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REGULAMIN 
Kolegium Prezesów Wojewódzkich Związków 

(zatwierdzony uchwałą nr 45/17 Zarządu ZPRP z dnia 5 listopada 2017 r.) 
 

§ 1 
Przedmiot Regulaminu 

          Regulamin Kolegium Prezesów Wojewódzkich Związków, zwany dalej 
„Regulaminem”, określa w szczególności: 

1) status prawny Kolegium Prezesów Wojewódzkich Związków, zwanego 
dalej „Kolegium Prezesów”, 

2) zakres problematyki, w jakiej Kolegium Prezesów może doradzać 
Zarządowi Związku Piłki Ręcznej w Polsce, zwanym dalej w skrócie 
„ZPRP”, 

3) tryb wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Kolegium 
Prezesów, 

4) organizację i zasady funkcjonowania Kolegium Prezesów. 
     § 2 

Status prawny Kolegium Prezesów 
1. Kolegium Prezesów jest organem doradczym Zarządu ZPRP. 
2. Kolegium Prezesów tworzą aktualni prezesi zarządów wojewódzkich 

związków piłki ręcznej (WZPR). 
3. Kolegium Prezesów stanowi przedstawicielstwo środowiska 

wojewódzkich związków piłki ręcznej, będących członkami zwyczajnymi 
ZPRP. 

4. Kolegium Prezesów podlega ocenie i nadzorowi Zarządu Związku       
w trybie postanowień § 38 pkt 4 statutu ZPRP. 

§ 3 
Zakres działania Kolegium Prezesów 

1. Kolegium Prezesów może doradzać Zarządowi ZPRP lub wydawać 
opinie w sprawach powierzonych mu przez Zarząd lub Prezesa Związku. 

2. Do zakresu działania Kolegium Prezesów należy także reprezentowanie 
interesów wojewódzkich związków piłki ręcznej wobec Zarządu ZPRP, w tym 
przedstawianie propozycji rozwiązań wypracowanych przez zarządy WZPR 
oraz zajmowanie stanowiska wobec przedsięwzięć dotyczących wszystkich lub 
poszczególnych WZPR. 

§ 4 
Wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Kolegium  

1. Pracami Kolegium Prezesów kieruje przewodniczący Kolegium, a w 
razie jego nieobecności – wiceprzewodniczący Kolegium. 

2. Przewodniczący Kolegium Prezesów jest wybierany  przez zebranie 
prezesów zarządów wojewódzkich związków piłki ręcznej, będących członkami 
zwyczajnymi ZPRP. 

3. Zebranie, o którym mowa w ust. 2, zwołuje się po upływie kadencji 
przewodniczącego Kolegium Prezesów w okresie bezpośrednio poprzedzającym 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów ZPRP. 
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4. Zebranie wyborcze otwiera ustępujący przewodniczący Kolegium 
Prezesów, a prowadzi wybrany przez uczestników przewodniczący zebrania. 

5. Wyboru przewodniczącego Kolegium Prezesów dokonuje Kolegium 
Prezesów spośród swoich członków bezwzględną większością głosów, przy 
obecności co najmniej 12 członków Kolegium, w głosowaniu tajnym, chyba że 
elektorzy postanowią o dokonaniu wyboru w głosowaniu jawnym. 

6. Wyboru wiceprzewodniczącego Kolegium dokonuje się na wniosek 
przewodniczącego w trybie określonym w ust. 5. 

§ 5 
Kadencja i mandat przewodniczącego Kolegium 

1. Kadencja przewodniczącego Kolegium Prezesów trwa cztery lata. 
2. Ustanie mandatu przewodniczącego Kolegium Prezesów przed 

upływem kadencji następuje w przypadku śmierci przewodniczącego lub jego 
pisemnej rezygnacji ze stanowiska. 

3. Mandat przewodniczącego Kolegium Prezesów wygasa również          
w przypadku utraty przez niego w trakcie kadencji Kolegium stanowiska 
prezesa Wojewódzkiego Związku Piłki Ręcznej. 

