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REGULAMIN DYSCYPLINARNY 

Związku Piłki Ręcznej w Polsce 
(Tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 8  Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczego Delegatów ZPRP w dniu 30 czerwca 2015 r.) 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 
Zakres przedmiotowy Regulaminu 

1. Regulamin Dyscyplinarny Związku Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP), 

zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności: 

1) zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

2) kary dyscyplinarne i kary dodatkowe oraz zasady ich wymiaru, 

3) wykroczenia dyscyplinarne oraz wymiar kar za ich popełnienie, 

4) organy dyscyplinarne ZPRP i ich kompetencje, 

5) tryb postępowania dyscyplinarnego, antydopingowego, w sprawach 

członkowskich oraz kasacyjnego, 

6) tryb postępowania egzekucyjnego, 

7) zasady wznawiania postępowania dyscyplinarnego, zawieszania 

wykonania kar dyscyplinarnych oraz zacierania ukarania. 

2. Regulamin nie określa zasad odpowiedzialności za popełnienie 

wykroczeń porządkowych ani postępowania w tych sprawach; zasady te normują 

w szczególności przepisy dotyczące: 

1) organizacji poszczególnych kategorii rozgrywek seniorów i 

młodzieżowych, 

2)  wykonywania funkcji sędziego, 

3) wykonywania funkcji delegata ZPRP, 

4) zmiany barw klubowych w ZPRP, 

5) organizacji centralnych akcji szkoleniowych kadr narodowych. 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o piłce ręcznej bez bliższego 

określenia, to rozumie się każdą formę piłki ręcznej. 

 

§ 2 
Zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej w ZPRP 

Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają: 

1) osoby prawne będące członkami zwyczajnymi Związku, w szczególności 

kluby piłki ręcznej i wojewódzkie związki piłki ręcznej (WZPR); 

2) osoby fizyczne działające w imieniu członków zwyczajnych ZPRP, w 

szczególności prezesi i inni reprezentanci klubów i WZPR; 
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3) osoby fizyczne biorące udział we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym i prowadzonym przez ZPRP, w szczególności zawodnicy, 

trenerzy i członkowie ekip szkoleniowych,  sędziowie oraz delegaci i 

przedstawiciele Związku, 

4) agenci zawodników i trenerów, bez względu na formę organizacyjną, w 

jakiej działają,  

jeżeli popełniły wykroczenie dyscyplinarne, zwane dalej również 

„wykroczeniem”. 

 

§ 3 
Pojęcie wykroczenia dyscyplinarnego 

1. Wykroczeniami dyscyplinarnymi są czyny zabronione w niniejszym 

Regulaminie pod groźbą kar wyszczególnionych w § 6 i 11 oraz w rozdziałach     

3 – 5a. 

2. Wykroczeniami dyscyplinarnymi są ponadto czyny stanowiące 

naruszenie przepisów wymienionych w § 74; do postępowania w sprawie tych 

wykroczeń stosuje się postanowienia rozdziału 10 Regulaminu. 

 

§ 4 
Istotne elementy wykroczenia 

1. Za wykroczenie dyscyplinarne odpowiada  osoba, która ukończyła 16 

lat, popełniła je z winy umyślnej  oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przepis szczególny Regulaminu może określać odpowiedzialność za 

wykroczenie popełnione także z winy nieumyślnej lub w trakcie zgrupowań i 

zawodów przeprowadzanych poza granicami Polski. 

 

§ 5 
Udział w popełnieniu wykroczenia 

1. Odpowiedzialność za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo zachodzi 

tylko wtedy, gdy przepisy, o których mowa w § 3, tak stanowią. 

2. Pojęcia usiłowania, podżegania i pomocnictwa są stosowane w 

Regulaminie w rozumieniu przepisów prawa karnego. 

 

   Rozdział 2 

Kary dyscyplinarne, kary dodatkowe i zasady ich wymiaru 

§ 6 
Rodzaje kar dyscyplinarnych 

Karami dyscyplinarnymi są: 

1) grzywna w kwocie powyżej 3000 złotych, 

2) nakaz rozegrania zawodów bez udziału publiczności, 

3) nakaz rozegrania zawodów poza miejscowością będącą siedzibą klubu, 

4) wykluczenie z rozgrywek, 

5) przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywek, 

6) zakaz dokonywania transferów, 
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7) pozbawienie miejsca zajętego w rozgrywkach ligowych, w tym tytułu 

Mistrza Polski, lub pozbawienie miejsca zajętego w rozgrywkach o   

Puchar Polski, w tym tytułu zdobywcy Pucharu Polski, 

8) skreślenie z listy członków kadry narodowej i reprezentantów kraju, 

9) odsunięcie zawodnika od udziału w zawodach mistrzowskich na okres od 3 

miesięcy,  

10) odsunięcie od wykonywania funkcji sędziego na okres powyżej 3 

miesięcy, 

11) odsunięcie od wykonywania funkcji delegata ZPRP na okres powyżej 3 

miesięcy, 

12) odsunięcie trenera od prowadzenia drużyny klubowej lub narodowej albo 

od udziału w ekipie szkoleniowej tych drużyn na okres od 3 miesięcy, 

13)  odsunięcie przedstawicieli klubu lub Związku od reprezentowania tych 

podmiotów podczas zawodów klubowych i narodowych na okres od 3 

miesięcy, 

14) dożywotni zakaz wykonywania funkcji sędziego, trenera, delegata ZPRP 

albo przedstawiciela klubu lub Związku w zawodach klubowych i 

narodowych, 

15) dożywotni zakaz udziału zawodnika we współzawodnictwie sportowym 

organizowanym przez ZPRP, 

16) zawieszenie w prawach członka zwyczajnego Związku, 

17) wykluczenie członka zwyczajnego ze Związku. 

