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Związku Piłki Ręcznej w PolsceZwiązku Piłki Ręcznej w PolsceZwiązku Piłki Ręcznej w PolsceZwiązku Piłki Ręcznej w Polsce    
 

Rozdział 1Rozdział 1Rozdział 1Rozdział 1    
Postanowienia ogólnePostanowienia ogólnePostanowienia ogólnePostanowienia ogólne    

 

§ 1§ 1§ 1§ 1    

1. Regulamin Dyscyplinarny Związku Piłki Ręcznej w Polsce, zwany dalej 

„Regulaminem”, określa w szczególności: 

2) zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

3) organy dyscyplinarne ZPRP i ich kompetencje, 

4) katalog kar dyscyplinarnych, 

5) wykroczenia dyscyplinarne i wymiar kar za ich popełnienie, 

6) tryb postępowania dyscyplinarnego, 

7) zasady karania, zawieszania kar dyscyplinarnych oraz zacierania skazania. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o piłce ręcznej bez bliższego określenia, to 

rozumie się każdą formę piłki ręcznej. 
 

§ 2§ 2§ 2§ 2    

1. Przepisy Regulaminu stosuje się do osób prawnych będących członkami ZPRP  

oraz do osób fizycznych, które działając w ramach określonych w statucie, regulaminach  

i innych aktach prawa wewnętrznego ZPRP, popełniły wykroczenie dyscyplinarne. 

2. Odpowiedzialności dyscyplinarnej lub regulaminowej podlegają: 

1) osoby prawne będące członkami zwyczajnymi Związku, 

2) osoby fizyczne działające w imieniu lub w ramach podmiotów, o których mowa  

w pkt 1, w szczególności zawodnicy, trenerzy, lekarze, instruktorzy, sędziowie  

i delegaci Związku. 

3. Przepisów Regulaminu nie stosuje się do wykroczeń popełnionych przez 

pracowników klubów, wojewódzkich związków piłki ręcznej oraz ZPRP, chyba że pełnią oni 

równocześnie funkcje wymienione w ust. 2 pkt 2. 
 

§ 3§ 3§ 3§ 3    

1. Wykroczeniami dyscyplinarnymi są w szczególności czyny wymienione  

w niniejszym Regulaminie oraz czyny stanowiące naruszenie obowiązków członka Związku 

określonych w Statucie ZPRP. 
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2. Wykroczeniami dyscyplinarnymi lub regulaminowymi są ponadto czyny będące 

naruszeniami postanowień obowiązujących w danym sezonie: 

1) regulaminów rozgrywek seniorów i młodzieżowych, 

2) Regulaminu Zmiany Barw Klubowych, 

3) Regulaminu Centralnych Akcji Szkoleniowych Kadr Narodowych. 

3. Do czynów stanowiących naruszenie przepisów antydopingowych stosuje się 

postanowienia Rozdziału 7 Regulaminu. 
 

Rozdział 2Rozdział 2Rozdział 2Rozdział 2    
Organy dyscyplinarne i ich kompetencje.Organy dyscyplinarne i ich kompetencje.Organy dyscyplinarne i ich kompetencje.Organy dyscyplinarne i ich kompetencje.    

 

§ 4§ 4§ 4§ 4    

1. Postępowanie dyscyplinarne w ZPRP jest dwuinstancyjne. 

2. Organami dyscyplinarnymi Związku są: 

1) Zarządy WZPR, 

2) Komisarz Ligi ZPRP, 

3) Komisja Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP, 

4) Komisja do Spraw Piłki Ręcznej Plażowej, 

5) Kolegium Sędziów ZPRP, 

6) Komisarz Zmiany Barw Klubowych ZPRP, 

7) Komisja Dyscyplinarna ZPRP, 

8) Komisja Odwoławcza ZPRP, 

9) Zarząd ZPRP, 

10) Walne Zgromadzenie Delegatów ZPRP. 
 

§ 5§ 5§ 5§ 5    

1. Zarządy WZPR są organami dyscyplinarnymi I instancji w sprawach wykroczeń 

popełnionych w czasie lub w związku z zawodami młodzieżowymi i seniorów w ramach 

rozgrywek prowadzonych przez WZPR z upoważnienia ZPRP. 

2. Zarządy WZPR zatwierdzają także w trybie przepisów kwalifikacyjnych ZPRP  

dla zawodników, kary nakładane przez kluby macierzyste na zawodników, o których mowa  

w ust. 1, za wykroczenia popełnione w związku z realizacją ich kontraktów sportowych. 
 

§ 6§ 6§ 6§ 6    

1. Komisarz Ligi ZPRP jest organem dyscyplinarnym I instancji w sprawach 

wykroczeń popełnionych w czasie lub w związku z zawodami seniorów w ramach rozgrywek 

prowadzonych bezpośrednio przez ZPRP, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Komisarz Ligi ZPRP nie orzeka w sprawach wykroczeń, o których mowa w ust. 1, 

które: 

1) są w niniejszym Regulaminie zagrożone karą dyskwalifikacji, 
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2) dotyczą braku porządku na obiekcie sportowym, 

3) dotyczą naruszeń przepisów antydopingowych. 

3. Komisarz Ligi ZPRP jest także organem I instancji właściwym do: 

1) weryfikacji zawodów, jako przegrane walkowerem za wykroczenia wyszczególnione  

w regulaminach rozgrywek superligi, I i II ligi oraz Pucharu Polski seniorów, 

2) rozpatrywania protestów dotyczących udokumentowanych naruszeń „Przepisów gry  

w piłkę ręczną” przez sędziów i delegatów ZPRP w czasie rozgrywek wymienionych  

w pkt. 1. 

