżej 2/3 jego 
składu lub jeżeli Zarząd nie może dokonać wyboru Prezesa w trybie określonym w 
ust. 3, jest on zobowiązany do zwołania nie później niż w ciągu 3 miesięcy 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego 
Delegatów w celu wyboru Prezesa lub dokonania wyborów uzupełniających do 
Zarządu. 

 
§ 38 

Do kompetencji Zarządu należy realizowanie zadań Związku, a w szczególności: 
1) wykonywanie uchwał i zaleceń Walnego Zgromadzenia Delegatów, 
2) zatwierdzanie rocznych programów działania Związku oraz planów 

finansowych dla ich realizacji, 
3) dokonywanie - na wniosek Prezesa – wyboru Członków Prezydium Zarządu 

oraz uchwalanie regulaminu jego działania, z uwzględnieniem postanowień § 
41 i § 42, 

4) ustalanie struktury organizacyjnej Związku, zatwierdzanie regulaminów pracy 
Kolegiów i Komisji Zarządu oraz sprawowanie nadzoru i ocena ich 
działalności, 

5) tworzenie zasad współzawodnictwa sportowego w piłce ręcznej oraz 
sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem, z uwzględnieniem postanowień 
§ 51 i § 52,  

6) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich, 
7) zarządzanie majątkiem Związku, z uwzględnieniem postanowień § 55, 
8) tworzenie i likwidacja Biura Związku,  
9) tworzenie szkół mistrzostwa sportowego, określanie zasad ich działania oraz 

sprawowanie nadzoru nad ich funkcjonowaniem,  z zastrzeżeniem uprawnień 
właściwych organów oświatowych, 

10) tworzenie podmiotów zależnych, w tym spółek prawa handlowego oraz 
podejmowanie decyzji o przystąpieniu Związku do innych organizacji, w tym 
do spółek prawa handlowego, 

11) interpretacja regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego Związku,  
z zastrzeżeniem § 57, 

12) wykonywanie innych zadań określonych w statucie.  
 

§ 39 
1. Posiedzenia Zarządu Związku odbywają się co najmniej raz na kwartał i są 

zwoływane przez Prezesa z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co 
najmniej 1/3 członków Zarządu w terminie 14 dni od jego wpłynięcia. 

2. Uchwały Zarządu Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 
co najmniej połowy członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa. 
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3. Wszystkie posiedzenia Zarządu są protokołowane, a uchwały numerowane. 
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu w sprawach określonych w § 38 pkt 5 

może być podjęta uchwała Zarządu w drodze indywidualnego zbierania głosów 
członków Zarządu (forma obiegowa). 

 
§ 40 

1. Prezes kieruje całokształtem działalności Związku i reprezentuje go na zewnątrz,  
z zastrzeżeniem § 43 ust. 4 i 5 oraz § 55. 

2. Do kompetencji Prezesa należy realizacja celów i zadań Związku zgodnie  
z przyjętym na Walnym Zgromadzeniu Delegatów programem działania oraz 
uchwałami Zarządu , a w szczególności: 
1) zwoływanie posiedzeń Zarządu i  kierowanie jego obradami, 
2) zwoływanie posiedzeń Prezydium Zarządu i kierowanie jego obradami, 
3) podpisywanie uchwał podjętych przez Zarząd i Prezydium Zarządu, 
4) realizowanie zadań określonych w statucie,  
5) podejmowanie w czasie pomiędzy posiedzeniami Zarządu i jego Prezydium 

decyzji w sprawach niezastrzeżonych dla tych organów, 
6) informowanie Zarządu i Prezydium Zarządu o istotnych zagadnieniach 

związanych z bieżącą działalnością Związku. 
3. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje I Wiceprezes Zarządu. 
 

§ 41 
1. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu. 
2. Prezydium Zarządu liczy od 3 do 6 członków. 
3. W skład Prezydium Zarządu wchodzą: Prezes, I Wiceprezes Zarządu oraz 

wiceprezesi Zarządu. 
 

§ 42 
1. Prezydium Zarządu działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd. 
2. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz  

w miesiącu. 
3. Do kompetencji Prezydium Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością 

Związku pomiędzy posiedzeniami Zarządu, a także: 
1) uchwalanie zmian w regulaminie Biura Związku oraz dokonywanie oceny 

funkcjonowania Biura, 
2) wprowadzanie zmian w regulaminach rozgrywek i regulaminie zmiany barw 

klubowych, 
3) wprowadzanie zmian w składach komisji i kolegiów Zarządu,  
4) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Dyscyplinarnej i Komisji 

Odwoławczej Związku, 
5) (skreślono) 
6) podejmowanie innych decyzji  z upoważnienia Zarządu. 
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4. Decyzje Prezydium Zarządu nie wymienione w ust. 3 podlegają zatwierdzeniu 
przez Zarząd na jego najbliższym posiedzeniu. 