 

§ 7 
Kara grzywny 

1. Grzywnę wymierza się w granicach do 15000 złotych. 

2. Grzywnę wymierza się w setkach lub tysiącach złotych. 

3. Nie nakłada się grzywny na zawodników amatorów oraz zawodników, 

którzy nie ukończyli 18 lat. 

 

§ 8 
Kara odsunięcia od wykonywania określonych funkcji 

1. Karę odsunięcia od udziału w zawodach lub od wykonywania funkcji,   

o których mowa w § 6 pkt 9 – 13, wymierza się w pełnych miesiącach lub latach. 

2. Kara, o której mowa w ust. 1, nie może przekraczać 3 lat. 

3. Kara, o której mowa w § 6 pkt 13, oznacza odsunięcie przedstawicieli 

klubów i Związku od pełnienia wszelkich funkcji we wszystkich drużynach piłki 

ręcznej biorących udział w zawodach klubowych lub reprezentacyjnych. 

 

§ 9 
Kara odsunięcia zawodnika i trenera 

1. Przy wymierzaniu kary okresowego odsunięcia zawodnika, trenera lub 

członka ekipy szkoleniowej od zawodów lub prowadzenia drużyny albo udziału 

w ekipie szkoleniowej orzekana jest również minimalna liczba zawodów, od 
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udziału w których został odsunięty zawodnik, trener lub członek ekipy 

szkoleniowej; minimalna liczba zawodów nie może być niższa niż 7 zawodów 

mistrzowskich. 

2. Wymieniona w ust. 1 liczba zawodów mistrzowskich dotyczy zawodów 

najwyższej klasy rozgrywkowej, do której zawodnik, trener lub członek ekipy 

szkoleniowej był zgłoszony w czasie popełnienia wykroczenia dyscyplinarnego. 

3. Kara, o której mowa w ust. 1, oznacza odsunięcie od udziału we 

wszystkich zawodach piłki ręcznej i od wszystkich funkcji pełnionych podczas 

tych zawodów.  

4. W przypadku popełnienia wykroczenia zagrożonego karą, o której mowa 

w ust. 1 i 2, Komisarz Rozgrywek wydaje postanowienie o odsunięciu 

zawodnika, trenera lub członka ekipy szkoleniowej od udziału w zawodach 

mistrzowskich na okres jednego tygodnia; postanowienie to obowiązuje od daty 

jego wydania. 

5. Komisarz Rozgrywek jest obowiązany przekazać niezwłocznie do 

Komisji Dyscyplinarnej ZPRP postanowienie, o którym mowa w ust. 3, wraz z 

wnioskiem o ukaranie zawodnika, trenera lub członka ekipy szkoleniowej w 

trybie § 55 ust. 2 pkt 1 Regulaminu. 

6. Karę odsunięcia, o której mowa w ust. 3, wykonaną na podstawie 

postanowienia Komisarza Rozgrywek zalicza się na poczet kary orzeczonej przez 

Komisję Dyscyplinarną ZPRP. 

7. Ilekroć w ust. 4 – 6 jest mowa o uprawnieniach Komisarza Rozgrywek, 

rozumie się także uprawnienia Komisji do spraw Piłki Ręcznej Plażowej w 

przypadku turniejów i zawodów w piłce ręcznej plażowej. 

 

§ 10 
   Kara zakazu transferów 

1. Zakaz dokonywania transferów zawodników, o którym mowa w § 6    

pkt 6, oznacza zakaz dokonywania transferów krajowych i zagranicznych, do 

klubu, z klubu oraz do klubu i z klubu. 

2. Zakaz dokonywania transferów zawodników z klubu nie narusza prawa 

zawodników tego klubu do zmiany barw klubowych. 

 

§ 11 
Dodatkowe kary dyscyplinarne 

1. Dodatkowymi karami dyscyplinarnymi są: 

1) zakaz wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ZPRP, 

2) uznanie zawodów za przegrane, 

3) przepadek wpisowego lub innej opłaty rejestracyjnej, 

4) zawieszenie licencji zawodnika, trenera, członka ekipy szkoleniowej, 

sędziego lub delegata ZPRP, 

5) obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej wykroczeniem, 

6) nawiązka, 

7) obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego. 
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2. Kary dodatkowe można orzec, jeżeli są one przewidziane w 

Regulaminie, a orzeka się je, jeżeli Regulamin tak stanowi. 

§ 12 
Zakaz wykonywania niektórych funkcji 

1. Zakaz wykonywania funkcji organizacyjnych i sportowych w ZPRP 

orzeka się w pełnych miesiącach lub latach. 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, orzeka się na okres od 6 miesięcy do 5 lat. 

3. Przy orzekaniu kary wymienionej w ust. 1 określa się rodzaj i nazwę 

organizacji, której zakaz dotyczy. 

 

§ 13 
Kara dodatkowa uznania zawodów za przegrane 

1. Kara, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2, oznacza uznanie zawodów za 

przegrane 0 : 10 w bramkach oraz 0 : 2 w punktach. 

2. Karę, o której mowa w ust. 1, nakłada się na drużynę klubu piłki ręcznej 

winną popełnienia wykroczenia. 

3. Jeżeli drużyny obu klubów popełniły wykroczenia, może być orzeczona 

kara uznania zawodów za przegrane przez obie strony. 

 

§ 14 
Kara przepadku wpisowego i zawieszenia licencji 

1. Przy orzekaniu kary dodatkowej przepadku wpisowego lub innej opłaty 

rejestracyjnej określa się podmiot, na rzecz którego przepadek następuje. 

2. Jeżeli za wykroczenie zawodnika, trenera i członka ekipy szkoleniowej, 

sędziego lub delegata ZPRP została orzeczona kara odsunięcia od wykonywania 

funkcji lub udziału w zawodach, orzeka się również karę dodatkową zawieszenia 

właściwej licencji na okres odsunięcia. 