4. Komisarz Ligi ZPRP zatwierdza ponadto, w trybie przepisów kwalifikacyjnych ZPRP 

dla zawodników, kary nakładane przez kluby macierzyste na zawodników, o których mowa  

w ust. 1, za wykroczenia popełnione w związku z realizacją ich kontraktów sportowych. 
 

§ 7§ 7§ 7§ 7    
Komisarz Zmiany Barw Klubowych ZPRP jest organem dyscyplinarnym I instancji  

w sprawach wykroczeń popełnianych przy realizacji przepisów transferowych. 
 

§ 8§ 8§ 8§ 8    
1. Komisja Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP jest organem dyscyplinarnym  

I instancji w sprawach wykroczeń popełnionych w czasie lub w związku z zawodami 
młodzieżowymi w ramach rozgrywek prowadzonych bezpośrednio przez ZPRP,   
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Komisja Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP nie orzeka w sprawach wykroczeń,  

o których mowa w ust. 1, które: 

1) są w niniejszym Regulaminie zagrożone karą dyskwalifikacji, 

2) dotyczą braku porządku na obiekcie sportowym, 

3) dotyczą naruszeń przepisów antydopingowych. 

3. Komisja Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP jest także organem I instancji właściwym 

do rozpatrywania protestów dotyczących weryfikacji wyników zawodów,  

o których mowa w ust. 1, oraz udokumentowanych naruszeń Przepisów gry w piłkę ręczną  

i przepisów prawa wewnętrznego ZPRP w trakcie tych zawodów. 

4. Komisja Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP zatwierdza ponadto, w trybie przepisów 

kwalifikacyjnych ZPRP dla zawodników, kary nakładane przez kluby macierzyste  

na zawodników, o których mowa w ust. 1, za wykroczenia popełnione w związku z realizacją 

ich kontraktów sportowych. 
 

§ 9§ 9§ 9§ 9    

1. Komisja do Spraw Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP jest organem dyscyplinarnym  

I instancji w sprawach wykroczeń popełnionych w czasie lub w związku z zawodami piłki 

ręcznej plażowej w ramach turniejów krajowych i międzynarodowych, z zastrzeżeniem ust. 2. 



 

4 

 

2. Komisja do Spraw Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP nie orzeka w sprawach wykroczeń, 

o których mowa w ust. 1, które dotyczą naruszeń przepisów antydopingowych i przewinień 

wybitnie niesportowych, zagrożonych karą dyskwalifikacji ponad 3 miesiące. 

3. Komisja do Spraw Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP jest także organem I instancji 

właściwym do rozpatrywanie protestów dotyczących wyników zawodów, o których mowa  

w ust. 1, oraz udokumentowanych naruszeń „Przepisów gry w piłkę ręczną plażową”  

i przepisów prawa wewnętrznego ZPRP w trakcie zawodów. 
 

§ 10§ 10§ 10§ 10    

Kolegium Sędziów ZPRP jest organem dyscyplinarnym I instancji w sprawach 

wykroczeń popełnionych przez sędziów okręgowych i związkowych piłki ręcznej oraz przez 

sędziów piłki ręcznej plażowej, a także przez sędziów głównych turniejów piłki ręcznej. 
 

§ 11§ 11§ 11§ 11    

1. Komisja Dyscyplinarna ZPRP składa się z 5 – 7 osób powołanych w drodze uchwały 

przez Zarząd ZPRP spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczących: Kolegium 

Ligi, Kolegium Sędziów, Rady Trenerów, Komisji Rozgrywek Młodzieżowych  

i Komisji ds. Piłki Ręcznej Plażowej lub wybranych z własnej inicjatywy. 

2. Komisja Dyscyplinarna ZPRP pełni funkcję organu dyscyplinarnego I instancji  

w sprawach wykroczeń: 

1) popełnionych w czasie lub w związku ze zgrupowaniami i zawodami reprezentacji  

narodowych przez zawodników oraz trenerów i członków ekip reprezentacyjnych, 

2) dotyczących naruszenia przepisów antydopingowych, 

3) popełnionych przez delegatów ZPRP, 

4) wyłączonych z zakresu działania Komisarza Ligi i Komisji Rozgrywek Młodzieżowych 

ZPRP oraz Komisji ds. Piłki Ręcznej Plażowej. 

3. Komisja Dyscyplinarna ZPRP zatwierdza także, w trybie przepisów kwalifikacyjnych 

ZPRP dla zawodników, kary nakładane na członków kadr narodowych przez kluby 

macierzyste za wykroczenia popełnione w związku z realizacją ich kontraktów sportowych. 

4. Komisja Dyscyplinarna ZPRP orzeka w składach co najmniej trzyosobowych, 

powołanych przez przewodniczącego Komisji. 
 

§ 12§ 12§ 12§ 12    

1. Komisja Odwoławcza ZPRP składa się z 3 – 7 osób powołanych przez Zarząd ZPRP 

w drodze uchwały spośród osób posiadających wykształcenie prawnicze albo doświadczenie 

w orzecznictwie sądowym, arbitrażowym lub wewnątrzzwiązkowym. 