 
§ 43 

1. Zarząd może utworzyć biuro dla obsługi administracyjnej organów Związku. 
2. Biuro działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Związku. 
3. Kierownik Biura jest pracownikiem etatowym Związku. 
4. Kierownik Biura wykonuje funkcje pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa 

pracy stosunku do pracowników Związku, z zastrzeżeniem § 36 ust. 4. 
5. Kierownik Biura pełni funkcje kierownika jednostki w rozumieniu przepisów  

o rachunkowości i o zamówieniach publicznych. 
 

§ 44 
1. W celu organizacji i prowadzenia przez Związek rozgrywek o Mistrzostwo Polski  

i o Puchar Polski seniorów w piłce ręcznej w ramach Zarządu działa Kolegium 
Ligi. 

2. Kolegium Ligi może być również przedstawicielstwem klubów biorących udział  
w rozgrywkach, o których mowa w ust.1. 

3. Tryb wyboru przewodniczącego i członków oraz kompetencje i zasady 
funkcjonowania Kolegium Ligi określa regulamin zatwierdzany przez Zarząd 
Związku. 

 
§ 45 

1. Dla zapewnienia prowadzenia zawodów zgodnie z przepisami gry w piłkę ręczną  
w ramach Zarządu działa Kolegium Sędziów. 

2. Kolegium Sędziów może być także przedstawicielstwem środowiska sędziów piłki 
ręcznej. 

3. Tryb wyboru przewodniczącego i członków, kompetencje i zasady 
funkcjonowania Kolegium Sędziów określa regulamin zatwierdzany przez Zarząd 
Związku. 

 
§ 46 

1. Dla zapewnienia jednolitości szkolenia i doskonalenia trenerów i instruktorów 
piłki ręcznej oraz nadzoru nad szkoleniem zawodników, w szczególności 
członków kadr narodowych w ramach Zarządu działa Rada Trenerów. 

2. Tryb wyboru przewodniczącego i członków, kompetencje i zasady 
funkcjonowania Rady Trenerów określa regulamin zatwierdzany przez Zarząd 
Związku. 

 
§ 47 

1. Jako organ doradczy Zarządu działa w ramach Związku Kolegium Prezesów 
Wojewódzkich Związków. 
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2. Tryb wyboru przewodniczącego, kompetencje i zasady funkcjonowania Kolegium 
Prezesów Wojewódzkich Związków określa regulamin zatwierdzany przez Zarząd 
Związku. 

 
ROZDZIAŁ VII 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 48 
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku. 
2. Komisja Rewizyjna w składzie 3-5 członków jest wybierana w głosowaniu tajnym 

przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów zgodnie z 
zasadami określonymi w regulaminie wyborów. 

3. Członkowie Zarządu Związku oraz jednostek przez niego powoływanych i 
pracownicy etatowi Związku nie mogą wchodzić w skład Komisji Rewizyjnej. 

4. Komisja Rewizyjna ma prawo dokooptowania do swojego składu nowych 
członków w miejsce tych, którzy ustąpili w trakcie kadencji lub zostali odwołani , 
przy czym liczba dokooptowanych członków Komisji nie może przekroczyć liczby 
2/5 członków pochodzących z wyboru. 

 
§ 49 

1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 
2. Komisja wyłania spośród swego składu przewodniczącego, który kieruje jej pracą, 

oraz wiceprzewodniczącego i sekretarza. 
3. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy członków, a przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego. 
4. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu 

działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod 
względem celowości, rzetelności oraz gospodarności działań. 

5. Kontrolą Komisji Rewizyjnej może być objęta także działalność organizacyjno-
szkoleniowa Związku, w tym działalność biura Związku, poszczególnych 
kolegiów i komisji, szkół mistrzostwa sportowego, imprezy sportowe finansowane 
ze środków Związku oraz uczniowskie kluby sportowe w zakresie otrzymanej ze 
Związku pomocy finansowej lub rzeczowej. 

6. W czasie kontroli Komisja Rewizyjna może badać wszystkie dokumenty Związku, 
żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać oceny stanu majątku 
Związku. Na zakończenie kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół kontroli 
i przedstawia go podmiotowi kontrolowanemu i Zarządowi Związku. 

7. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Związku z wnioskami 
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości, a Zarząd bez zbędnej zwłoki zobowiązany jest do rozpatrzenia 
tych wniosków, udzielenia wyjaśnień i realizacji zaleceń pokontrolnych. 
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7a. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy dokonywanie wyboru podmiotu 
uprawnionego do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego ZPRP              
i wydania opinii o tym dokumencie. 

8. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie 
oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie udzielenia 
absolutorium Prezesowi i członkom Zarządu Związku. 

9. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek 
Komisji ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu oraz innych organów 
Związku z głosem doradczym. 

 
         § 49a 

1. Komisja Rewizyjna ZPRP jest uprawniona do zawierania umów z  Prezesem  
Związku i  innymi członkami  Zarządu ZPRP oraz do reprezentowania Związku w 
sporach z tymi osobami, chyba że Walne Zgromadzenie Delegatów ZPRP 
ustanowi pełnomocnika, o którym mowa w § 29 ust. 2 pkt 10a. 

