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U C H W A Ł A Nr 54/00
Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 24 lipca 2000 r.
w sprawie statusu zawodników – uczniów Szkół Mistrzostwa Sportowego ZPRP
oraz zasad ich uczestnictwa w rozgrywkach
(według stanu na dzień 13 listopada 2020 roku)
I.

Postanowienia ogólne

§1
1. Niniejszą uchwałą Zarząd Związku Piłki Ręcznej w Polsce, finansujący szkolenie
młodzieży w Szkołach Mistrzostwa Sportowego, w celu zapewnienia jej prawidłowego
rozwoju sportowego oraz zagwarantowania szeroko pojętych interesów Związku Piłki
Ręcznej w Polsce, a zwłaszcza klubów sportowych, których zawodnicy są uczniami
Szkół Mistrzostwa Sportowego, w sposób szczególny reguluje status zawodników –
uczniów i absolwentów tych szkół oraz zasady ich uczestnictwa w rozgrywkach.
2. Ilekroć w niniejszej uchwale używa się niżej wymienionych wyrazów lub skrótów,
rozumie się pod ich pojęciem:
- ZPRP
- Związek Piłki Ręcznej w Polsce,
- SMS
- Szkołę Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce,
- dyrektor
- dyrektora Szkoły Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w
Polsce,
- zawodnik-uczeń - zawodnika bądź zawodniczkę rozpoczynających naukę w
SMS i w okresie objętym umową. Zawodnik SMS nie może być transferowany.
- junior
- zawodnika i zawodniczkę w tej kategorii wiekowej,
- junior młodszy - zawodnika i zawodniczkę w tej kategorii wiekowej.
II.

Status zawodnika – ucznia SMS

§2
1. Zawodnik – uczeń, na podstawie i na okres umowy zawartej pomiędzy uczniem, w
imieniu którego występują opiekunowie prawni, a ZPRP, w imieniu którego działają
osoby upoważnione przez Zarząd, posiada status zawodnika profesjonalnego.
Podpisanie umowy przed podjęciem nauki jest warunkiem przyjęcia ucznia do SMS.
2. Zawodnik – uczeń zachowuje na czas nauki w SMS przynależność do klubu i jest
zobowiązany do reprezentowania jego barw klubowych oraz występowania w
drużynach SMS, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
3. W sytuacji likwidacji klubu macierzystego (oraz nieprzekazania sekcji/drużyny do
innego klubu) prawa transferowe zawodnika-ucznia z urzędu należą do ZPRP.
Świadectwa Transferu z urzędu wydaje KZBK na wniosek nowego klubu.
4. (skreślony)
5. (skreślony)
6. Za ucznia-zawodnika uważa się również zawodnika, który na podstawie indywidualnej
zgody, udzielanej w szczególnie wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach przez
Dyrektora, korzysta poza nauką w SMS – ze świadczeń przysługujących jego uczniom,
ale uczęszcza do innej szkoły.
III.

Wyróżnianie, nagradzanie i karanie zawodników-uczniów

§3
1. Zawodnicy-uczniowie:
a) mają prawo być wyróżniani, nagradzani i odznaczani,
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b) podlegają karaniu za przewinienia popełnione w związku z uczestnictwem w
zawodach piłki ręcznej, w trybie i na zasadach wynikających z ogólnie
obowiązujących przepisów i regulaminów ZPRP.
2. Za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie Dyrektor może przyznać zawodnikowiuczniowi wyróżnienie lub nagrodę zgodnie z regulaminem SMS.
3. Za przewinienia związane z realizowanym przez SMS programem dydaktycznowychowawczym zawodnicy-uczniowie podlegają karom w trybie i na zasadach
określonych w regulaminie SMS.
4. Decyzję w sprawie relegowania z SMS zawodnika-ucznia w następstwie popełnienia
przez niego ciężkiego przewinienia podejmuje Dyrektor, po uprzednim uzyskaniu
akceptacji Zarządu ZPRP.
IV.

Zasady uczestnictwa drużyn SMS w rozgrywkach

§4
Drużyny SMS zgłaszane są do rozgrywek i uczestniczą w nich na ogólnych zasadach,
przewidzianych regulaminami poszczególnych rozgrywek, jednakże z ograniczeniami
wynikającymi z postanowień zawartych w § 5.
§5
1. Drużyna SMS występująca w systemie rozgrywek centralnych nie może w danym
sezonie uczestniczyć w innych rozgrywkach.
2. Drużyny SMS biorą udział w rozgrywkach juniorów i juniorów młodszych jedynie w
pierwszej ich fazie tj. mistrzostwach województw (rozgrywkach im równoważnych), bez
prawa uczestnictwa w 1/16, 1/8, ćwierćfinałach i final four Mistrzostw Polski.

