
 

REGULAMIN AGENTA PIŁKI RĘCZNEJ 

Część I. Postanowienia ogólne 

Rozdział 1. Preambuła 
§ 1 

1. Związek Piłki Ręcznej w Polsce jest uprawniony do przyznawania licencji Agenta Piłki 
Ręcznej na terenie Polski, która to licencja uprawnia do reprezentowania Zawodników, 
Trenerów i Klubów piłki ręcznej w sprawach wynikających z umów zawartych pomiędzy 
Stronami, tj. Zawodnikami, Trenerami i Klubami. 
2. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich osób, które będą wykonywały na 
terenie Polski czynności wchodzące w zakres działalności Agenta Piłki Ręcznej, bez względu na 
ich obywatelstwo, czy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, jak również dotyczy 
Zawodników, Trenerów i Kluby korzystające z usług takich osób. 
3. Celem niniejszego Regulaminu jest zabezpieczenie realizacji optymalnych standardów 
etyczno-formalnych w relacjach pomiędzy Klubami, Zawodnikami, Trenerami i Agentami Piłki 
Ręcznej przy negocjowaniu, zawieraniu i rozwiązywaniu umów transferowych oraz 
kontraktów o profesjonalne uprawianie piłki ręcznej, chroniących interesy Stron, tj. 
Zawodników, Trenerów i Klubów, przed wystąpieniem jakichkolwiek nieuczciwych lub 
nielegalnych praktyk bądź zachowań. 
4. Wprowadzenie przez Związek Piłki Ręcznej licencji Agenta Piłki Ręcznej nie wyklucza 
możliwości negocjowania, zawierania i rozwiązywania umów transferowych oraz kontraktów 
o profesjonalne uprawianie piłki ręcznej bezpośrednio przez Strony, bez udziału Agenta Piłki 
Ręcznej. 
 

Rozdział 2. Definicje 
§ 2 

1. Agent Piłki Ręcznej – osoba fizyczna posiadająca Licencję Agenta Piłki Ręcznej, która 
nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem reprezentuje Zawodnika, Trenera lub Klub piłki ręcznej 
przy negocjacjach, zawieraniu i rozwiązywaniu umów transferowych oraz kontraktów o 
profesjonalne uprawianie piłki ręcznej oraz w innych sprawach wynikających ze wzajemnej 
współpracy.  
2. Licencja Agenta Piłki Ręcznej – oficjalne świadectwo wydane przez ZPRP lub IHF, 
umożliwiające osobie fizycznej wykonywanie profesji licencjonowanego Agenta Piłki Ręcznej, 
z tym zastrzeżeniem, że w przypadku posiadaczy oficjalnego świadectwa wydanego przez IHF, 
warunkiem wykonywania profesji Agenta Piłki Ręcznej jest uzyskanie wpisu do Systemu 
rejestracyjnego. 
3. Wniosek o udzielenie Licencji – wniosek zgodny ze wzorem udostępnionym jako 
załącznik do niniejszego Regulaminu. 
4. Kontrakt z Agentem Piłki Ręcznej – umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności pomiędzy Agentem Piłki Ręcznej a Zawodnikiem, Trenerem lub Klubem w 
zakresie udzielonego pełnomocnictwa do reprezentacji w ich imieniu w sprawach związanych 
z umowami transferowymi, umowami o profesjonalne uprawianie piłki ręcznej oraz 
ewentualnie innymi umowami, przewidzianymi treścią tej umowy. 



 

5. Transakcja – proces zawierania i rozwiązywania umów transferowych oraz kontraktów 
o profesjonalne uprawianie piłki ręcznej bądź wykonywanie funkcji Trenera, wykonywany 
(realizowany) przez Agenta Piłki Ręcznej w imieniu Zawodnika, Trenera lub Klubu. 
6. Klub – jednostka organizacyjna (stowarzyszenie, bądź spółka kapitałowa) posiadająca 
osobowość prawną uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym w piłce ręcznej na 
zasadach określonych przez przepisy ZPRP, IHF i EHF. 
7. Zawodnik – osoba uprawiająca sport piłki ręcznej w sposób amatorski lub 
profesjonalny. 
8. Trener – osoba zajmująca się przygotowaniem fizycznym i psychicznym Zawodników 
lub drużyn piłki ręcznej do udziału w rozgrywkach. 
9. Sezon rozgrywkowy – obejmuje okres od 1 lipca danego roku kalendarzowego do 30 
czerwca roku następnego. 
10. System rejestracyjny – ewidencja Agentów Piłki Ręcznej oraz osób, o których mowa w 
§ 4 ust. 1 i 3, prowadzona i upubliczniona przez Komisarza na zasadach określonych w 
niniejszym Regulaminie. 
11. Seminarium – obowiązkowe szkolenie dla kandydatów ubiegających się o Licencję 
Agenta Piłki Ręcznej, które kończy się testem kompetencyjnym; 
12. Egzamin licencyjny – egzamin dla kandydatów ubiegających się o Licencję Agenta Piłki 
Ręcznej, którzy nie brali udziału w Seminarium lub nie uzyskali pozytywnego wyniku testu 
kompetencyjnego kończącego Seminarium; 
13. Polisa – umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta przez Agenta Piłki 
Ręcznej z tytułu prowadzonej działalności. 
14. Komisarz – Komisarz do spraw Agentów Piłki Ręcznej, powołany na zasadach 
określonych w Regulaminie Organizacyjnym ZPRP. 
15. Regulamin – niniejszy Regulamin Agenta Piłki Ręcznej. 
16. ZPRP – Związek Piłki Ręcznej w Polsce. 
17. EHF – Europejska Federacja Piłki Ręcznej. 
18. IHF – Międzynarodowa Federacja Piłki Ręcznej. 
19. WZPR – Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej. 
20. Siła Wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu 
staranności wymaganej w stosunkach profesjonalnych (art. 355 § 2 k.c.), które jest zewnętrzne 
w stosunku do obu lub którejkolwiek ze stron, któremu nie mogły się one przeciwstawić, 
działając z należytą starannością (np. trzęsienia ziemi, powodzie i inne zdarzenia 
elementarnych sił przyrody, w tym w szczególności warunki atmosferyczne).  
 