2. Komisja Odwoławcza ZPRP pełni funkcję organu dyscyplinarnego II instancji  

w sprawach orzeczeń wydanych przez organy dyscyplinarne I instancji, od których zostały 

złożone odwołania. 
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3. Komisja Odwoławcza ZPRP pełni również funkcję organu odwoławczego  

od zaskarżonych decyzji wydanych w I instancji przez: 

1) Dyrektora Sportowego ZPRP w postępowaniach o przyznanie, odmowę przyznania lub 

pozbawienie licencji trenera piłki ręcznej, 

2) Kolegium Sędziów ZPRP w postępowaniach o przyznanie, odmowę przyznania lub  

pozbawienie licencji sędziego piłki ręcznej, 

3) Komisarza Ligi ZPRP w postępowaniach o przyznanie, odmowę przyznania lub  

pozbawienie licencji dla klubów piłki ręcznej, 

4) Komisarza Ligi ZPRP w sprawach dotyczących weryfikacji zawodów, o których mowa  

w § 6 ust. 3 pkt 1, 

5) Komisję Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP w sprawach o odrzucenie protestów,  

o których mowa w § 8 ust. 3, 

6) Komisarza Zmiany Barw Klubowych ZPRP oraz zarządy WZPR w postępowaniach  

Transferowych, 

7) Komisję do Spraw Piłki Ręcznej Plażowej w sprawach: 

a) o których mowa w § 9 ust. 3, 

b) o przyznanie prawa do organizacji turniejów piłki ręcznej plażowej. 

4. Postanowienie § 11 ust. 4 stosuje się. 

5. Przy rozpatrywaniu spraw, o których mowa w ust. 3, Komisja Odwoławcza może 

stosować inny tryb postępowania niż określony w § 32-37. 
 

§ 13§ 13§ 13§ 13    

1. Zarząd ZPRP pełni funkcję organu dyscyplinarnego I instancji w sprawach 

dotyczących zawieszenia członków zwyczajnych w prawach członkowskich oraz ich 

wykluczenia ze Związku (§ 22 ust. 2, § 23 ust. 1 statutu ZPRP). 

2. Zarząd ZPRP pełni również funkcję organu kasacyjnego od prawomocnych 

orzeczeń organów dyscyplinarnych, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1-8, w sytuacjach 

określonych w § 41 ust. 2., z uwzględnieniem § 49. 

3. Walne Zgromadzenie Delegatów ZPRP pełni funkcję organu dyscyplinarnego  

II instancji w sprawach, o których mowa w ust. 1 (§ 24 ust. 3 statutu ZPRP). 
 

Rozdział 3Rozdział 3Rozdział 3Rozdział 3    
Rodzaje kar dyscyplinarnych i zasady karaniaRodzaje kar dyscyplinarnych i zasady karaniaRodzaje kar dyscyplinarnych i zasady karaniaRodzaje kar dyscyplinarnych i zasady karania    

 

§ 1§ 1§ 1§ 14444    

Kary dyscyplinarne dla klubów i innych podmiotów będących członkami ZPRP  

są następujące: 

1) ostrzeżenie, 

2) nagana, 

3) kara pieniężna (grzywna), 
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4) walkower, 

5) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, 

6) czasowe zamknięcie obiektu sportowego, 

7) nakaz rozegrania określonej liczby zawodów poza siedzibą klubu, 

8) zawieszenie w prawach członkowskich, 

9) wykluczenie ze Związku. 
 

§ 1§ 1§ 1§ 15555    

Kary dyscyplinarne dla zawodników, w tym dla członków kadry narodowej,  

są następujące: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) kara pieniężna, 

4) odsunięcie od udziału w określonej liczbie zawodów, 

5) zawieszenie w prawach zawodnika, 

6) zawieszenie w prawach członka kadry narodowej, 

7) dyskwalifikacja czasowa, 

8) skreślenie ze składu kadry narodowej, 

9) dyskwalifikacja dożywotnia. 
 

§ 1§ 1§ 1§ 16666    

Kary dyscyplinarne dla trenerów, instruktorów i innych osób towarzyszących  

są następujące: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) kara pieniężna, 

4) odsunięcie od udziału w określonej liczbie zawodów, 

5) zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji społecznej lub sportowej, 

6) dyskwalifikacja okresowa, 

7) zakaz pełnienia funkcji społecznych i sportowych, 

8) dyskwalifikacja dożywotnia. 
 

§ 17§ 17§ 17§ 17    

Kary dyscyplinarne dla sędziów piłki ręcznej, sędziów piłki ręcznej plażowej, sędziów 

głównych turniejów piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej oraz delegatów ZPRP są 

następujące: 

1) upomnienie, 

2) czasowy zakaz wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej na okres od jednego 

miesiąca do dwóch lat, 
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3) czasowy zakaz wykonywania określonych funkcji organizacyjnych w ZPRP na okres  

od jednego do 5 lat, 

4) dożywotni zakaz wykonywania funkcji sędziego piłki ręcznej. 
 

§ 18§ 18§ 18§ 18    

1. Klubom, WZPR i zawodnikom, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą być wymierzone kary 

pieniężne (grzywny) w wysokościach określonych zgodnie z § 29. 

2. Na zawodników, którzy nie ukończyli 18 roku życia, oraz na zawodników 

niekontraktowych nie nakłada się kar pieniężnych. 

3. Kara grzywny musi być wpłacona w terminie określonym w orzeczeniu.  

Nie wpłacenie kary grzywny w wyznaczonym terminie oznacza automatyczne jej podwojenie  

i zawieszenie zawodnika w jego prawach, a w przypadku klubu może spowodować 

zawieszenie w prawach członka ZPRP. 

4. Złożenie odwołania od kary grzywny nie zwalnia z obowiązku jej wpłacenia  

w wyznaczonym terminie. 
 

§ 19§ 19§ 19§ 19    

1. Dyskwalifikacja okresowa nie może być krótsza niż 3 miesiące i dłuższa niż  

dwa lata. 

2. Kara dyskwalifikacji okresowej jest wymierzana w pełnych miesiącach. 

3. Przy wymierzaniu kary dyskwalifikacji okresowej za niektóre wykroczenia orzekana 

jest również minimalna liczba zawodów, od udziału w których odsunięty jest zawodnik lub 

osoba towarzysząca. 

