
Uchwała nr 59/16 
Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce 

z dnia 21 grudnia 2016 roku 
w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Odwoławczej  ZPRP 

 
Na podstawie § 38 pkt 4 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, 

przyjętego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-
Wyborczego Delegatów ZPRRP w dniu 2 października 2016 r., uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1 
W Regulaminie Komisji Odwoławczej ZPRP,   zatwierdzonym uchwałą 

nr 31/14 Zarządu ZPRP z dnia 26 października 2014 r., wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Komisja Odwoławcza ZPRP działa na podstawie: 
1) statutu ZPRP, 
2) regulaminu dyscyplinarnego ZPRP, 
3) regulaminu organizacji i funkcjonowania Zarządu ZPRP oraz jego 

organów wykonawczych i orzekających, 
4) niniejszego regulaminu.”; 

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Do zadań Komisji należy także rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięć 

Komisji Dyscyplinarnej ZPRP w sprawach egzekucyjnych, podjętych       
w I instancji na podstawie regulaminu tej Komisji.”; 

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu: 
„§ 6a. 1. Komisja Odwoławcza ZPRP prowadzi ponadto obsługę postępowań 

przed Trybunałem Arbitrażowym do Spraw Sportu przy PKOl. 
2. W ramach zadania, o którym mowa w ust. 1, Komisja: 

1) przygotowuje odpowiedź na skargę i przekazuje ją do 
Trybunału  w terminie oznaczonym przez ten Trybunał; 

2) członkowie Komisji lub osoby upoważnione przez Dyrektora 
Biura Związku reprezentują ZPRP w postępowaniach przed 
Trybunałem; 

3) nadzoruje wykonanie prawomocnych orzeczeń Trybunału        
i przekazuje je – jeżeli zachodzi taka potrzeba - do właściwego 
organu egzekucyjnego; 

4) gromadzi i przechowuje dokumentację arbitrażową zgodnie    
z zasadami stosowanymi w ZPRP.”; 

4) w § 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) zastępca przewodniczącego Komisji,”; 
 
 



5) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu: 
„§ 10a. Do zadań sekretarza Komisji Odwoławczej ZPRP w sprawach 

arbitrażowych należy w szczególności: 
1) rejestrowanie skarg nadesłanych przez Trybunał Arbitrażowy do 

Spraw Sportu przy PKOl według ustalonych zasad; 
2) przekazywanie skargi do przewodniczącego zespołu orzekającego 

w II instancji, którego decyzja została zaskarżona, w celu 
przygotowania odpowiedzi na skargę; 

3) przesyłanie odpowiedzi ZPRP na skargi w terminach ustalonych 
przez Trybunał; 

4) powiadamianie członków Komisji Dyscyplinarnej i Komisji 
Odwoławczej ZPRP lub osób upoważnionych przez Dyrektora 
Biura do reprezentowania Związku o terminach rozpraw przed 
Trybunałem; 

5) przekazywanie prawomocnych orzeczeń Trybunału do egzekucji, 
jeżeli nie zostały one wykonane w wyznaczonych terminach; 

6) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji arbitrażowej, z 
uwzględnieniem § 14 niniejszego Regulaminu.”; 

6) w § 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Postanowienie ust. 4 stosuje się także do członków Komisji Odwoławczej 

Związku oraz innych osób reprezentujących ZPRP przed Trybunałem 
Arbitrażowym do Spraw Sportu przy PKOl.”; 

7) § 14 otrzymuje brzmienie: 
„§ 14. 1. W sekretariacie Komisji Odwoławczej ZPRP gromadzi się                

i przechowuje dokumentację składającą się na: 
1) kasacje od prawomocnych orzeczeń Komisji Odwoławczej ZPRP; 
2) skargi do Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy PKOl; 
3) sprawy kasacyjne, od których zostały złożone pozwy do sądów 

powszechnych. 
2. Postanowienie § 13 ust. 2 ma zastosowanie do dokumentacji 

wymienionej w ust. 1.”; 
8) w § 34 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Uzasadnienie orzeczenia Komisji podpisuje przewodniczący zespołu 
orzekającego i protokolant.”; 

9) w § 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Orzeczenie Komisji powinno zawierać pouczenie o warunkach złożenia 

przez strony: 
1) kasacji do Zarządu ZPRP jako nadzwyczajnego środka zaskarżenia     

w przypadku sporów, o których mowa § 4 ust. 2 i w § 5; 
2) skargi do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy PKOl          

w przypadkach,  o których mowa w § 4 ust. 1.”; 
 
 



10) w § 39 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Jeżeli w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia Komisji wraz z 

uzasadnieniem wpłynie do Biura ZPRP kasacja do Zarządu Związku lub 
skarga do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu przy PKOl, 
procedurę przewidzianą w ust. 2 zawiesza się do czasu zakończenia 
postępowania kasacyjnego lub arbitrażowego.”; 

11) § 40 otrzymuje brzmienie: 
„§ 40. Niniejszy Regulamin może być zmieniony wyłącznie w drodze 

uchwały Zarządu ZPRP.”. 
  

§ 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 31/14 Zarządu ZPRP z dnia 26 października 2014 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  