 

Część II. Zasady udzielania, zawieszania i cofania licencji Agenta Piłki 
Ręcznej 
 

Rozdział 1. Wymogi wstępne 
§ 3 

Przy zawieraniu umowy transferowej lub kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki ręcznej, 
Klub, Zawodnik, Trener mogą korzystać z usług licencjonowanych przez ZPRP Agentów Piłki 
Ręcznej. 
 
 



 

§ 4 
Wykonywanie czynności Agenta bez posiadania Licencji 

1. Czynności wchodzące w zakres działalności Agenta Piłki Ręcznej mogą być 
wykonywane bez posiadania Licencji Agenta Piłki Ręcznej również przez: 

1) adwokata lub radcę prawnego; 
2) rodziców lub opiekuna prawnego Zawodnika lub Trenera; 
3) rodzeństwo albo współmałżonka Zawodnika lub Trenera. 

Osoby wymienione w powyższych pkt (1-3) zobowiązane są do udokumentowania swojego 
statusu właściwymi dokumentami (np. wpis na listę adwokatów/radców prawnych, akt 
urodzenia, akt małżeństwa, postanowienie sądu w sprawie opieki prawnej).  
2. Wykonywanie czynności wchodzących w zakres działalności Agenta Piłki Ręcznej przez 
osoby, o których mowa w ust. 1, bez posiadania Licencji Agenta Piłki Ręcznej odbywa się na 
podstawie wpisu do Systemu rejestracyjnego, co następuje po spełnieniu wymogów 
przewidzianych w niniejszym Regulaminie. 
3. Osoby posiadające ważne oficjalne świadectwo wydane przez IHF, odpowiadające 
Licencji Agenta Piłki Ręcznej, mogą wykonywać profesję Agenta Piłki Ręcznej dopiero po 
uzyskaniu wpisu do Systemu rejestracyjnego. Wpis następuje na podstawie dokumentów 
wydanych przez IHF. 
4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 3 zobowiązane są w terminie do 30 dni przed 
rozpoczęciem kolejnego Sezonu rozgrywkowego, udokumentować, że nadal spełniają 
wymogi, o których mowa w ust. 1 albo ust. 3, pod rygorem wykreślenia z Systemu 
rejestracyjnego i utraty uprawnień do wykonywania czynności wchodzących w zakres 
działalności Agenta Piłki Ręcznej.  
 

§ 5 
Ubieganie się o Licencję Agenta 

1. Agentem Piłki Ręcznej może być osoba posiadająca nieposzlakowaną reputację, w tym 
w szczególności powinna charakteryzować się tym, że:  

1) W przeszłości nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądowym 
skazującym go za jakiekolwiek przestępstwo umyślne lub umyślne 
przestępstwo skarbowe, ścigane z oskarżenia publicznego (chyba, że 
nastąpiło zatarcie skazania); 

2) Nie podlega karze dyskwalifikacji w okresie obejmującym bieżący 
Sezon rozgrywkowy lub karze regulaminowej; 

2. Osoba ubiegająca się o Licencję Agenta Piłki Ręcznej zobligowana jest do doręczenia 
do ZPRP, nie później niż na 14 dni przed wyznaczonym przez ZPRP terminem Seminarium, 
następujących dokumentów (według wzorów ustalonych przez ZPRP stanowiących załączniki 
do niniejszego Regulaminu): 

1) Złożenia pisemnego Wniosku o udzielenie Licencji, wg załącznika nr 1; 
2) Wypełnienia kwestionariusza osobowego, wg załącznika nr 2; 
3) Złożenia pisemnego zobowiązania do przestrzegania postanowień 

Statutu i regulaminów ZPRP oraz właściwych regulaminów EHF i IHF, 
wg załącznika nr 3; 

4) Złożenia pisemnego zobowiązania do przestrzegania obowiązujących 
przepisów i poddania się odpowiedzialności dyscyplinarnej ZPRP, wg 
załącznika nr 4; 



 

5) Złożenia pisemnego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o 
niekaralności (nie starszego niż 1 miesiąc) i pisemnego oświadczenia o 
korzystaniu z pełni praw publicznych; 

6) Złożenia pisemnego oświadczenia o nie podleganiu karze 
dyskwalifikacji za korupcję lub doping w sporcie, wg załącznika nr 5; 

7) Złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie wyrażenia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych, wg załącznika nr 6; 

8) Złożenia pisemnego zobowiązania do przestrzegania zasad opisanych 
w Kodeksie Etyki Zawodowej, wg załącznika nr 7; 

9) Uiszczenia opłaty od Wniosku o udzielenie Licencji Agenta Piłki Ręcznej 
na wskazany rachunek bankowy ZPRP. 