4. Karę dyskwalifikacji okresowej, o której mowa w ust. 3, uznaje się za odbytą, jeżeli 

zostały spełnione jednocześnie obydwa warunki. 
 

§ 20§ 20§ 20§ 20    

1. Zawodnicy ukarani dyskwalifikacją nie mogą brać udziału w jakichkolwiek 

zawodach piłki ręcznej ani być powołani do reprezentacji kraju lub województwa przed 

upływem okresu dyskwalifikacji. 

2. Dyskwalifikacja przedstawicieli klubów w charakterze oficjalnym lub osób 

funkcyjnych oznacza odsunięcie ich od pełnienia wszelkich funkcji we wszystkich zespołach 

piłki ręcznej biorących udział w zawodach. 
 

§ 21§ 21§ 21§ 21    

1. Poniesienie odpowiedzialności za wykroczenie dyscyplinarne nie wyklucza 

odpowiedzialności wobec podmiotów, które poniosły szkodę w wyniku czynu stanowiącego 

wykroczenie dyscyplinarne. 

2. Jeżeli wykroczenie dyscyplinarne stanowi jednocześnie podstawę 

odpowiedzialności karnej lub w sprawach o wykroczenie, oba postępowania toczą się 
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niezależnie od siebie. Dopuszcza się zawieszenie postępowania dyscyplinarnego do czasu 

zakończenia postępowania karnego. 

3. Zawieszenie w prawach zawodnika i osób funkcyjnych następuje automatycznie  

w przypadku: 

1) skazania wyrokiem sądu powszechnego na karę bezwzględnego pozbawienia wolności 

– na okres odbywania tej kary, 

2) pozbawienia praw publicznych – na okres pozbawienia tych praw. 

4. Ukaranie karą dyscyplinarną nie wyklucza innych konsekwencji wykroczenia, jakie 

ono powoduje, np. weryfikacja wyniku meczu, odmowa przyznania licencji zawodniczej  

lub trenerskiej, obniżenie uprawnień sędziowskich. 
 

§ 22§ 22§ 22§ 22    

1. Jeżeli wykroczenie osoby fizycznej jest jednocześnie wykroczeniem osoby prawnej,  

w ramach, której działa ta osoba fizyczna, odpowiedzialności obu osób są niezależne. 

2. Jeżeli określone zachowanie sprawcy ma znamiona więcej niż jednego wykroczenia 

dyscyplinarnego, dopuszczalne jest wymierzenie kary łącznej. 

3. W przypadku powtarzania się wykroczenia dyscyplinarnego w stosunku do jego 

sprawcy może być zastosowana wyższa kara niż przewidziana przy pierwszym wykroczeniu. 

Recydywa jest okolicznością obciążającą. 

4. Karę surowszą można nałożyć na ukaranego, który nie wykonuje nałożonej na 

niego kary. 
 

Rozdział 4Rozdział 4Rozdział 4Rozdział 4    
Wykroczenia dyscyplinarne i wymiar karWykroczenia dyscyplinarne i wymiar karWykroczenia dyscyplinarne i wymiar karWykroczenia dyscyplinarne i wymiar kar    

 

§ 23§ 23§ 23§ 23    

1. Za wykroczenia dyscyplinarne zawodników wymierza się kary określone  

w regulaminach poszczególnych klas rozgrywkowych seniorów i w kategoriach 

młodzieżowych. 

2. Zawodnicy ponoszą również odpowiedzialność dyscyplinarną za: 

1) zamieszczenie nieprawdziwych informacji w procedurze transferu – kara 

dyskwalifikacji na okres do 6 miesięcy oraz kara grzywny do 1000 złotych, 

2) podpisanie dwóch lub więcej kontraktów na ten sam okres – kara dyskwalifikacji na 

okres od 6 miesięcy do dwóch lat oraz kara grzywny do 5000 złotych. 

3. Zawodnicy będący członkami kadr narodowych mogą być zawieszeni w prawach 

członka kadry na okres od 1 – 12 miesięcy za: 

1) odmowę udziału w akcji szkolenia centralnego, 

2) nieusprawiedliwione nieprzybycie na akcję szkolenia centralnego, 

3) rażące spóźnianie się na akcje szkolenia centralnego lub ich przedwczesne 

opuszczanie. 
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4. W czasie odbywania kary zawieszenia, o której mowa w ust. 3, zawodnik nie może 

reprezentować barw klubowych w zawodach mistrzowskich. 

5. Pozbawienie zawodników licencji zawodniczej lub nałożenie na niego kary 

dyskwalifikacji na okres powyżej jednego roku oznacza skreślenie go z listy członków kadry 

narodowej. 
 

§ 24§ 24§ 24§ 24    

Za wykroczenia dyscyplinarne trenerów i pozostałych osób towarzyszących wymierza 

się kary określone w regulaminach poszczególnych klas rozgrywkowych seniorów  

i w kategoriach młodzieżowych. 
 

§ 25§ 25§ 25§ 25    

1. Za wykroczenia klubów i osób je reprezentujących wymierza się kary określone  

w regulaminach poszczególnych klas rozgrywkowych seniorów i w poszczególnych 

kategoriach młodzieżowych. 

2. Kluby ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną także za: 

1) zamieszczenie nieprawdziwych informacji w procedurze transferu – kara grzywny do 

1000 złotych, 

2) przekroczenie terminu 15 dni dla wystawienia świadectwa transferu – kara grzywny od 

500 do 1000 złotych, 

3) niewydanie oświadczenia stwierdzającego spełnienie warunków do umieszczenia  

zawodnika na liście transferowej – kara grzywny od 500 do 1000 złotych, 

4) niepowiadomienie Biura ZPRP o zmianie barw klubowych przez członka kadry 

narodowej – kara grzywny od 500 do 1000 złotych, 

5) dopuszczenie zawodnika do gry z naruszeniem § 6 Przepisów kwalifikacyjnych ZPRP 

dla zawodników kara grzywny od 2000 do 10 000 złotych. 
 