V.

1.
2.
3.

4.

VI.

Zasady uczestnictwa zawodników-uczniów w rozgrywkach z udziałem
drużyn SMS
§6
Zawodnicy-uczniowie mogą występować jedynie w dwóch kategoriach rozgrywek,
z ograniczeniami wynikającymi z postanowień ust. 2 i 3.
Zmiana przez zawodnika-ucznia kategorii rozgrywek, o których mowa w ust. 3,
może nastąpić jedynie w pierwszej ich rundzie.
Zawodnik-uczeń, który rozegra choćby jedno spotkanie:
a) w I lub II klasie rozgrywek.
b) jako junior młodszy w lidze juniorów,
nie może, w tym samym sezonie, ponownie uczestniczyć w kategorii rozgrywek, w
której brał udział poprzednio.
Zawodnicy-uczniowie SMS nie biorący udziału w rozgrywkach I lub II klasie
rozgrywek lecz wyłącznie juniorów lub juniorów młodszych mogą jednocześnie
uczestniczyć w rozgrywkach III klasy rozgrywek bądź ligi międzywojewódzkiej
seniorów.
Zasady uczestnictwa zawodników-uczniów w rozgrywkach z udziałem
drużyn klubu macierzystego.

§7
Zawodnicy-uczniowie mają prawo reprezentowania klubu macierzystego w rozgrywkach
juniorów bądź juniorów młodszych z zachowaniem zasady, że muszą być do nich
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zgłoszeni przez kluby macierzyste i mogą uczestniczyć maksymalnie w dwóch kategoriach
wiekowych rozgrywek z udziałem ich drużyn.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

§8
Zawodnicy-uczniowie są zwalniani na wniosek klubu macierzystego na wszystkie
mecze następujących etapów rozgrywek: zawody barażowe (wojewódzkie),
ćwierćfinały, półfinały i finały Mistrzostw Polski juniorów, bądź juniorów młodszych, z
zastrzeżeniem wynikającym z § 7.
Klub macierzysty jednego lub więcej zawodników(czek) – uczniów w SMS korzysta z
prawa uczestnictwa w rozgrywkach barażowych(wojewódzkich) do zawodów
ćwierćfinałowych o MP juniorów lub juniorów młodszych, o ile jego zespół nie uzyskał
bezpośredniej kwalifikacji ( I i ewentualnie II miejsce) po zakończeniu rozgrywek
wojewódzkich .
Zawody barażowe muszą być organizowane w jednym terminie dla wszystkich
województw. Termin oraz system tych zawodów (maksymalnie trzy dni) określa
Komisja Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP uwzględniając liczbę
zespołów
upoważnionych do gier barażowych.
Zwolnienie zawodnika-ucznia do reprezentowania macierzystego klubu musi nastąpić
w dniu poprzedzającym zawody w których ma uczestniczyć.
Kluby macierzyste mogą ubiegać się o zwolnienie swojego ucznia-zawodnika w celu
udziału w zawodach towarzyskich lub innych imprezach o charakterze sportowym bądź
propagandowym. Zgodę w takich przypadkach, o ile zwolnienie zawodnika-ucznia nie
koliduje z realizacją programu dydaktyczno-sportowego, wydaje dyrektor, po
akceptacji wniosku przez Dyrektora Sportowego ZPRP.
Koszty związane z udziałem zawodnika-ucznia w zawodach w barwach klubu
macierzystego ponosi ten klub.
W przypadku zawodnika-ucznia SMS, którego klub macierzysty nie uczestniczy w
rozgrywkach młodzieżowych juniora lub juniora młodszego może być stosowany
przepis § 17a Regulaminu Zmiany Barw Klubowych o użyczeniu szkoleniowym. W
sytuacji likwidacji klubu macierzystego (oraz nieprzekazania sekcji/ drużyny do innego
klubu) użyczenie z urzędu potwierdza KZBK na wniosek nowego klubu. Użyczenie
szkoleniowe może być zastosowane wyłącznie na terenie macierzystego WZPR.

