
Regulamin  
Rady Przyjaciół Piłki Ręcznej 

(zatwierdzony uchwałą nr 54/21 Zarządu ZPRP z dnia 19 września 2021 r.) 
 

§1 

Zakres przedmiotowy Regulaminu 
1. Regulamin Rady Przyjaciół Piłki Ręcznej, zwany dalej „Regulaminem”, 

określa w szczególności:  
1) warunki członkostwa w Radzie Przyjaciół Piłki Ręcznej, zwanej dalej „Radą”, 
2) status prawny i treść legitymacji członkowskich oraz warunki ich wydawania,   
3) przypadki ustania i cofnięcia członkostwa w Radzie,  
4) uprawnienia członków Rady, 
5) prawa i obowiązki sekretarza Rady. 
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o piłce ręcznej, rozumie się przez to także 

piłkę ręczną plażową.  
§2 

Warunki członkostwa w Radzie 
1. Członkami Rady mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, które spełniły 
łącznie następujące kryteria: 

1) wyróżniły się działaniem na rzecz popularyzacji i rozwoju piłki ręcznej, 
wspieraniem przedsięwzięć marketingowych Związku Piłki Ręcznej w Polsce, 
zwanego dalej w skrócie: „ZPRP”, zaangażowaniem w organizację imprez z 
udziałem reprezentacji narodowych lub wiedzą o piłce ręcznej i działalności 
reprezentacji narodowych,  

2) zostały zaproszone pr zez Prezesa Związku lub Przewodniczącego Rady do 
udziału w działalności Rady w charakterze jej członków,  

3) odpowiedziały pozytywnie na zaproszenie ZPRP i przekazały do Związku 
deklaracje członkowskie. 

§3 

Charakter prawny legitymacji członkowskich 
1. Dokumentem potwierdzającym członkostwo w Radzie jest legitymacja 
członkowska.  
2. Legitymacja członkowska jest także dokumentem uprawniającym do świadczeń 
objętych ofertą ZPRP.  
3. Legitymacja członkowska jest dokumentem imiennym i może być używana 
wyłącznie przez osobę fizyczną, na które rzecz została wydana.  



4. Legitymacja członkowska jest własnością ZPRP.  
§4 

Wydawanie legitymacji członkowskich 
1. Legitymacja członkowska zawiera: 
1) imię i nazwisko członka Rady,  
2) indywidualny numer członkowski,  
3) datę wydania,  
4) datę ważności,  
5) numer legitymacji. 
2. Legitymację wydaje się po: 
1) prawidłowym wypełnieniu deklaracji członkowskiej według wzoru 

stanowiącego załącznik do Regulaminu,  
2) przekazywaniu niezbędnych danych osobowych,  
3) zobowiązaniu się do przestrzegania wymagań określonych w Regulaminie.  
3. Legitymację wydaje się na okres do końca kadencji aktualnego Zarządu.  
4. Legitymację przesyła się członkom Rady drogą pocztową, na adres podany w 

deklaracji członkowskiej.  
 

§5 

Ustanie członkostwa w Radzie oraz warunki jego cofnięcia 
1. Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą: 

1) upływu ważności legitymacji członkowskiej, 
2) śmierci członka Rady,  
3) rezygnacji z członkostwa w Radzie,  
4) utraty praw publicznych, 
5) likwidacji ZPRP. 

2. ZPRP może pozbawić członkostwa w Radzie osobę, która w sposób rażący 
naruszyła postanowienia Regulaminu, podała nieprawdziwe dane dotyczące tej osoby 
lub działała na szkodę ZPRP. 
3. Pozbawienia członkostwa w Radzie dokonuje Prezes Związku.  

§6 

Uprawnienia członka Rady 

1. Członek Rady ma prawo: 
1) pierwszeństwa zakupu biletów na mecze reprezentacji narodowych w piłce 

ręcznej,  
2) otrzymywania materiałów dotyczących działalności ZPRP oraz pracy 

reprezentacji narodowych,  
3) nieodpłatnego uczestnictwa w wybranych wydarzeniach związanych z 



reprezentacjami narodowymi,  
4) uczestnictwa w innych wybranych programach i inicjatywach ZPRP. 

2. Członom Rady mogą być przyznane uprawnienia do dokonywania na zasadach 
preferencyjnych zakupu strojów i sprzętu sportowego.  

§7 

Zadania Przewodniczącego Rady  

1. Przewodniczący Rady:  
1) zwołuje posiedzenia Rady i ustala porządek ich obrad, 
2) kieruje pracami Rady, 
3) reprezentuje Radę.  

 
§8 

Zadania sekretarza Komisji 
1. Obsługę merytoryczną i administracyjną członków Rady prowadzi Sekretarz. 
2. Sekretarz Rady jest pracownikiem Związku powołanym przez Dyrektora Biura 
ZPRP.  
3. Do zadań Sekretarza Rady należy w szczególności: 
1) przekazywanie do osób spełniających warunki, o których mowa w §2 pkt 2 i 3, 
zaproszeń do złożenia deklaracji członkowskich,  
2) rozpatrywanie deklaracji członkowskich,  
3) wydawanie legitymacji członkowskich oraz ich duplikatów,  
4) przekazywanie członkom Rady materiałów informacyjnych o działalności 
Związku, w szczególności dotyczących reprezentacji narodowych w piłce ręcznej,  
5) ułatwianie korzystania przez członków Rady z ich uprawień,  
6) rozpatrywanie reklamacji odnośnie realizacji uprawnień wynikających z 
członkostwa w Radzie.                                 

§9 

Zmiana Regulaminu 

Niniejszy Regulamin może być zmieniony wyłącznie w drodze uchwały Zarządu 
ZPRP lub jego Prezydium.  

§10 

Prawo interpretacji Regulaminu 
Prawo interpretacji postanowień Regulaminu przysługuje Zarządowi ZPRP. 