§ 26§ 26§ 26§ 26    

1. Sędziowie piłki ręcznej ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną  

w szczególności za: 

1) nieusprawiedliwioną nieobecność na zawodach, do których sędziowania zostali  

wyznaczeni, 

2) naruszenie przepisów gry w piłkę ręczną stanowiących podstawę do uznania protestu, 

3) krytykowanie lub ostentacyjne komentowanie w miejscach publicznych innych 

sędziów, a zwłaszcza sędziów prowadzących zawody, 

4) znieważenie osoby wykonującej zadania przewidziane w regulaminie zawodów: przed 

zawodami, w czasie zawodów i po ich zakończeniu, 

5) prowadzenie zawodów w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających, 

6) spożywanie alkoholu na terenie obiektu sportowego. 



 

10 

 

2. Za wykroczenia, o których mowa w ust. 1, na sędziów piłki ręcznej mogą być 

nakładane kary wymienione w § 17. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się także do sędziów piłki ręcznej plażowej, 

sędziów głównych turniejów piłki ręcznej i piłki ręcznej plażowej oraz delegatów ZPRP. 
 

§ 27§ 27§ 27§ 27    

1. Wykroczenia popełnione przez członków klubów, a także ich przedstawicieli 

występujących w charakterze oficjalnym i osób funkcyjnych podlegają karom 

wyszczególnionym w niniejszym Regulaminie jak za wykroczenia popełnione przez 

zawodników, a ponadto karze grzywny w przypadku osób towarzyszących zespołowi  

w czasie zawodów. 

2. Wykroczenia zawodników oraz osób wymienionych w ust. 1 popełnione wobec 

oficjalnych przedstawicieli ZPRP podlegają karom jak wykroczenia wobec sędziów 

prowadzących zawody. 
 

§ 28§ 28§ 28§ 28    

Organy dyscyplinarne mogą rozpatrywać również sprawy innych wykroczeń  

niż wymienione w § 23- 26 i stosować kary dyscyplinarne zgodnie z Regulaminem. 
 

§ 29§ 29§ 29§ 29    

Wysokość kar grzywny dla wszystkich szczebli rozgrywek określa Zarząd ZPRP  

w drodze uchwały przed rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego. 
 

Rozdział 5Rozdział 5Rozdział 5Rozdział 5    
Postępowanie dyscyplinarne przed organem I instancjiPostępowanie dyscyplinarne przed organem I instancjiPostępowanie dyscyplinarne przed organem I instancjiPostępowanie dyscyplinarne przed organem I instancji    

 

§ 30§ 30§ 30§ 30    

1. Organ dyscyplinarny I instancji może wszcząć postępowanie dyscyplinarne  

lub odmówić jego wszczęcia. 

2. Nie wszczyna się postępowania w sprawie wykroczenia dyscyplinarnego, jeżeli  

od daty jego popełnienia upłynął rok. 
 

§ 31§ 31§ 31§ 31    

1. Organ I instancji wszczyna postępowanie dyscyplinarne po uzyskaniu materiałów 

uzasadniających podejrzenie popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego lub regulaminowego. 

2. Komisja Dyscyplinarna ZPRP wszczyna postępowanie z własnej inicjatywy  

lub na wniosek o wszczęcie takiego postępowania złożony przez: 

1) Komisarza Ligi w zakresie wykroczeń popełnionych w czasie i w związku  

z zawodami seniorów w ramach rozgrywek prowadzonych bezpośrednio przez ZPRP, 

nieobjętych zakresem jego działania (§ 6 ust. 2), 
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2) Dyrektora Sportowego ZPRP w zakresie wykroczeń popełnionych w czasie  

i w związku ze zgrupowaniami i zawodami reprezentacji narodowych, 

3) Komisję Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP w zakresie wykroczeń popełnionych  

w czasie lub w związku z zawodami młodzieżowymi w ramach rozgrywek 

prowadzonych bezpośrednio przez ZPRP, nieobjętych zakresem jej  

działania (§ 8 ust. 2), 

4) Komisję do Spraw Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP w zakresie wykroczeń popełnionych: 

a) w czasie i w związku z zawodami piłki ręcznej plażowej, nie objętych zakresem 

działania Komisji (§ 9 ust. 2), 

b) w czasie i w związku ze zgrupowaniami i zawodami reprezentacji Polski w piłce 

ręcznej plażowej. 

3. Organy I instancji są obowiązane do zapoznania się ze stanowiskiem komisji, 

kolegiów lub innych jednostek organizacyjnych ZPRP lub WZPR, których dotyczą wszczęte 

postępowania dyscyplinarne. 
 

§ 32§ 32§ 32§ 32    

1. Po wszczęciu postępowania przewodniczący organu dyscyplinarnego ustala termin 

posiedzenia organu i zawiadamia strony o przysługującym im prawie udziału  

w posiedzeniu. 

2. Stroną postępowania dyscyplinarnego jest podmiot, którego praw i obowiązków 

dotyczy postępowanie. Stronami postępowania mogą być w szczególności osoby prawne  

i fizyczne, o których mowa w § 2 ust. 2, oraz poszkodowani w wyniku ich działań. 

3. Jeżeli strona jest powiadomiona o terminie posiedzenia, jej nieobecność na 

rozprawie nie stoi na przeszkodzie w rozpoznaniu sprawy i wydaniu orzeczenia. 
 