2. Komisja w drodze uchwały wyznacza jednego ze swoich członków do 
wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1. 

 
ROZDZIAŁ VIII 

Nagrody, odznaczenia i wyróżnienia 
 

§ 50 
1. Zarząd Związku ma prawo nagradzania, odznaczania i wyróżniania osób prawnych  

i fizycznych zasłużonych dla piłki ręcznej, w szczególności klubów, zawodników, 
trenerów, instruktorów, sędziów i wolontariuszy. 

2. Rodzaje nagród, odznaczeń i wyróżnień oraz warunki, zasady i tryb ich 
przyznawania określają regulaminy uchwalane przez Zarząd Związku. 

3. Zarząd Związku ma prawo występować o nadanie odznaczeń państwowych 
osobom prawnym i fizycznym wymienionym w ust. 1. 

 
ROZDZIAŁ IX 

Odpowiedzialność dyscyplinarna w Związku 
 

§ 51 
1. Członkowie Związku oraz ich przedstawiciele, zawodnicy, trenerzy, lekarze, 

instruktorzy, sędziowie i delegaci Związku ponoszą odpowiedzialność 
dyscyplinarną za naruszenie reguł technicznych i dyscyplinarnych w czasie lub w 
związku z zawodami piłki ręcznej w trybie i na zasadach określonych w 
Regulaminie Dyscyplinarnym Związku. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, określa w szczególności: 
1) organy Związku uprawnione do orzekania w sprawach dyscyplinarnych oraz 

ich kompetencje, 
2) przewinienia dyscyplinarne oraz rodzaje kar za ich popełnienie, 
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3) zasady i tryb postępowania dyscyplinarnego. 
 

§ 52 
1. Członkowie Związku i ich przedstawiciele, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, 

agenci, lekarze, fizjolodzy, masażyści, sędziowie i delegaci Związku ponoszą 
odpowiedzialność za naruszenie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w 
piłce ręcznej.  

2. ZPRP uznaje i respektuje reguły dyscyplinarne dotyczące dopingu w piłce ręcznej 
ustanowione i realizowane przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. 

 
   § 52a 

Od ostatecznych decyzji organów ZPRP stronom postępowania dyscyplinarnego w 
sprawach, o których mowa w § 24 ust. 3 i w § 51, przysługuje skarga do Trybunału 
Arbitrażowego do Spraw Sportu w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie 
Dyscyplinarnym ZPRP. 
 

§ 53 
Zarząd Związku może powołać stały sąd polubowny w rozumieniu przepisów 
Kodeksu postępowania cywilnego, określając w formie regulaminu w szczególności 
zakres jego działania, kompetencje przewodniczącego i zespołów orzekających, tryb 
postępowania, formy zapisu na sąd polubowny oraz środki zapewniające wykonanie 
orzeczeń tego sądu. 
 

ROZDZIAŁ X 
Majątek Związku 

 
§ 54 

1. Majątek Związku, stanowią w szczególności środki pieniężne, ruchomości  
i nieruchomości. 

2. Majątek Związku powstaje w szczególności z wpływów z tytułu prowadzonych 
rozgrywek, zawodów i imprez, ze składek członkowskich, kar pieniężnych, 
darowizn, spadków, zapisów, dotacji, subwencji, dochodów z własnej działalności 
gospodarczej, zysków z działalności podmiotów zależnych, pożytków oraz 
dochodów z majątku. 

 
§ 55 

1. Prezes i I Wiceprezes Zarządu realizują w ramach zatwierdzonego budżetu 
program działalności Związku na dany rok i są uprawnieni do zaciągania 
zobowiązań majątkowych związanych z realizacją tego programu samodzielnie do 
kwoty stanowiącej jednorazowo równowartość 100 000 euro. 

2. Do zaciągania zobowiązań majątkowych powyżej 100.000 euro, z zastrzeżeniem  
ust.3 i 4, niezbędne jest współdziałanie dwóch osób upoważnionych w drodze 
uchwały Zarządu, w tym Prezesa lub I Wiceprezesa Zarządu. 
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3. Decyzje zmierzające do zbycia majątku Związku o wartości przewyższającej 
kwotę 100 000 euro, poza nieruchomościami, podejmuje Zarząd w drodze 
uchwały. 

4. Zbycie nieruchomości stanowiących własność Związku wymaga zgody Walnego 
Zgromadzenia Delegatów. 

 
ROZDZIAŁ XI 

Postanowienia końcowe 
 

§ 56 
1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i w sprawie rozwiązania Związku podejmuje 

Walne Zgromadzenie Delegatów w obecności co najmniej 50%+1 osób 
posiadających głos stanowiący,  większością 2/3 ich głosów.  

2. Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie 
przeznaczony majątek Związku. 

 
§ 57 

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu 
Delegatów, a pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Delegatów, Zarządowi Związku. 
 