 

§ 15 
Pozostałe kary dodatkowe 

1. Jeżeli wykroczenie zostało popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej, organ dyscyplinarny może orzec karę dodatkową nawiązki. 

2. Nawiązka nie może przekraczać kwoty 5000 złotych; nawiązka jest 

przeznaczona na rozwój sportu młodzieżowego w ZPRP. 

3. Przy orzekaniu kar dodatkowych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 5     

i 7, określa się sposób naprawienia szkody oraz formę przeproszenia 

pokrzywdzonego. 

 

§ 16 
Zasady wymiaru kar dyscyplinarnych 

1. Przy wymierzaniu kary należy w szczególności: 

1) oceniać stopień społecznej i sportowej szkodliwości czynu, 

2) brać pod uwagę cele kary w zakresie społecznego i sportowego 

oddziaływania, a także cele zapobiegawcze i wychowawcze, 
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3) brać pod uwagę rodzaj i rozmiar wyrządzonej wykroczeniem szkody 

materialnej i sportowej, stopień winy, pobudki, sposób działania i 

zachowania po popełnieniu wykroczenia, 

4) uwzględniać zarówno łagodzące, jak i obciążające okoliczności 

popełnienia wykroczenia. 

2. Dopuszcza się zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary albo 

odstąpienia od wymierzania kary podstawowej lub dodatkowej, jeżeli społeczna 

lub sportowa szkodliwość czynu była niewielka lub znikoma. 

 

§ 17 
Wymiar kary w przypadku recydywy i chuligaństwa 

1. Wymiar kary dyscyplinarnej może zostać podwyższony, jeśli na osobę 

ukaraną nakłada się karę dyscyplinarną za takie samo wykroczenie, popełnione w 

ciągu ostatnich 2 lat lub jeśli to wykroczenie miało charakter chuligański. 

2. Podwyższenie kary nie może przekroczyć maksymalnej kary 

podstawowej powiększonej o połowę, chyba że przepis szczególny stanowi 

inaczej. 

3. Charakter chuligański mają wykroczenia dyscyplinarne polegające na 

umyślnym godzeniu w porządek lub spokój publiczny albo umyślnym niszczeniu 

lub uszkadzaniu mienia, jeżeli sprawca działał publicznie oraz w rozumieniu 

powszechnym bez powodu lub błahego powodu, okazując przez to rażące 

lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego. 

 

§ 18 
Szczegółowe  zasady wymiaru kar 

1. Jeżeli wykroczenie dyscyplinarne stanowi jednocześnie podstawę 

odpowiedzialności karnej lub w sprawach o wykroczenie, oba postępowania 

toczą się niezależnie od siebie. Dopuszcza się zawieszenie postępowania 

dyscyplinarnego do czasu zakończenia postępowania karnego. 

2. Jeżeli wykroczenie osoby fizycznej jest jednocześnie wykroczeniem 

osoby prawnej, w ramach której działa ta osoba fizyczna, odpowiedzialności obu 

tych osób są niezależne. 

3. Jeżeli określone zachowanie sprawcy ma znamiona więcej niż jednego 

wykroczenia dyscyplinarnego, dopuszczalne jest wymierzenie kary łącznej. 

4. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub 

więcej przepisach Regulaminu, stosuje się przepis przewidujący najsurowszą 

karę. 
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Rozdział 3 

Wykroczenia dyscyplinarne popełnione przez osoby prawne 

§ 19 
Wycofanie się klubu z rozgrywek 

Klub piłki ręcznej, który wycofał drużynę z rozgrywek po oficjalnej dacie 

zgłoszenia, podlega grzywnie w kwocie do 15000 złotych. 

§ 20 
Odmowa  zwolnienia reprezentanta Polski 

1. Klub piłki ręcznej, który bezzasadnie odmówił zwolnienia zawodnika 

powołanego do składu kadry narodowej na akcje szkolenia centralnego, podlega  

grzywnie w kwocie do 15000 złotych.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, orzeka się zakaz udziału 

zawodnika w rozgrywkach krajowych i europejskich. 

 

§ 21 
Nieprzystąpienie klubu do zawodów 

1. Klub piłki ręcznej, którego drużyna nie przystąpiła do zawodów, 

podlega grzywnie w kwocie nie niższej niż 4000 złotych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, orzeka się karę dodatkową w 

formie uznania zawodów za przegrane na korzyść drużyny przeciwnej oraz 

naprawienia szkody wyrządzonej wykroczeniem. 

 

§ 22 
Dopuszczenie do gry osoby nieuprawnionej 

Klub piłki ręcznej, którego zawodnik, trener lub członek ekipy 

szkoleniowej albo przedstawiciel przebywał w strefie zmian podczas zawodów 

mistrzowskich, mimo że został prawomocnym orzeczeniem odsunięty od udziału 

w takich zawodach, podlega grzywnie w kwocie nie niższej niż 4000 złotych. 

 

§ 23 
Prowokujące zachowanie spikera 

Klub piłki ręcznej będący gospodarzem zawodów, którego spiker w 

szczególności poprzez tendencyjne komentarze i krytykowanie decyzji 

sędziowskich podburzał publiczność i nie został odsunięty od czynności mimo 

zaleceń sędziów lub delegata ZPRP, podlega grzywnie w kwocie od 3000 do 

5000 złotych. 

§ 24 
Naruszenie obowiązków marketingowych 

1. Klub piłki ręcznej, który w sposób rażący naruszył wymogi w zakresie 

ustalonych w regulaminach rozgrywek praw marketingowych, podlega grzywnie 

w kwocie do 15000 złotych albo karze wykluczenia z rozgrywek do końca 

sezonu sportowego. 

2. W przypadku opisanym w ust. 1 orzeka się obowiązek naprawienia 

szkody wyrządzonej wykroczeniem. 
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§ 25 
Skutki ukarania za doping 

1. Klub, którego zawodnik, trener, członek ekipy szkoleniowej lub inny 

reprezentant został ukarany prawomocnym orzeczeniem za naruszenie przepisów 

antydopingowych, podlega grzywnie w kwocie do 15000 złotych. 