3. Wysokość opłaty od Wniosku o udzielenie Licencji obowiązującej w danym Sezonie 
rozgrywkowym określa Komisarz i wydaje w tej sprawie komunikat. Opłata obejmuje również 
koszty związane z udziałem w Seminarium lub Egzaminie licencyjnym. Opłata pobierana jest 
odrębnie za każdy Sezon rozgrywkowy i nie podlega zwrotowi w przypadku cofnięcia lub 
zawieszenia Licencji Agenta Piłki Ręcznej, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku złożenie 
niekompletnego Wniosku o udzielenie Licencji, skutkiem czego będzie niedopuszczenie do 
udziału w Seminarium lub Egzaminie licencyjnym, przysługuje zwrot 50 % opłaty. 
4. Działalność licencjonowanego Agenta Piłki Ręcznej może być wykonywana wyłącznie 
osobiście przez osobę fizyczną w ramach prowadzonej przez nią indywidualnej działalności 
gospodarczej.  
5. Agentem Piłki Ręcznej nie może być osoba zatrudniona bądź pełniąca funkcje w IHF, 
EHF, ZPRP, WZPR, lidze zawodowej piłki ręcznej lub Klubie, jak również czynny Zawodnik i 
aktualnie prowadzący szkolenie Trener. 
6. Licencji Agenta Piłki Ręcznej nie może ponadto otrzymać osoba, która zajmuje 
stanowisko lub jest związana umową z inną organizacją prowadzącą bezpośrednią działalność 
w piłce ręcznej, o ile w ocenie Komisarza istnieje ryzyko wystąpienia konfliktu interesów. 
 

§ 6 
Informacja na temat Licencjonowanych Agentów Piłki Ręcznej 

1 lipca każdego roku kalendarzowego Komisarz opublikuje na stronie internetowej ZPRP 
imiona i nazwiska wszystkich Agentów Piłki Ręcznej, którzy uzyskali Licencje na najbliższy 
Sezon rozgrywkowy oraz osób, o których mowa w § 4 ust. 1 i 3. 
 

Rozdział 2. Procedury oceny 
 § 7  
Wniosek o udzielenie Licencji Agenta Piłki Ręcznej i oświadczenia osoby ubiegającej się o 
Licencję Agenta Piłki Ręcznej, wyszczególnione w § 5 ust. 2 Regulaminu, podlegają ocenie 
formalnej przez Komisarza i po jego zatwierdzeniu osoba ubiegająca się o Licencję Agenta Piłki 
Ręcznej zostaje dopuszczona do Seminarium lub Egzaminu licencyjnego. 

 
§ 8 

Seminarium i Egzamin licencyjny 

1. Seminarium obejmuje szkolenie z zakresu znajomości bieżących przepisów prawa, w 
tym dotyczących piłki ręcznej, a w szczególności postępowania i organizacji transferów w 
Polsce, Europie i na Świecie (regulacje IHF, EHF, ZPRP), oraz przepisów kodeksu cywilnego i 



 

innych regulacji sankcjonujących zawiązywanie umów, pełnomocnictw, kontraktów i zmian 
transferowych. 
2. Seminarium organizowane jest jeden raz w danym Sezonie rozgrywkowym w 
czerwcu/lipcu, a jego szczegółowy termin i plan będzie każdorazowo publikowany na stronie 
ZPRP. 
3. Bezpośrednio po zakończeniu się Seminarium, osoby uczestniczące w nim przystępują 
do testu kompetencyjnego, weryfikującego znajomość zagadnień, których dotyczyło 
Seminarium. 
4. Test kompetencyjny składa się z 15 pytań i trwa 30 minut. 
5. Do uzyskania pozytywnego wyniku z testu kompetencyjnego wymagane jest udzielenie 
minimum 70 % prawidłowych odpowiedzi. 
6. Jeżeli osoba ubiegająca się Licencję Agenta Piłki Ręcznej nie weźmie udziału w 
Seminarium lub nie uzyska pozytywnego wyniku testu kompetencyjnego, może przystąpić do 
Egzaminu licencyjnego. 
7. Egzamin licencyjny dotyczy zagadnień, o których mowa w ust. 1 i organizowany jest 
jeden raz w danym Sezonie rozgrywkowym, a jego szczegółowy termin będzie każdorazowo 
publikowany na stronie internetowej ZPRP. 
8. Egzamin licencyjny składa się z 30 pytań i trwa 60 minut. 
9. Do pozytywnego zaliczenia egzaminu licencyjnego wymagane jest zdobycie minimum 
80% prawidłowych odpowiedzi. 
10. Brak zaliczenia egzaminu licencyjnego skutkuje nie przyznaniem Licencji Agenta Piłki 
Ręcznej. 
 