VII.

Transfery absolwentów SMS.
§9

(skreślony)
§ 10
Do transferów zawodników byłych uczniów oraz zawodników absolwentów SMS stosuje
się przepisy „Regulaminu zmiany barw klubowych ZPRP”, z uwzględnieniem postanowień
określonych w par. 11 niniejszej uchwały
§ 11
1. Klub macierzysty zawodnika absolwenta SMS po wygaśnięciu umowy, o której mowa w
§ 2 pkt. 1, zobowiązany jest do zawarcia z nim kontraktu na okres następujący
bezpośrednio po tej umowie i obejmujący nie mniej niż 3 sezony.
2. W przypadku zmiany barw klubowych zawodników byłych uczniów oraz zawodników
absolwentów SMS klubowi macierzystemu oraz ZPRP przysługuje ekwiwalent za
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wyszkolenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zmiany Barw Klubowych w ZPRP
(zał. nr 5), przy czym podział tego ekwiwalentu następuje według poniższych zasad:
1) jeżeli transfer następuje w pierwszym sezonie po zakończeniu SMS, kwota należnego
ekwiwalentu podlega podziałowi po połowie dla klubu i ZPRP,
2) jeżeli transfer następuje w drugim sezonie po zakończeniu SMS, klubowi przysługuje
60% należnego ekwiwalentu, a ZPRP – 40%,
3) jeżeli transfer następuje w trzecim sezonie po zakończeniu SMS, klubowi przysługuje
70% należnego ekwiwalentu, a ZPRP – 30%.” ;
3. Ekwiwalent, o którym mowa powyżej, przysługuje ZPRP tylko od pierwszego transferu
zawodnika absolwenta SMS.
4. Płatność ekwiwalentu za zawodnika absolwenta SMS na dobro ZPRP następuje według
zasad jak niżej:
1) jeżeli transfer następuje do klubu Superligi, wymagana jest wpłata całego ekwiwalentu
należnego ZPRP,
2) jeżeli transfer następuje do klubu niższej ligi wymagana jest wpłata 50 % ekwiwalentu
należnego ZPRP, wpłata pozostałych 50 % ekwiwalentu należnego ZPRP będzie
wymagana w momencie następnego transferu lub w momencie awansu do wyższej klasy
rozgrywkowej klubu, o którym mowa w niniejszym punkcie.
§ 11a
1. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika byłego ucznia SMS, ZPRP przysługuje
ekwiwalent za wyszkolenie zgodnie z postanowieniami Regulaminu Zmiany Barw
Klubowych w ZPRP (zał. nr 5), przy czym płatność tego ekwiwalentu następuje według
poniższych zasad:
1) jeżeli transfer następuje w trakcie IV klasy SMS, kwota ekwiwalentu dla ZPRP wynosi
50 % całkowitej kwoty ekwiwalentu,
2) jeżeli transfer następuje w trakcie III klasy SMS, kwota ekwiwalentu dla ZPRP wynosi
37,5 % całkowitej kwoty ekwiwalentu,
3) jeżeli transfer następuje w trakcie II klasy SMS, kwota ekwiwalentu dla ZPRP wynosi 25
% całkowitej kwoty ekwiwalentu,
4) jeżeli transfer następuje w trakcie I klasy SMS, kwota ekwiwalentu dla ZPRP wynosi
12,5 % całkowitej kwoty ekwiwalentu
2. Ekwiwalent, o którym mowa powyżej, przysługuje ZPRP tylko od pierwszego transferu
zawodnika byłego ucznia SMS.
§ 12
Środki finansowe uzyskane przez ZPRP z transferów absolwentów SMS przeznaczane są
na cele związane z działalnością statutową ZPRP.

VIII.

Postanowienia końcowe

§ 13
1. Do spraw nie będących przedmiotem szczególnych uregulowań w niniejszej uchwale
stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy ZPRP oraz statuty SMS.
2. (skreślony)
3. (skreślony)
4. (skreślony)
5. (skreślony)
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2000 r.
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7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr 64/99 Zarządu ZPRP
z dnia 6 września 1999 r.
8. W stosunku do spraw wszczętych, a nie zakończonych przed dniem wejścia w życie
niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały nr 64/99 Zarządu ZPRP z dnia 6
września 1999 r.
9. Prawo interpretacji przepisów Uchwały przysługuje Zarządowi ZPRP i jego Prezydium.