4. Zarząd Związku: 
1) stwierdza wygaśnięcie mandatu przewodniczącego Kolegium Prezesów  

w przypadkach wymienionych w ust. 2 i 3; 
2) może odwołać przewodniczącego Kolegium Prezesów ze stanowiska 

przed upływem kadencji na umotywowany wniosek co najmniej 9 
członków Kolegium  albo z własnej inicjatywy w przypadku rażącego 
naruszenia statutu i regulaminów ZPRP lub też zasad współżycia 
społecznego. 
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu lub odwołania ze stanowiska 

przewodniczącego Kolegium Prezesów zastępca przewodniczącego Kolegium: 
1) jest zobowiązany zwołać w ciągu 30 dni zebranie Kolegium Prezesów, 

które dokona wyboru nowego przewodniczącego Kolegium w trybie 
określonym w § 4 ust. 5, 

2) wykonuje funkcję przewodniczącego Kolegium. 
6. Wybór nowego przewodniczącego Kolegium Prezesów następuje na 

okres do końca trwania kadencji. 
7. Postanowienia ust. 1 - 6 dotyczące przewodniczącego Kolegium stosuje 

się odpowiednio do wiceprzewodniczącego. 
§ 6 

Zadania przewodniczącego Kolegium 
          1. Zadaniem przewodniczącego Kolegium Prezesów jest organizowanie     
i kierowanie pracami Kolegium, w szczególności poprzez ustalanie tematyki  
posiedzeń plenarnych, zawiadamianie o terminie tych posiedzeń, 
przewodniczenie obradom, a także reprezentowanie Kolegium Prezesów wobec 
Prezesa Związku, Zarządu i Prezydium Zarządu Związku oraz innych 
organizacji. 
           2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Kolegium Prezesów 
jego rolę wypełnia wiceprzewodniczący Kolegium. 
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 3. Przewodniczący Kolegium Prezesów, który nie został wybrany w 
skład Zarządu Związku, bierze udział w posiedzeniach plenarnych Zarządu 
obejmujących swym porządkiem problematykę dotyczącą wojewódzkich 
związków piłki ręcznej. 

     § 7 
Organizacja posiedzeń plenarnych 

1. Posiedzenia plenarne Kolegium Prezesów są zwoływane w miarę 
potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

2. Posiedzenia Kolegium Prezesów odbywają się w siedzibie Związku   
lub w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Kolegium                       
w porozumieniu z Dyrektorem Biura Związku. 

3. Zawiadomienie o terminie i miejscu posiedzenia Kolegium Prezesów 
powinno być doręczone członkom Kolegium wraz z porządkiem obrad 
najpóźniej na 7 dni przed posiedzeniem. 

4. Obrady Kolegium Prezesów mogą być prowadzone przy obecności co 
najmniej 9 członków Kolegium, w tym przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego Kolegium.  

5. W posiedzeniach Kolegium Prezesów mogą brać udział z urzędu 
członkowie Prezydium Zarządu Związku, Dyrektor Biura ZPRP oraz Komisarz 
Rozgrywek ZPRP. 

6. W posiedzeniach Kolegium Prezesów mogą uczestniczyć także osoby 
zaproszone przez przewodniczącego Kolegium. 

7. Osoby wymienione w ust. 5 i 6 mogą zabierać głos, ale nie mogą brać 
udziału w głosowaniach. 

§ 8 
Rozstrzygnięcia Kolegium 

          1. Kolegium Prezesów podejmuje decyzje w formie uchwał,  postanowień 
i komunikatów. 
          2. Decyzje Kolegium Prezesów zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności co najmniej 9 członków Kolegium, w tym przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego Kolegium. W przypadku równej liczby głosów decyduje 
głos przewodniczącego obrad. 
          3. Kolegium Prezesów podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, jeżeli 
Regulamin nie stanowi inaczej. 
          4. Decyzje Kolegium Prezesów podpisuje przewodniczący Kolegium. 

§ 9 
Protokołowanie posiedzeń plenarnych 

            1. Z posiedzenia Kolegium Prezesów sporządza się protokół, który 
podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant. 
           2. Protokół powinien zawierać co najmniej: 

1) datę i miejsce posiedzenia, 
2) ustalony porządek obrad, 
3) listę osób uczestniczących w posiedzeniu, 
4) treść uchwał i postanowień Kolegium Prezesów. 

           3. Protokoły z posiedzeń Kolegium Prezesów gromadzi się i przechowuje 
z podziałem na poszczególne lata. 
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§ 10 

Obsługa administracyjno-biurowa Kolegium 
            1. Administracyjno - biurową obsługę Kolegium Prezesów zapewnia 
Biuro Związku, jeżeli posiedzenie Kolegium odbywa się w siedzibie ZPRP, a   
w pozostałych przypadkach – przewodniczący Kolegium w ramach środków 
finansowych przewidzianych w planie finansowym ZPRP na potrzeby 
Kolegium. 
             2. Do osób uczestniczących w posiedzeniach Kolegium Prezesów 
stosuje się odpowiednio przepisy wewnętrzne ZPRP dotyczące zasad zwrotu 
kosztów podróży członków organów, pracowników i woluntariuszy ZPRP . 
 
  
 