Rozdział 3. Ubezpieczenie 
§ 9 

1. Agent Piłki Ręcznej jest zobowiązany do ubezpieczenia swojej działalności od 
odpowiedzialności cywilnej. 
2. Ubezpieczenie Agenta Piłki Ręcznej powinno spełniać następujące minimalne 
wymagania: 

1) Polisa potwierdzająca zawarcie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 
winna być wydana przez ubezpieczyciela prowadzącego swoją działalność 
na terenie Polski i/lub UE; 

2) Zakres ubezpieczenia nie może być niższy niż 200.000,00 zł za nieumyślne 
lub zawinione działania powodujące straty (szkody) wynikłe z tytułu 
prowadzonej działalności i powinien obejmować również pokrycie 
wszelkich szkód i roszczeń, które mogą zostać poniesione po zakończeniu 
działalności Agenta Piłki Ręcznej lub zakończeniu Kontraktu z Agentem Piłki 
Ręcznej, a które zostały spowodowane w wyniku prowadzonej przez niego 
działalności; 

3) Kopia Polisy, za potwierdzeniem zgodności z oryginałem, winna zostać 
dostarczona do Komisarza niezwłocznie przed rozpoczęcie okresu 
obowiązywania Licencji, przy czym nie później niż na 7 dni przed 
rozpoczęciem danego Sezonu rozgrywkowego; 

4) Po wygaśnięciu ubezpieczenia Agent Piłki Ręcznej jest zobowiązany do jego 
natychmiastowego odnowienia i niezwłocznego przekazania kopii nowej 
polisy do Komisarza bez odrębnego wezwania. 



 

3. ZPRP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Agenta 
Piłki Ręcznej, w tym również w przypadku, gdy szkody wyrządzone przez Agenta Piłki Ręcznej 
nie znajdą pokrycia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w niniejszym 
paragrafie. 
 

Rozdział 4. Licencja Agenta Piłki Ręcznej 
§ 10 

Wydawanie Licencji Agenta Piłki Ręcznej 

1. Licencja Agenta Piłki Ręcznej jest wydawana po spełnieniu warunków określonych w 
niniejszym Regulaminie i wzięciu udziału w Seminarium oraz pozytywnym zaliczeniu testu 
kompetencyjnego albo pozytywnym zaliczeniu Egzaminu licencyjnego, a także uiszczeniu 
opłaty, o której mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu. 
2. Licencja Agenta Piłki Ręcznej jest imiennie przypisana do konkretnej osoby i nie może 
być przenoszona na osoby trzecie. 
3. Licencja Agenta Piłki Ręcznej upoważnia do reprezentowania interesów Zawodników, 
Trenerów lub Klubów na terytorium Polski. 
4. Wzór Licencji Agenta Piłki Ręcznej określa załącznik nr 8 do Regulaminu. 
 

§ 11 
Cofnięcie Licencji Agenta Piłki Ręcznej 

1. Licencja Agenta Piłki Ręcznej zostaje cofnięta w przypadku kiedy Agent Piłki Ręcznej: 
1) Utracił lub ma ograniczoną zdolności do czynności prawnych albo utracił 

prawa publiczne lub ograniczenia korzystania z tych praw zostały 
stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu; 

2) Wobec którego orzeczono prawomocne orzeczenie dyscyplinarne o 
dożywotnim odsunięciu od wykonywania funkcji/zawodu Agenta Piłki 
Ręcznej; 

3) Dopuścił się działania na szkodę ZPRP lub spółki zarządzającej ligą 
zawodową; 

4) Został skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o 
którym mowa w art. 46-50 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie lub 
określonego w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdział 
XXV, XXVI, XXXIII, XXXIV, XXXV oraz XXXVI  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – 
Kodeks karny; 

5) Został skazany lub ukarany, w tym również dyscyplinarnie, za naruszenie 
krajowych lub międzynarodowych przepisów o zwalczaniu dopingu w 
sporcie; 

6) Nie spełnia warunków określonych w § 5 ust. 2, niniejszego Regulaminu; 
7) Nie dostarczył Komisarzowi kopii Polisy, stosownie do treści § 10 ust. 2 pkt 

3 lub 4 niniejszego Regulaminu; 
8) Zrezygnował z prowadzenia działalności Agenta Piłki Ręcznej; 

2. Ponadto Licencja może zostać cofnięta w wyniku sankcji dyscyplinarnych nałożonych 
na Agenta Piłki Ręcznej. 

3. Licencja Agenta Piłki Ręcznej może ulec zawieszeniu w przypadku: 
1) Postawienia Agentowi Piłki Ręcznej zarzutów o popełnienie czynów 

wyszczególnionych w ust. 1 pkt 4; 



 

2) Skierowania przeciwko Agentowi Piłki Ręcznej wniosku o wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego.  