2. Drużyna klubu, którego dwóch lub więcej zawodników zostało 

ukaranych za naruszenie przepisów antydopingowych podczas jednych zawodów, 

podlega karom określonym w ust. 3 – 6. 

3. Jeżeli do naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 2, doszło w 

trakcie trwania sezonu rozgrywkowego, drużyna klubu podlega karze 

wykluczenia ze wszystkich rozgrywek do końca tego sezonu oraz karze 

przeniesienia do niższej klasy rozgrywkowej. 

4. Jeżeli do naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 2, doszło w 

trakcie rozgrywek, ale zostało ono stwierdzone po ich zakończeniu, drużyna 

klubu podlega karze przeniesienia do niższej klasy rozgrywkowej oraz 

pozbawienia miejsca zajętego w rozgrywkach. 

5. W sytuacji opisanej w ust. 4 drużyna klubu, która wywalczyła tytuł 

Mistrza Polski lub zdobywcy Pucharu Polski albo oba te tytuły, podlega karze 

przeniesienia do niższej klasy rozgrywkowej oraz karze pozbawienia zdobytych 

tytułów. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, organ orzekający uznaje za 

przegrane wszystkie zawody rozegrane z udziałem ukaranych zawodników w 

okresie od daty stwierdzenia naruszenia przez nich przepisów antydopingowych 

do dnia wydania orzeczenia o ich ukaraniu. 

 

§ 26 
Samowolne opuszczenie boiska 

1. Klub piłki ręcznej, którego drużyna samowolnie opuściła boisko w 

trakcie zawodów mistrzowskich, podlega grzywnie w kwocie powyżej 3000 

złotych. 

2. Organ orzekający uznaje zawody za przegrane przez klub, o którym 

mowa w ust. 1, na korzyść drużyny przeciwnej. 

3. Organ orzekający może nakazać klubowi, o którym mowa w     ust. 1, 

naprawienie uzasadnionej szkody wyrządzonej wykroczeniem. 

  

§ 27 
Przeprowadzenie imprezy masowej bez zezwolenia 

1. Klub piłki ręcznej będący gospodarzem zawodów, który dopuścił do 

przeprowadzenia imprezy masowej bez posiadania zezwolenia i innych 

dokumentów przewidzianych ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, 

podlega grzywnie w kwocie od 5000 do 15000 złotych. 
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2. Jeżeli z powodu, o którym mowa w ust. 1, impreza została odwołana, 

orzeka się uznanie zawodów za przegrane na korzyść drużyny gości; może być 

również orzeczony nakaz naprawienia szkody wyrządzonej drużynie gości. 

 

§ 28 
Brak opieki medycznej w czasie zawodów 

1. Klub piłki ręcznej będący gospodarzem zawodów, który nie zapewnił  

opieki medycznej przewidzianej w przepisach o bezpieczeństwie imprez 

masowych, podlega grzywnie w kwocie nie niższej niż 4000 złotych. 

2. Jeżeli w wyniku wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, zawody zostały 

odwołane, orzeka się karę dodatkową w formie uznania zawodów za przegrane 

na korzyść drużyny gości; może być również orzeczony nakaz naprawienia 

szkody wyrządzonej drużynie gości. 

3. Takiej samej karze podstawowej podlega klub, jeżeli opieka medyczna 

przybyła do miejsca rozgrywania zawodów, ale w zakresie niezgodnym z 

przepisami prawa albo po upływie terminu przewidzianego dla rozpoczęcia 

zawodów. 

4. W przypadkach kolejnych wykroczeń, o których mowa w ust. 1 i 3, 

orzeka się grzywnę w kwocie nie niższej niż 8000 złotych. 

 

§ 29 
Niesportowe i chuligańskie  zachowania publiczności 

1. Klub piłki ręcznej będący gospodarzem zawodów, którego publiczność 

przejawiła niesportowe zachowanie wobec uczestników zawodów, sędziów, 

delegata ZPRP przed, w czasie lub po zakończeniu zawodów, podlega grzywnie 

w kwocie do 15000 złotych. 

2. Jeżeli zachowania publiczności miały charakter chuligański albo jeżeli 

były wznoszone hasła rasistowskie lub ksenofobiczne, orzeka się grzywnę w 

kwocie do 15000 złotych oraz karę zakazu rozgrywania zawodów na obiekcie 

sportowym albo karę nakazu rozgrywania zawodów bez udziału publiczności. 

3. Takim samym karom podlega klub piłki ręcznej, którego zorganizowana 

i rekomendowana grupa kibiców zachowała się w sposób opisany w ust. 1 lub 2. 

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, może być orzeczona kara dodatkowa 

w formie zakazu uczestnictwa rekomendowanej przez klub zorganizowanej grupy 

kibiców w nie mniej niż 3 meczach wyjazdowych. 

5. Przez niesportowe zachowania publiczności, o których mowa w ust. 1, 

rozumie się w szczególności: rzucanie przedmiotów na boisko, wywoływanie 

bojek, wtargnięcie kibiców na boisko, użycie materiałów niebezpiecznych, 

wznoszenie wulgarnych okrzyków, publikowanie transparentów o treści nie 

związanej z zawodami. 
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§ 30     
Przekupstwo przez reprezentantów klubu 

1. Klub piłki ręcznej, którego reprezentantom zostały przedstawione przez 

organy ścigania zarzuty dokonania przekupstwa zawodnika, trenera, sędziego, 

przedstawiciela klubu lub delegata ZPRP, podlega grzywnie w kwocie do 15000 

złotych, a drużyna tego klubu podlega karom określonym w ust. 2 – 5. 