§ 33§ 33§ 33§ 33    

1. Posiedzenia organów dyscyplinarnych są jawne dla stron i powinny gwarantować  

im prawo do obrony. 

2. W trakcie postępowania zarówno obwinieni, jak i pokrzywdzeni powinni mieć prawo 

do: 

1) udziału we wszystkich fazach postępowania, 

2) dostępu do akt sprawy, w tym do zebranych dowodów, 

3) zadawania pytań, składania oświadczeń, żądań i wniosków, w tym dowodowych. 
 

§ 34§ 34§ 34§ 34    

1. Wydanie orzeczenia o ukaraniu powinno być poprzedzone postępowaniem 

wyjaśniającym i dowodowym. 

2. Organy orzekające decydują o wymiarze kary na podstawie zebranych materiałów  

i informacji, po rozważeniu wszelkich okoliczności związanych ze sprawą, a w szczególności 

na podstawie: 
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1) opisu zdarzeń przez sędziów zamieszczonego w protokole zawodów, dodatkowym 

raporcie lub uzupełniających wyjaśnieniach, 

2) pisemnych sprawozdań sędziów głównych, delegatów oraz kierowników ekip 

reprezentacyjnych na zawodach międzynarodowych, zgrupowaniach  

i konsultacjach, 

3) pisemnych raportów oficjalnych przedstawicieli Związku na zawodach, 

4) zapisu magnetowidowego zawodów, dokonanego w sposób ciągły. 

3. Niezależnie od dokumentów, o których mowa w ust. 2, organ orzekający może 

wezwać przedstawicieli zainteresowanego klubu w celu uzyskania dodatkowych informacji. 

Wezwani przybywają na koszt własny lub osoby prawnej, którą reprezentują. 
 

§ 35§ 35§ 35§ 35    

1. Organ orzekający nakłada karę dyscyplinarną w granicach przewidzianych  

w Regulaminie po ocenie zebranego materiału dowodowego oraz rodzaju i rozmiaru 

ujemnych następstw wykroczenia i stopnia jego szkodliwości, a także biorąc pod uwagę cele 

zapobiegawcze i wychowawcze kary dyscyplinarnej, z uwzględnieniem ust. 2. 

2. Organ orzekający powinien rozpatrzeć przedłożony przez obwinionego wniosek  

o dobrowolne poddanie się karze. 

3. Wraz z nałożeniem kary dyscyplinarnej organ orzekający może zobowiązać 

ukaranego do przeproszenia pokrzywdzonego i naprawienia wyrządzonej szkody. 
 

§ 36§ 36§ 36§ 36    

1. Po wyjaśnieniu sprawy organ dyscyplinarny zamyka posiedzenie, odbywa naradę 

niejawną i wydaje orzeczenie o ukaraniu albo o umorzeniu lub o odroczeniu postępowania. 

2. Orzeczenie zapada zwykłą większością głosów. Żaden z członków organu nie może 

wstrzymać się od głosu. 

3. Jeżeli członek organu dyscyplinarnego jest zainteresowany w sprawie, nie bierze 

udziału w orzekaniu o karze. 

4. Członkowie organu dyscyplinarnego zobowiązani są do zachowania tajemnicy 

narady. 
 

§ 37§ 37§ 37§ 37    

1. Organ dyscyplinarny ogłasza stronom treść sentencji orzeczenia na posiedzeniu,  

na którym zamknięto postępowanie dowodowe i podaje ustnie najważniejsze powody 

rozstrzygnięcia. 

2. Pisemne orzeczenie wraz z uzasadnieniem należy doręczyć stronom w terminie  

14 dni od dnia ogłoszenia. 

3. Uzasadnienie orzeczenia powinno zawierać w szczególności wskazanie podstawy 

prawnej i faktycznej rozstrzygnięcia, faktów, które organ orzekający uznał za udowodnione 

oraz faktów, którym nie dał wiary. 
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4. Orzeczenie o ukaraniu powinno zawierać pouczenie o przysługującym stronie 

prawie do złożenia odwołania od tego orzeczenia w oznaczonym terminie. 
 

Rozdział 6Rozdział 6Rozdział 6Rozdział 6    
Postępowanie odwoławcze i kasacyjnePostępowanie odwoławcze i kasacyjnePostępowanie odwoławcze i kasacyjnePostępowanie odwoławcze i kasacyjne    

    

§ 38§ 38§ 38§ 38    

1. Od orzeczenia o ukaraniu wydanego przez organ dyscyplinarny pierwszej instancji 

stronom przysługuje odwołanie do organu drugiej instancji. 

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być złożone na piśmie  

za pośrednictwem organu I instancji w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia  

wraz z uzasadnieniem, z zastrzeżeniem ust. 6. 

3. Rozpatrzenie odwołania uzależnione jest od wpłacenia w terminie, o którym mowa  

w ust. 2, kaucji pieniężnej w wysokości 2000 złotych. 

4. Zwrot kaucji następuje tylko w przypadku uwzględnienia odwołania w całości. 

5. Odwołanie, które nie zostało złożone w terminie oznaczonym w ust. 2 i w tym 

czasie nieopłacone, nie podlega rozpoznaniu. 

6. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Związku lub zawieszeniu w prawach 

członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia 

Delegatów, złożone w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu. 
 

§ 39§ 39§ 39§ 39    

1. Odwołanie od orzeczenia organu dyscyplinarnego pierwszej instancji powinno 

zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie organu odwoławczego, do którego jest kierowane, 

2) oznaczenie strony wnoszącej odwołanie, 

3) sprecyzowanie zarzutów stawianych zaskarżonemu orzeczeniu i ich uzasadnienie, 

4) sformułowanie żądań strony, 

5) podpis strony. 