4. Zawieszenie Licencji Agenta Piłki Ręcznej następuje na czas oznaczony, nie dłuższy niż 
12 miesięcy. W okresie zawieszenia Licencji Agenta Piłki Ręcznej, Agent Piłki Ręcznej nie można 
wykonywać czynności wchodzących w zakres działalności Agenta Piłki Ręcznej. 
5. Postępowanie w sprawie cofnięcia licencji Agenta Piłki Ręcznej lub jej zawieszenia 
wszczyna oraz decyzje w tym zakresie wydaje Komisarz. 
 

§ 12 
Postępowanie w sprawie wydania, cofnięcia lub zawieszenia Licencji 

1. Komisarz wszczyna postępowanie w sprawie wydania Licencji Agenta Piłki Ręcznej na 
wniosek osoby ubiegającej się o licencję, a postępowanie w sprawie cofnięcia albo 
zawieszenia Licencji Agenta Piłki Ręcznej na wniosek albo z urzędu, po uzyskaniu 
materiałów uzasadniających wszczęcie takiego postępowania. 

2. Postępowanie w sprawie wydania Licencji Agenta Piłki Ręcznej ogranicza się do 
weryfikacji spełniania przez wnioskodawcę wymogów przewidzianych niniejszym 
Regulaminem, w tym również uzyskania pozytywnego wyniku testu kompetencyjnego 
kończącego Seminarium albo Egzaminu licencyjnego  i odbywa się na posiedzeniu 
niejawnym, bez udziału stron. 

3. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie cofnięcia albo zawieszenia Licencji 
Agenta Piłki Ręcznej, Komisarz ustala termin posiedzenia oraz zawiadamia osobę, 
której postępowanie dotyczy o jego wszczęciu i o terminie posiedzenia, a nadto 
informuje ją o możliwości przedstawienia pisemnego stanowiska w sprawie i 
zgłoszenia dowodów, wyznaczając w tym celu termin, nie krótszy niż 7 dni, a także 
informuje o możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu. 

4. Jeżeli strona postępowania została zawiadomiona o terminie posiedzenia, jej 
nieobecność nie stanowi przeszkody do rozpoznania sprawy. Komisarz, w przypadku 
usprawiedliwienia nieobecności przez stronę, może wyznaczyć nowy termin 
posiedzenia.  

5. Posiedzenie przed Komisarzem jest niejawne i mogą w nim uczestniczyć wyłącznie 
strony. 

6. Komisarz prowadzi postępowanie w zakresie pozwalającym na wyjaśnienie 
okoliczności niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. Komisarz rozstrzyga według 
własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron i według własnego przekonania 
ocenia wiarygodność i moc przeprowadzonych dowodów.  

7. Po przeprowadzeniu postępowania Komisarz zamyka posiedzenie i ogłasza decyzję, 
chyba że decyzja jest wydawana na posiedzeniu niejawnym. Pisemna decyzja wraz z 
uzasadnieniem jest doręczana stronom w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia lub 
wydania na posiedzeniu niejawnym. W przypadku decyzji w sprawie przyznania Licencji 
Agenta Piłki Ręcznej, wydanych zgodnie z wnioskiem, Komisarz może odstąpić od 
sporządzenia uzasadnienia decyzji. 

8. Jeżeli postępowanie stało się bezprzedmiotowe, Komisarz wydaje decyzję o umorzeniu 
postępowania. 

 
 
 
 



 

§ 13 
Odwołanie od decyzji o cofnięciu lub zawieszeniu Licencji Agenta Piłki Ręcznej 

1. Od decyzji, o których mowa w Rozdziale 4 Agentowi Piłki Ręcznej przysługuje 
odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPRP w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji wraz z 
uzasadnieniem. 
2. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Komisarza lub Dyrektora Biura Związku, po 
wpłaceniu na rzecz ZPRP kaucji w kwocie 2000 złotych. 
3. Do odwołań w sprawach Licencji Agentów Piłki Ręcznej stosuje się odpowiednio 
postanowienia Regulaminu Komisji Odwoławczej ZPRP. 
 

§ 14 
Ważność Licencji 

1. Licencja Agenta Piłki Ręcznej jest przyznawana czasowo na okres jednego Sezonu 
rozgrywkowego, z tym zastrzeżeniem że w przypadku osób uzyskujących Licencję Agenta Piłki 
Ręcznej po raz pierwszy, bądź po przerwie w wykonywaniu tej funkcji, Licencja Agenta Piłki 
Ręcznej obowiązuje od dnia jej wydania.   
2. Wyłącznie Agenci Piłki Ręcznej posiadający Licencję Agenta Piłki Ręcznej wydaną przez 
ZPRP lub IHF, a także osoby,  o których mowa w § 4 niniejszego Regulaminu, mają prawo do 
reprezentowania Zawodników, Trenerów i Klubów w sprawach wynikających z zawartych lub 
negocjowanych kontraktów z klubami oraz w sprawach dotyczących zmiany barw klubowych. 
 