2. Jeżeli do popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1, doszło w 

trakcie trwania sezonu rozgrywkowego, drużyna klubu podlega karze 

wykluczenia ze wszystkich rozgrywek do końca tego sezonu oraz karze 

przeniesienia do niższej klasy rozgrywkowej. 

3. Jeżeli do popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ust. 1, doszło      

w trakcie rozgrywek, ale zostało ono stwierdzone  po ich zakończeniu, drużyna 

klubu podlega karze przeniesienia do niższej klasy rozgrywkowej oraz 

pozbawienia miejsca zajętego w rozgrywkach. 

4. W sytuacji opisanej w ust. 3 drużyna klubu, która wywalczyła tytuł 

Mistrza Polski lub zdobywcy Pucharu Polski albo oba te tytuły, podlega karze 

przeniesienia do niższej klasy rozgrywkowej oraz karze pozbawienia zdobytych 

tytułów. 

5. Organ orzekający uznaje za przegrane zawody przez drużynę klubu, 

którego reprezentanci dokonali przekupstwa wymienionego w ust. 1 zgodnie z 

postanowieniami § 13. 

6. Takim samym karom podstawowym i dodatkowym podlega klub i jego 

drużyna, jeżeli jego zawodnik, trener, członek ekipy szkoleniowej lub inny 

reprezentant uczestniczył jako współsprawca w popełnieniu przestępstwa, o 

którym mowa w ust. 1. 

 

    Rozdział 4 

Wykroczenia dyscyplinarne popełnione przez osoby fizyczne 

§ 31 
Odmowa udziału w kadrze narodowej 

1. Zawodnik będący członkiem kadry narodowej, który nie przybył na 

akcję szkolenia centralnego bez usprawiedliwienia, podlega karze skreślenia z 

listy członków kadry narodowej i reprezentantów kraju. 

2. Karę skreślenia, o której mowa w ust. 1, orzeka się również, jeżeli 

zawodnik powołany do składu kadry narodowej odmówił udziału w akcjach 

szkolenia centralnego. 

§ 32 
Przebywanie  osoby odsuniętej w strefach niedozwolonych 

1. Zawodnik, trener i członek ekipy szkoleniowej oraz reprezentant klubu 

odsunięty prawomocnym orzeczeniem od wykonywania swojej funkcji, który 

wbrew temu orzeczeniu przebywał w strefach niedozwolonych podczas zawodów 

mistrzowskich, podlega grzywnie do 4000 złotych oraz  karze odsunięcia od 
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wykonywania funkcji lub udziału w zawodach na okres dwukrotnie dłuższy niż w 

dotychczasowym orzeczeniu. 

2. Wykroczeniem, o którym mowa w ust. 1, jest przebywanie osoby 

odsuniętej w strefach lub pomieszczeniach objętych w orzeczeniu zakazem 

wstępu od chwili stawienia się  jej drużyny w obiekcie, w którym rozgrywane są 

zawody, do jego opuszczenia oraz utrzymywanie kontaktów z zawodnikami, 

członkami ekipy szkoleniowej, sędziami lub delegatem ZPRP. 

 

§ 33 
Wykroczenie trenera drużyny opuszczającej samowolnie boisko 

Osoba odpowiedzialna za drużynę piłki ręcznej, która samowolnie opuściła 

boisko w trakcie zawodów mistrzowskich, podlega grzywnie od 3000 do 5000 

złotych oraz karze odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 6 miesięcy do 

2 lat,  przy odsunięciu od udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich. 

 

§ 34 
Uszkodzenie hali sportowej 

1. Zawodnik, trener, członek ekipy szkoleniowej lub reprezentant klubu, 

który zachowując się niesportowo przed, w czasie lub po zawodach dopuścił się 

uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu stanowiącego element wyposażenia hali 

sportowej będącej miejscem rozgrywania zawodów, podlega grzywnie w kwocie 

do 5000 złotych i  karze odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 3 do 6  

miesięcy,  przy odsunięciu od udziału w  co najmniej 7  zawodach mistrzowskich. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, orzeka się nakaz naprawienia 

szkody wyrządzonej wykroczeniem. 

 

§ 35 
Krytyka decyzji organizatora rozgrywek 

1. Zawodnik, trener prowadzący drużynę, członek ekipy szkoleniowej, 

reprezentant klubu lub delegat ZPRP, który w sposób rażący krytykował lub 

ostentacyjnie komentował podczas zawodów lub w miejscach publicznych 

postanowienia lub decyzje osób odpowiedzialnych na przebieg zawodów,           

w szczególności sędziów prowadzących zawody, podlega grzywnie do 4000 

złotych i może być na niego nałożona kara odsunięcia od wykonywania funkcji  

na okres nie krótszy niż 3 miesiące, przy odsunięciu od udziału w nie mniej niż 7 

zawodach mistrzowskich.  

2. W przypadku ponownego popełnienia wykroczenia, o którym mowa w 

ust. 1, orzeka się grzywnę w kwocie do 6000 złotych oraz karę odsunięcia od 

wykonywania funkcji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, przy odsunięciu od 

udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, może być  ponadto orzeczona 

kara dodatkowa odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i 

sportowych w ZPRP na okres do 2 lat. 
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§ 36 
Słowne znieważenie organizatora 

1. Sędzia, trener prowadzący drużynę lub członek ekipy szkoleniowej, 

przedstawiciel klubu  lub delegat ZPRP, który dopuścił się w sposób rażący 

znieważenia słowem lub gestem osoby wykonującej przewidziane przepisami 

zadania przed zawodami, w czasie zawodów i po ich zakończeniu, podlega 

grzywnie w kwocie do 4000 złotych oraz karze odsunięcia od wykonywania 

funkcji sędziego, delegata ZPRP i przedstawiciela klubu oraz od prowadzenia 

drużyny w charakterze trenera i członka ekipy szkoleniowej przez okres od 3 

miesięcy do roku, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 7  zawodach 

mistrzowskich. 