2. Organ dyscyplinarny I instancji przekazuje odwołanie do organu II instancji wraz  

z informacją o spełnieniu warunków wymienionych w § 38 ust. 2 i 3 i przedkłada swoje 

stanowisko do argumentów podniesionych w odwołaniu. 
 

§ 40§ 40§ 40§ 40    

1. Organ odwoławczy - w zależności od wyników postępowania wyjaśniającego  

i dowodowego – może orzec o: 

1) utrzymaniu w mocy zaskarżonego orzeczenie, albo 

2) zmianie zaskarżonego orzeczenia, albo 

3) uchyleniu zaskarżonego orzeczenia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia 

przez organ I instancji. 
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4) uchyleniu zaskarżonego orzeczenia i umorzeniu postępowania w danej sprawie. 

2. Do postępowania wyjaśniającego i dowodowego, o którym mowa w ust.1, treści 

orzeczenia o ukaraniu oraz warunków ogłoszenia i doręczenia orzeczenia stronom 

postępowania mają odpowiednie zastosowanie postanowienia § 32 – 37. 
 

§ 41§ 41§ 41§ 41    

1. Kasacja, o której mowa w § 13 ust. 2, jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia 

prawomocnych orzeczeń organów dyscyplinarnych ZPRP, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Kasację może wnieść obwiniony lub pokrzywdzony w terminie 30 dni od daty 

otrzymania orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem wyłącznie w sytuacji, kiedy: 

1) zaskarżone orzeczenie rażąco narusza prawo powszechnie obowiązujące lub statut  

i prawo wewnętrzne ZPRP, 

2) w postępowaniu dyscyplinarnym jaskrawo naruszono prawa strony, a popełnione 

uchybienia miały istotny wpływ na wynik sprawy. 

3. Od uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów ZPRP podjętych w sprawach 

zawieszenia członków zwyczajnych w prawach członkowskich oraz ich wykluczenia ze 

Związku kasacja nie przysługuje. 
 

§ 42§ 42§ 42§ 42    

1. Właściwym do rozpoznania kasacji jest Zarząd ZPRP. 

2. Członkowie Zarządu nie biorą udziału w głosowaniu orzeczeń wydawanych  

w wyniku kasacji, jeżeli uczestniczyli w podejmowaniu zaskarżonego orzeczenia. 
 

§ 43§ 43§ 43§ 43    

1. Kasację wnosi się za pośrednictwem organu dyscyplinarnego, który wydał 

zaskarżone orzeczenie w ostatniej instancji. 

2. Organ, o którym mowa  w ust. 1, jest obowiązany przesłać kasację wraz  

z dokumentacją sprawy i swoim stanowiskiem do Zarządu Związku w terminie 7 dni od daty 

otrzymania kasacji. 
 

§ 44§ 44§ 44§ 44    

1. Rozpatrzenie kasacji jest uzależnione od wpłacenia w terminie, o którym mowa  

w § 40 ust. 2, kaucji pieniężnej w wysokości 4000 złotych. 

2. Jeżeli kasacja zostanie uwzględniona, kaucja pieniężna podlega zwrotowi. 

3. Kasacja złożona po terminie lub w tym czasie nieopłacona nie podlega 

rozpoznaniu. 

4. Uchwałę Zarządu ZPRP podjętą w następstwie rozpatrzenia kasacji doręcza  

się stronie w ciągu 14 dni od daty jej podjęcia. 
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§ 45§ 45§ 45§ 45    

Zarząd Związku i Walne Zgromadzenie Delegatów ZPRP prowadzą postępowanie 

dyscyplinarne w sprawie zawieszenia członków zwyczajnych w prawach członkowskich oraz 

ich wykluczenia ze Związku z uwzględnieniem przepisów § 22 ust. 2, § 23 ust. 1 i § 24 statutu 

ZPRP. 
 

Rozdział 7Rozdział 7Rozdział 7Rozdział 7    
Postępowanie antydopingowePostępowanie antydopingowePostępowanie antydopingowePostępowanie antydopingowe    

 

§ 46§ 46§ 46§ 46    

Członkowie Związku i ich przedstawiciele, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, agenci, 

lekarze, fizjolodzy, masażyści, sędziowie i delegaci Związku ponoszą odpowiedzialność 

dyscyplinarną za naruszenie przepisów antydopingowych. 
 

§ 47§ 47§ 47§ 47    

Rodzaje wykroczeń antydopingowych oraz kary za ich popełnienie określają  

w szczególności: 

1) Modelowe Reguły Antydopingowe Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie, 

2) Światowy Kodeks Antydopingowy WADA, 

3) Regulamin Antydopingowy Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF). 
 

§ 48§ 48§ 48§ 48    

Postępowanie w sprawie naruszeń przepisów antydopingowych toczy się  

w I instancji przed Komisją Dyscyplinarną ZPRP oraz w II instancji przed Komisją Odwoławczą 

ZPRP w trybie postanowień § 30-40 Regulaminu, z uwzględnieniem przepisów wymienionych 

w § 47. 
 

§ 49§ 49§ 49§ 49    

1. Od ostatecznych orzeczeń Komisji Odwoławczej ZPRP przysługuje skarga do 

Trybunału Arbitrażowego do spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim na 

warunkach określonych w statucie Trybunału i w ust. 2. 

2. Skargę składa się w terminie 30 dni od daty otrzymania orzeczenia Komisji wraz  

z uzasadnieniem, za pośrednictwem Biura ZPRP. 
 

Rozdział 8Rozdział 8Rozdział 8Rozdział 8    
Postanowienia szczególnePostanowienia szczególnePostanowienia szczególnePostanowienia szczególne    

 

§ 50§ 50§ 50§ 50    

1. Orzeczenia dyscyplinarne, od których nie przysługują środki zaskarżenia,  

są prawomocne i ostateczne w postępowaniu wewnątrzzwiązkowym. 