Część III. Zasady wykonywania funkcji Agenta Piłki Ręcznej 
 

Rozdział 1. Kontrakt z Agentem Piłki Ręcznej 
§ 15 

1. Agent Piłki Ręcznej jest uprawniony do reprezentowania Zawodnika, Trenera lub Klubu 
tylko na podstawie zawartej pomiędzy stosownymi Stronami w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, umowy – Kontraktu z Agentem Piłki Ręcznej. Agent Piłki Ręcznej nie może 
powoływać się na umocowanie do działania w imieniu Zawodnika, Trenera lub Klubu, które 
nie wynika z Kontraktu z Agentem Piłki Ręcznej. 
2. Jeżeli Zawodnik jest niepełnoletni, przedstawiciele prawni Zawodnika są zobowiązani 
do podpisania Kontraktu z Agentem Piłki Ręcznej menedżerskiego w jego imieniu. Kontrakt z 
Agentem Piłki Ręcznej zawarty przez Agenta Piłki Ręcznej z Zawodnikiem w wieku poniżej 15 
lat, nawet za zgodą jego przedstawicieli prawnych, jest nieważny.  
3. Kontrakt z Agentem Piłki Ręcznej jest ważny przez okres nie dłuższy niż okres ważności 
Licencji Agenta Piłki Ręcznej. Nie wyklucza to możliwości zawierania Kontraktów z Agentem 
Piłki Ręcznej na okres dłuższy niż okres ważności Licencji Agenta Piłki Ręcznej, przy czym w 
przypadku nie przedłużenia okresu ważności Licencji Agenta Piłki Ręcznej lub jej cofnięcia, 
Kontrakt z Agentem Piłki Ręcznej wygasa. 
4. Zawodnik lub Trener posiadający ważny Kontrakt z Agentem Piłki Ręcznej, nie może 
zawrzeć umowy z Klubem bez udziału Agenta Piłki Ręcznej. Zawarcie takiej umowy bez udziału 
Agenta Piłki Ręcznej, pomimo posiadania przez Zawodnika lub Trenera ważnego Kontraktu z 
Agentem Piłki Ręcznej, skutkuje obowiązkiem zapłaty należnego Agentowi Piłki Ręcznej 
wynagrodzenia, tak jakby umowa została zawarty przy jego udziale. 
 
 
 



 

Rozdział 2. Szczegóły Kontraktu z Agentem Piłki Ręcznej 
§ 16 

1. ZPRP rekomenduje wzór standardowego Kontraktu z Agentem Piłki Ręcznej w formie 
załącznika nr 9 do Regulaminu. 
2. Standardowy Kontrakt z Agentem Piłki Ręcznej musi zawierać co najmniej następujące 
dane:  

1) Oznaczenie stron umowy; 
2) Czas trwania; 
3) Wynagrodzenie Agenta Piłki Ręcznej;  
4) Ogólne warunki płatności, o ile Kontrakt nie jest nieodpłatny (z 

uwzględnieniem Rozdziału 3 w Części III niniejszego Regulaminu);  
5) Kto jest odpowiedzialny za wynagradzanie Agenta Piłki Ręcznej; 
6) Jakie są składowe przedmiotowego wynagrodzenia; 
7) W jakiej formie i w jakim terminie będzie wypłacane wynagrodzenie; 
8) Datę zawarcia i zakończenia oraz podpisy stron. 

3. Kontrakt z Agentem Piłki Ręcznej jest sporządzany w minimum trzech egzemplarzach, 
po jednym egzemplarzu dla każdej z jego Stron oraz jednym egzemplarzu dla ZPRP 
przekazywanym do Komisarza. 
4. Do celów rejestracji, Agent Piłki Ręcznej zobowiązany jest do przekazania 
zeskanowanej kopii trzeciego egzemplarza Kontraktu z Agentem Piłki Ręcznej Komisarzowi w 
terminie do 14 dni od daty jego zawarcia, a oryginał tego egzemplarza – w terminie 30 dni od 
daty jego zawarcia. 
5. Agent Piłki Ręcznej nie może zawrzeć Kontraktu z Agentem Piłki Ręcznej jeżeli 
Zawodnik lub Trener są reprezentowani przez innego Agenta Piłki Ręcznej w tym samym 
czasie. 
6. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 1c niniejszego Regulaminu, Agent Piłki Ręcznej zobowiązuje 
się nie podejmować działalności konkurencyjnej w okresie trwania Transakcji względem stron 
Transakcji, co obejmuje w szczególności zakaz:  

1) Wchodzenia w stosunki gospodarcze z klientami, kontrahentami, 
pracownikami lub innymi osobami zatrudnionymi przez drugą stronę 
transakcji na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego lub pełniącymi 
funkcje doradcy, pośrednika, agenta, pełnomocnika, powiernika, itd., 
bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie 
lub pod tytułem darmowym; 

2) Reprezentowania drugiej strony transakcji niezależnie od formy, zakresu 
lub sposobu, jak również nie uzyskiwać żadnych świadczeń od drugiej strony 
Transakcji niezależnie od tytułu lub przedmiotu świadczenia, z 
zastrzeżeniem § 17 ust. 1 a Regulaminu;   

3) Podejmowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub 
jakiegokolwiek innego stosunku prawnego bezpośrednio lub pośrednio, 
samodzielnie lub niesamodzielnie, odpłatnie lub pod tytułem darmowym u 
drugiej strony Transakcji; 

4) Pełnienia funkcji w organach drugiej strony Transakcji; 
5) Obejmowania jakichkolwiek funkcji, w tym doradcy, pośrednika, 

pełnomocnika, powiernika u drugiej strony Transakcji; 
6) Czerpania pożytków z działalności drugiej strony Transakcji.  