2. W przypadku ponownego popełnienia wykroczenia, o którym mowa w 

ust. 1, orzeka się grzywnę w kwocie do 6000 złotych oraz karę odsunięcia od 

wykonywania funkcji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, przy odsunięciu od 

udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, może być  ponadto orzeczona 

kara dodatkowa odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i 

sportowych w ZPRP na okres do 2 lat. 

4. Zawodnik, który dopuścił się wykroczenia wymienionego w ust. 1 i 2, 

podlega karze odsunięcia od udziału w zawodach przez okres od 3 miesięcy do 

roku, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 7 zawodach mistrzowskich. 

 

§ 37 
Podburzanie publiczności 

1. Zawodnik, trener prowadzący drużynę, członek ekipy szkoleniowej lub 

reprezentant klubu, który zachowując się rażąco niesportowo zachęcał lub 

prowokował kibiców do zachowań  godzących w sędziów, delegata ZPRP, 

drużynę gości lub inną drużynę, podlega grzywnie w kwocie do 4000 złotych 

oraz  karze odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 3 miesięcy do roku, 

przy odsunięciu  od udziału w co najmniej 7  zawodach mistrzowskich. 

2. W przypadku ponownego popełnienia wykroczenia, o którym mowa w 

ust. 1, orzeka się grzywnę w kwocie do 6000 złotych oraz karę odsunięcia od 

wykonywania funkcji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, przy odsunięciu od 

udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, może być  ponadto orzeczona 

kara dodatkowa odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i 

sportowych w ZPRP na okres do 2 lat. 

 

§ 38 
Wysunięcie bezpodstawnych zarzutów korupcji 

1. Zawodnik, trener, członek ekipy szkoleniowej, prezes lub inny 

reprezentant klubu, który wysunął wobec sędziów, delegata ZPRP, organizatora 

rozgrywek i jego organów, a także innego klubu bezpodstawne zarzuty dokonania 
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czynów korupcyjnych, podlega grzywnie do kwoty 10000 złotych i może być w 

stosunku do niego  orzeczona kara odsunięcia od wykonywania funkcji na okres 

od 3 miesięcy do roku, przy odsunięciu od udziału w co najmniej 7 zawodach 

mistrzowskich. 

2. W przypadku ponownego popełnienia wykroczenia, o którym mowa w 

ust. 1, orzeka się grzywnę w kwocie do 15000 złotych oraz karę odsunięcia od 

wykonywania funkcji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy, przy odsunięciu od 

udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, może być  ponadto orzeczona 

kara dodatkowa odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i 

sportowych w ZPRP na okres do 2 lat. 

 

§ 39 
Naruszenie nietykalności cielesnej 

Zawodnik, trener prowadzący drużynę i członek ekipy szkoleniowej lub 

reprezentant klubu, który zachowując się rażąco niesportowo naruszył 

nietykalność cielesną bądź innym czynem znieważył fizycznie sędziego, delegata 

ZPRP lub przedstawiciela organizatora zawodów, podlega grzywnie do 15000 

złotych i  karze odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 6 miesięcy do 2 

lat, przy  odsunięciu od udziału w co najmniej 12 zawodach mistrzowskich. 

 

§ 40 
Wykonywanie funkcji w stanie nietrzeźwości 

1. Sędzia, który prowadził zawody w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu lub innych środków odurzających, podlega karze odsunięcia od 

wykonywania funkcji sędziego na okres od roku do lat trzech. 

2. W przypadkach rażącego zachowania się kara, o której mowa w ust. 1, 

nie może być krótsza niż dwa lata. 

3. Takim samym karom podlegają trenerzy prowadzący drużyny i 

członkowie ekip szkoleniowych oraz przedstawiciele klubów i delegaci Związku, 

którzy dopuścili się wykroczeń, o których mowa w ust. 1 i 2. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 - 3, może być  ponadto 

orzeczona kara dodatkowa odsunięcia od wykonywania funkcji organizacyjnych i 

sportowych w ZPRP na okres do  lat trzech. 

 

§ 41 
Przestępstwo przekupstwa 

1. Przedstawiciele klubu, którym postawiono zarzut dokonania lub 

usiłowania dokonania przekupstwa zawodnika, trenera, sędziego, przedstawiciela 

innego klubu lub delegata ZPRP, podlegają odsunięciu od wykonywania funkcji 

w klubie piłki ręcznej na okres postępowania karnego; postanowienia § 11   pkt 4 

i § 14 ust. 2 stosuje się. 
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2. W przypadku skazania osób prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 

o których mowa w ust. 1, orzeka się karę odsunięcia od wykonywania funkcji na 

okres od  2 lat do dożywotniego. 

 

§ 42 
Manipulowanie wynikami zawodów    

Kto, uczestnicząc w zakładach wzajemnych, bukmacherskich lub 

podobnych, dotyczących zdarzeń objętych rozgrywkami organizowanymi przez 

ZPRP, manipulował wynikami zawodów, podlega grzywnie do 15000 złotych 

oraz karze odsunięcia od wykonywania wszelkich funkcji na okres od 6 miesięcy 

do zakazu dożywotniego. 

 

§ 43 
Wypaczanie wyników zawodów 

Zawodnicy, trenerzy i  członkowie ekip szkoleniowych, sędziowie oraz 

osoby  reprezentujące klub, które dopuściły się przekupstwa lub w innej formie 

działały celu wypaczenia wyniku zawodów, podlegają grzywnie w kwocie do 

15000 złotych oraz  karze odsunięcia od wykonywania ich funkcji na okres od 

roku do dożywotniego wykluczenia. 

 

§ 44  
Podanie dopingu dla małoletniego 

1. Trener prowadzący drużynę i członek ekipy szkoleniowej oraz 

reprezentant klubu, któremu postawiono zarzut podania substancji zabronionej 

małoletniemu zawodnikowi lub zastosowania wobec niego metody zabronionej, 

podlega karze odsunięcia od wykonywania funkcji na okres postępowania 

karnego. 