2. Orzeczenia, o których mowa w ust. 1, podlegają wykonaniu, z zastrzeżeniem ust. 3. 
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3. Orzeczona kara dyscyplinarna nie podlega wykonaniu, jeżeli od daty 

uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu minęły 3 lata. 
 

§ 51§ 51§ 51§ 51    

1. Za niewykonanie w terminie 30 dni prawomocnych orzeczeń organów 

dyscyplinarnych ZPRP wymierza się: 

1) klubom – karę grzywny w wysokości określonej zgodnie z § 29 lub przeniesienia 

drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, 

2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i delegatom ZPRP – karę 

dyskwalifikacji okresowej. 

2. Organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w ust. 1, jest Komisja 

Dyscyplinarna ZPRP. Do tych orzeczeń ma zastosowanie postanowienie § 38. 
 

§ 52§ 52§ 52§ 52    

1. Organ orzekający może zawiesić wykonanie kary dyskwalifikacji o wymiarze  

do jednego roku lub odsunięcia od udziału w nie większej niż 12 liczbie zawodów, jeżeli uzna 

to za celowe z uwagi na zaistniałe okoliczności i dotychczasową postawę osoby, która 

popełniła wykroczenie. 

2. Okres zawieszenia kary wynosi od pół roku do 2 lat i biegnie od daty wydania 

orzeczenia o ukaraniu. 

3. Jeżeli ukarany popełni w okresie zawieszenia jakiekolwiek wykroczenie 

podlegające karze dyskwalifikacji, organ orzekający egzekwuje wykonanie zawieszonej kary 

dyskwalifikacji. W takim przypadku karę zawieszoną dolicza się do nowej kary dyskwalifikacji. 

4. Za wykroczenie podlegające karze dyskwalifikacji, popełnione w okresie 

zawieszenia kary, nie może być orzeczona kara w zawieszeniu. 
 

§ 53§ 53§ 53§ 53    

1. Na wniosek zawodnika organ dyscyplinarny może zawiesić bieg kary dyskwalifikacji 

okresowej, po odbyciu jej połowy. Nie dotyczy to kar nałożonych w wyniku ich gradacji za 

kolejne wykroczenia popełnione w cyklu rozgrywek. 

2. Przy rozpatrywaniu wniosku o zawieszenie dalszego biegu wykonywania kary 

dyskwalifikacji organ dyscyplinarny bierze pod uwagę tryb życia ukaranego i jego zachowanie 

w trakcie odbywania kary oraz stanowisko macierzystego klubu. 

3. Zawodnik, na którego nałożono karę dożywotniej dyskwalifikacji, ma prawo  

po odbyciu dwóch lat kary ubiegać się o zawieszenie dalszego jej biegu i złożenie w tej 

sprawie wniosku do organu dyscyplinarnego. Ewentualne zawieszenie biegu wykonywania 

kary ma w takim przypadku charakter dożywotni. 

4. Jeżeli w okresie zawieszenia kary dyskwalifikacji zawodnik nie popełnił 

wykroczenia podlegającego dyskwalifikacji, przepis § 55 ust. 2 stosuje się. 
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§ 54§ 54§ 54§ 54    

1. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy po wydaniu prawomocnego orzeczenia o ukaraniu 

ujawnią się nowe, istotne okoliczności, nieznane organowi w czasie orzekania, strona może 

złożyć wniosek o wznowienie postępowania. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do organu dyscyplinarnego, który 

wydał orzeczenie w ostatniej instancji. 

3. Do wniosku o wznowienie postępowania przepis § 38 ma zastosowanie. 

4. Po wznowieniu postępowania organ dyscyplinarny uchyla poprzednie orzeczenie  

i ponownie rozpoznaje sprawę. 
 

§ 55§ 55§ 55§ 55    

1. Organ dyscyplinarny prowadzi ewidencję popełnionych wykroczeń, orzeczonych kar 

dyscyplinarnych oraz przypadków zawieszenia lub skrócenia wykonywania kary. 

2. Po upływie dwóch lat licząc od daty odbycia kary, na wniosek ukaranego kara może 

być wykreślona z ewidencji kar, o której mowa w ust. 1. Z chwilą skreślenia kary  

uważa się ją za niebyłą. 

3. Jeżeli przed upływem okresu przewidzianego w ust. 2 ukarany popełnił nowe 

wykroczenie, ukaranie za oba wykroczenia uważa się za niebyłe po upływie dwóch lat  

od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary za nowe przewinienie.  
 

Rozdział 9Rozdział 9Rozdział 9Rozdział 9    
Postanowienia końcowePostanowienia końcowePostanowienia końcowePostanowienia końcowe    

 

§ 56§ 56§ 56§ 56    

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonane wyłącznie w drodze uchwały 

Walnego Zgromadzenia Delegatów ZPRP. 
 

§ 57§ 57§ 57§ 57    

1. Prawo interpretacji przepisów Regulaminu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu 

Delegatów i Zarządowi ZPRP. 

2. Interpretacji dokonuje się w formie uchwał organów, o których mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli przy rozpoznawaniu spraw w pierwszej lub drugiej instancji wyłoni  

się zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, co do stosowania określonych 

przepisów Regulaminu, organ dyscyplinarny jest obowiązany odroczyć rozpoznanie sprawy  

i przedłożyć zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia Zarządowi ZPRP. 

4. Interpretacja dokonana w formie, o której mowie w ust. 2, wiąże wszystkie organy 

dyscyplinarne ZPRP i Zarządy WZPR. 
 