 

7. Przez działalność konkurencyjną rozumie się również działalność, o której mowa w ust. 
6 podejmowaną przez osobę bliską Agentowi Piłki Ręcznej, o której mowa w art. 115 § 11 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm) lub 
pozostającą z Agentem Piłki Ręcznej w stosunku alimentacyjnym albo w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, który może  prowadzić do naruszenia zakazu konkurencji, o którym 
mowa w ust. 6.  
 

Rozdział 3. Wynagrodzenie 
§ 17 

1. Agent Piłki Ręcznej może być wynagradzany przez Zawodnika, Trenera albo Klub, z 
którym zawarł Kontrakt z Agentem Piłki Ręcznej pod warunkiem, że Agent Piłki Ręcznej ma 
ważną Licencję. 
1a. Zawodnik lub Trener, który zawarł Kontrakt z Agentem Piłki Ręcznej może upoważnić 
Klub do zapłaty w imieniu Zawodnika lub Trenera wynagrodzenia należnego Agentowi Piłki 
Ręcznej stosownie do postanowień Kontraktu, które zostanie pokryte z wynagrodzenia 
należnego Zawodnikowi lub Trenerowi od Klubu. Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu 
poprzednim wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wzór upoważnienia określa 
załącznik nr 10 do Regulaminu. 
1b. Agent Piłki Ręcznej ma za zadanie unikać konfliktu interesu, polegającego na 
prowadzeniu negocjacji lub innych obowiązków Agenta w sposób w jaki może realizować swój 
interes lub interes jednej ze stron Kontraktu z Agentem Piłki Ręcznej przeciwko drugiej stronie 
Kontraktu. 
1c. W przypadku, gdy Agent Piłki Ręcznej będzie reprezentował dwie strony Transakcji, 
podmioty te powinny wyrazić swoją zgodę na piśmie co do możliwości równoległego ich 
reprezentowania przez tego samego Agenta. Agent Piłki Ręcznej jest zobowiązany do 
niezwłocznego poinformowania Komisarza o fakcie reprezentowania dwóch stron Transakcji 
oraz przekazania zgody o której mowa w zdaniu poprzednim 
2. Agent Piłki Ręcznej ma prawo do wynagrodzenia, o ile należycie wykonywał obowiązki 
z tytułu zawartego Kontraktu z Agentem Piłki Ręcznej.  
3. Agentowi Piłki Ręcznej nie należy się wynagrodzenie, jeżeli: 

1) pomimo podejmowania przez Agenta Piłki Ręcznej czynności zmierzających 
do zawarcia umowy przez Zawodnika, Trenera lub Klub, w tym prowadzenia 
negocjacji, nie została ona ostatecznie zawarta; 

2) Agent Piłki Ręcznej, pomimo podejmowania czynności zmierzających do 
zawarcia umowy przez Zawodnika, Trenera lub Klub, nie przyczynił się do jej 
zawarcia, bądź działania podejmowane przez Agenta Piłki Ręcznej nie 
znajdowały się w związku przyczynowo skutkowym z zawartą umową; 

3) Warunki umowy zawartej przez Zawodnika, Trenera lub Klub zostały 
ustalone bez udziału Agenta Piłki Ręcznej.  

4. Kwota wynagrodzenia należnego Agentowi Piłki Ręcznej działającemu w imieniu 
Zawodnika, Trenera lub Klubu ustalona zostaje w Kontrakcie z Agentem Piłki Ręcznej i powinna 
zostać określona na podstawie zasadniczego wynagrodzenia netto Zawodnika, Trenera lub 
Klubu przysługującego w danym Sezonie rozgrywkowym z tytułu umowy zawartej przez 
Zawodnika, Trenera, Klub przy udziale Agenta Piłki Ręcznej.  
5. Wskazane zasadnicze wynagrodzenie nie obejmuje wartości dodatkowych świadczeń, 
które zostały wynegocjowane dla Zawodnika lub Trenera takich jak np.: samochód, 
mieszkanie, czy premie. 



 

6. Całkowita kwota wynagrodzenia za jedną Transakcję należna Agentowi Piłki Ręcznej, 
który działał przy jej zawarciu w imieniu Zawodnika, Trenera lub Klubu nie powinna 
przekraczać 10% (słownie: dziesięć procent) zasadniczego wynagrodzenia Zawodnika, Trenera 
lub Klubu za dany Sezon rozgrywkowy obowiązywania danego Kontraktu.  
7. W przypadku zawarcia przez Zawodnika, Trenera lub Klub umowy na okres 
przekraczający Sezon rozgrywkowy, wynagrodzenie Agenta Piłki Ręcznej ustala się odrębnie 
za każdy z Sezonów rozgrywkowych, przy czym jest ono należne nie wcześniej niż w terminie 
30 dni po rozpoczęciu się danego Sezonu rozgrywkowego, którego dotyczy, z zastrzeżeniem 
ust. 1-6.  
 