2. W przypadku skazania osób, o których mowa w ust. 1, prawomocnym 

wyrokiem orzeka się karę odsunięcia od wykonywania funkcji na okres od 2 lat 

do dożywotniego. 

 

    Rozdział 5 

Wykroczenia dyscyplinarne popełnione przy realizacji procedur 

transferowych 

§ 45 
Podanie fałszywych danych w procedurach transferowych 

1. Kto właściwemu organowi ZPRP przekazał nieprawdziwe dane osobowe 

zawodnika w procedurze transferu, podlega grzywnie do 10000 złotych.  

2. Jeżeli wykroczenia, o którym mowa w ust. 1, dopuścił się zawodnik z 

winy umyślnej lub w warunkach recydywy, podlega karze odsunięcia od 

zawodów na okres od 6 miesięcy do 2 lat. 
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§ 46 
Zawarcie dwóch kontraktów 

Zawodnik, który zawarł dwa lub więcej kontraktów obowiązujących w tym 

samym czasie, podlega grzywnie do 5000 złotych, karze odsunięcia od zawodów  

na okres od 6 miesięcy do 2 lat lub obu tym karom łącznie. 

 

§ 47 
Zgłoszenie do gry nieupoważnionego  zawodnika 

1. Klub piłki ręcznej, który zgłosił do udziału w zawodach lub 

rozgrywkach zawodnika nie posiadającego zatwierdzonego świadectwa transferu 

lub międzynarodowego certyfikatu transferowego, podlega grzywnie w kwocie  

od 2000 do 10000 złotych. 

2. Tej samej karze podlega klub, który zgłosił do udziału w zawodach lub 

rozrywkach zawodnika nieupoważnionego do gry z innych powodów albo 

odsuniętego dyscyplinarnie od udziału w zawodach. 

3. W przypadku kolejnego podobnego wykroczenia może być orzeczona 

kara zakazu transferów na okres do 2 sezonów sportowych. 

 

§ 48 
   Zaniedbania klubu wobec innych klubów 

 Klub przejmujący zawodnika, który nie uiścił należnego ekwiwalentu za 

wyszkolenie mimo upływu 6 tygodni od wydania świadectwa transferu i 

wezwania do zapłaty, podlega grzywnie do 10000 złotych oraz karze zakazu 

transferów na okres do 2 lat.  

§ 49 
Zakaz transferów z klubu i do klubu 

1. Klub piłki ręcznej, który uporczywie narusza przepisy transferowe, 

podlega karze zakazu pozyskiwania zawodników w drodze transferu przez okres 

do 2 sezonów sportowych. 

2. W szczególnie rażących przypadkach może być również orzeczona kara 

zakazu dokonywania transferów swoich zawodników przez okres do 2 sezonów 

sportowych. 

 

      Rozdział 5a 

Wykroczenia dyscyplinarne popełnione przez członków   

zwyczajnych Związku przy realizacji zadań statutowych 

§ 49
1      

 
Nieuiszczenie składki członkowskiej 

1. Członek zwyczajny ZPRP, który w przewidzianym terminie i mimo 

wezwania nie uiścił w pełnej wysokości składki członkowskiej, podlega karze 

wykluczenia ze Związku. 

2. W przypadku nieznacznego przekroczenia terminu opłaty należnej 

składki może być orzeczona kara zawieszenia w prawach członkowskich na okres 

do 6 miesięcy 
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§ 49
2 
 

Działanie na szkodę Związku 

1. Członek zwyczajny ZPRP, który działał na szkodę Związku i rozwoju 

piłki ręcznej, podlega karze wykluczenia ze Związku. 

2. Przez działanie na szkodę Związku i rozwoju piłki ręcznej rozumie się w 

szczególności czyny, które naraziły ZPRP i piłkę ręczną na straty materialne, 

sportowe oraz wizerunkowe w kraju i zagranicą. 

 

§ 49
3
 

Uporczywe lub rażące naruszanie postanowień statutu 

1. Członek zwyczajny Związku, który uporczywie naruszał postanowienia 

statutu oraz regulaminów i uchwał ZPRP lub nie realizował prawomocnych 

orzeczeń i decyzji organów Związku, podlega karze zawieszenia w prawach 

członkowskich na okres od 3 miesięcy do roku. 

2. W przypadkach rażących może być orzeczona kara wykluczenia ze 

Związku. 

 

§ 49
4
 

Niezgłoszenie drużyny do rozgrywek przez klub sportowy 

Członek zwyczajny ZPRP będący klubem sportowym, który nie zgłosił do 

rozgrywek organizowanych i prowadzonych przez Związek żadnej drużyny piłki 

ręcznej, podlega karze zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 3 

miesięcy do roku albo karze wykluczenia ze Związku. 

 

§ 49
5
 

Nierealizowanie zadań statutowych przez WZPR 

Wojewódzki Związek Piłki Ręcznej jako członek zwyczajny ZPRP, który 

mimo wezwania uporczywie nie realizował zadań przewidzianych w § 14 ust. 2 

statutu ZPRP, podlega karze zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 

3 miesięcy do roku albo karze wykluczenia ze Związku. 

 

§ 49
6
 

Nierealizowanie zadań przez członka wymienionego w § 15 statutu 

Członek zwyczajny ZPRP będący podmiotem wyszczególnionym w § 15 

statutu Związku, który mimo wezwania uporczywie nie realizował 

zadeklarowanej działalności w zakresie piłki ręcznej, podlega karze zawieszenia 

w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do roku albo karze 

wykluczenia ze Związku. 
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Rozdział 6 

Organy dyscyplinarne i ich kompetencje 

§ 50 
Organy dyscyplinarne ZPRP 

1. Postępowanie dyscyplinarne w ZPRP jest dwuinstancyjne,                       

z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Organami dyscyplinarnymi Związku są: 

1) Komisja Dyscyplinarna ZPRP, 

2) Komisja Odwoławcza ZPRP, 

3) Zarząd ZPRP, 

4) Walne Zgromadzenie Delegatów ZPRP. 