 

Rozdział 4. Prawa i obowiązki Licencjonowanych Agentów Piłki Ręcznej 
§ 18 

1. Agent Piłki Ręcznej posiadający Licencję Agenta Piłki Ręcznej wydaną przez ZPRP lub 
IHF (z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 Regulaminu), ma prawo do: 

1) Reprezentowania interesów Zawodnika, Trenera lub Klubu w każdej 
sprawie, dotyczącej profesjonalnego uprawiania piłki ręcznej; 

2) Negocjowania i zawierania umowy w imieniu Zawodnika, Trenera lub 
Klubu; 

3) Kontaktowania się i negocjowania z Zawodnikiem lub Trenerem który, nie 
posiada kontraktu z Klubem i nie ma zawartej umowy z innym Agentem Piłki 
Ręcznej. 

2. Agent Piłki Ręcznej ma obowiązek: 
1) Dbania o interes Zawodnika, Trenera, Klubu, w zależności od tego, którą ze 

stron reprezentuje; 
2) Poszanowania i przestrzegania statutu, przepisów, wytycznych i decyzji 

ZPRP, IHF, EHF oraz ich organów; 
3) Upewnienia się, że wszelkie umowy, transfery czy Transakcje, w które Agent 

Piłki Ręcznej jest zaangażowany, są zgodne z postanowieniami statutu, 
przepisów i wytycznych IHF, EHF, ZPRP; 

4) Przestrzegania przepisów polskiego prawa; 
5) Unikania konfliktu interesów (działalności konkurencyjnej). 

3. [usunięty]. 
4. [usunięty]. 
5. Agent Piłki Ręcznej zobowiązany jest poinformować każdego potencjalnego klienta o 
możliwych istniejących lub potencjalnych zagrożeniach stojących w sprzeczności wobec 
interesów i umowy reprezentacji klienta. 
6. Na wniosek Komisarza, Agent Piłki Ręcznej jest zobowiązany, do przedstawienia 
wszystkich dokumentów i umów związanych z prowadzoną działalnością, a zwłaszcza 
zawartych Kontraktów z Agentem Piłki Ręcznej z Zawodnikami, Trenerami i Klubami, jak 
również umożliwienia Komisarzowi wglądu w dokumenty i księgi handlowe dotyczące 
prowadzonej przez niego działalności Agenta Piłki Ręcznej lub zapewnienia, aby taki wgląd 
został zapewniony biegłemu rewidentowi wybranemu przez Komisarza. 
7. Zabronione jest żeby Agent Piłki Ręcznej kontaktował się z Zawodnikiem lub Trenerem, 
który ma zawarty kontrakt z Klubem, w celu przekonania go do przedwczesnego 
wypowiedzenia umowy lub naruszenia jakichkolwiek zobowiązań określonych w umowie z 
Klubem bez zgody Klubu. 



 

8. Agent Piłki Ręcznej jest zobowiązany stosować się do zasad opisanych w Kodeksie Etyki 
Zawodowej.  
 

Część IV. Odpowiedzialność dyscyplinarna Agentów, Zawodników, 
Trenerów i Klubów 
 

§ 19 
1. Zawodnik , Trener lub Klub mogą korzystać tylko z usług Licencjonowanego Agenta Piłki 
Ręcznej do reprezentowania w trakcie negocjowania lub renegocjowania kontraktu/umowy z 
Klubem lub umowy transferowej, z wyłączeniem przypadków opisanych w § 1 ust. 4 i § 4 
Regulaminu. 
2. Agenci Piłki Ręcznej, Zawodnicy, Trenerzy oraz Kluby ponoszą odpowiedzialność 
dyscyplinarną za popełnienie przewinień dyscyplinarnych przy realizacji praw i obowiązków 
związanych z wykonywaniem funkcji Agenta Piłki Ręcznej lub korzystaniem z pośrednictwa 
przy Transakcjach z naruszeniem postanowień Regulaminu, na zasadach określonych w 
Regulaminie Dyscyplinarnym ZPRP i za wskazane tam przewinienia. 

 

Część V. Postanowienia końcowe 
 

§ 20 
1. Spory majątkowe powstające pomiędzy Agentami Piłki Ręcznej, Zawodnikami, Trenerami 
lub Klubami, wynikające z Kontraktów z Agentem Piłki Ręcznej lub pozostające w związku z ich 
zawarciem lub wykonywaniem, a także związane z wykonywaniem czynności wchodzących w 
zakres działalności Agenta Piłki Ręcznej, rozstrzygane będą przez Sąd Polubowny do spraw piłki 
ręcznej przy Związku Piłki Ręcznej w Polsce. 
2. Agenci Piłki Ręcznej, Zawodnicy, Trenerzy oraz Kluby zobowiązani są zawrzeć w treści 
Kontraktu z Agentem Piłki Ręcznej zapis na Sąd Polubowny do spraw piłki ręcznej przy Związku 
Piłki Ręcznej w Polsce obejmujący spory wynikające z Kontraktu z Agentem Piłki Ręcznej lub 
pozostające w związku z jego zawarciem i wykonywaniem, a także związane z wykonywaniem 
czynności wchodzących w zakres działalności Agenta Piłki Ręcznej.. 

 
§ 21 

Prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi ZPRP. 