3. W szczególnych przypadkach, o których mowa w rozdziale 9, może być 

prowadzone  także postępowanie kasacyjne. 

 

§ 51 
Komisja Dyscyplinarna ZPRP 

1. Komisję Dyscyplinarną ZPRP w składzie 5 – 7 osób powołuje w drodze 

uchwały Zarząd ZPRP; zmian w składzie Komisji może dokonywać także 

Prezydium Zarządu Związku. 

2. Komisja Dyscyplinarna ZPRP pełni funkcję organu dyscyplinarnego I 

instancji w sprawach wykroczeń dyscyplinarnych: 

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

reprezentacji narodowych przez zawodników, trenerów i członków ekip 

reprezentacyjnych oraz członków kierownictwa reprezentacji, 

2) dotyczących naruszenia przepisów antydopingowych, 

3) popełnionych przez delegatów ZPRP oraz sędziów głównych turniejów, 

4) popełnionych przez zawodników, członków ekip szkoleniowych oraz 

przedstawicieli klubów w czasie lub w związku z rozgrywkami wszystkich 

kategorii, prowadzonymi przez ZPRP, 

5) popełnionych przez sędziów. 

3. Komisja Dyscyplinarna ZPRP pełni również funkcję organu właściwego 

do prowadzenia egzekucji obowiązków wynikających z ostatecznych i 

prawomocnych orzeczeń i decyzji organów dyscyplinarnych ZPRP, z 

uwzględnieniem postanowień rozdziału 12; Zarząd ZPRP może w drodze 

uchwały upoważnić Komisję Dyscyplinarną także do prowadzenia egzekucji 

obowiązków wynikających z prawomocnych decyzji organów porządkowych i 

administracyjnych Związku. 

4. Komisja Dyscyplinarna ZPRP działa na podstawie regulaminu 

zatwierdzonego przez Zarząd Związku w drodze uchwały, z uwzględnieniem 

postanowień rozdziału 7. 

5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4, powinien określać w 

szczególności: 

1) organizację  wewnętrzną Komisji, 

2) rolę i zadania przewodniczącego i sekretarza Komisji, 
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3) wzory zawiadomień stron, wezwań świadków, protokołów posiedzeń oraz 

sentencji orzeczeń, 

4) formy gromadzenia i przechowywania dokumentów Komisji. 

6. W regulaminie, o którym mowa w ust. 4 i 5, Zarząd ZPRP może: 

1) określić kwalifikacje członków Komisji, 

2) ustalić, że Komisja nie ma charakteru organu kadencyjnego, 

3) ustalić, że udział członków zespołów orzekających w posiedzeniach będzie 

odpłatny, oraz określić wysokość tego świadczenia pieniężnego. 

 

§ 52 
Komisja Odwoławcza ZPRP 

1. Komisję Odwoławczą ZPRP w składzie 5 – 7 osób powołuje w drodze 

uchwały Zarząd ZPRP; zmian w składzie Komisji może dokonywać także 

Prezydium Zarządu Związku. 

2. Komisja Odwoławcza ZPRP pełni funkcję organu dyscyplinarnego II 

instancji w sprawach orzeczeń wydanych w I instancji przez Komisję 

Dyscyplinarną ZPRP, od których zostały złożone odwołania. 

3. Zarząd Związku może powierzyć Komisji Odwoławczej w drodze 

uchwały rolę organu odwoławczego od decyzji wydanych w I instancji przez 

organy porządkowe i administracyjne Związku. 

4. Komisja Odwoławcza ZPRP działa na podstawie regulaminu 

zatwierdzonego przez Zarząd Związku w drodze uchwały, z uwzględnieniem 

postanowień rozdziału 8. 

5. Regulamin, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać w 

szczególności: 

1) organizację wewnętrzną Komisji, 

2) rolę przewodniczącego i sekretarza Komisji, 

3) wzory zawiadomień stron, wezwań świadków, protokołów posiedzeń oraz 

sentencji orzeczeń, 

4) tryb postępowania odwoławczego od decyzji organów porządkowych i 

administracyjnych, 

5) formy gromadzenia i przechowywania dokumentów Komisji, 

6) sposób postępowania z dokumentacją kasacyjną. 

6. Postanowienia § 51 ust. 6 stosuje się. 

 

§ 53 
Zarząd i Walne Zgromadzenie jako organy dyscyplinarne  

1. Zarząd ZPRP pełni funkcję organu dyscyplinarnego I instancji w 

sprawach wykroczeń popełnionych przez członków zwyczajnych Związku przy 

realizacji zadań statutowych, z uwzględnieniem postanowień rozdziału 5a i 

rozdziału 11 Regulaminu.  

2. Zarząd ZPRP pełni również funkcję organu kasacyjnego od 

prawomocnych orzeczeń Komisji Odwoławczej ZPRP w sytuacjach określonych 

w  rozdziale 9. 
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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 7 

Postępowanie przed Komisją Dyscyplinarną ZPRP  

§ 54 
Wszczęcie  postępowania – zasady ogólne 

 1. Komisja Dyscyplinarna ZPRP może wszcząć postępowanie 

dyscyplinarne lub odmówić jego wszczęcia, z uwzględnieniem ust. 2 i 3. 

2. Nie wszczyna się postępowania w sprawie wykroczenia 

dyscyplinarnego, jeżeli od daty jego popełnienia upłynął rok, z zastrzeżeniem   

ust. 3. 

3. W przypadku wykroczeń korupcyjnych okres rocznego przedawnienia 

liczy się od daty pozyskania informacji o ich popełnieniu. 

 

§ 55 
Warunki wszczęcia postępowania 

1. Komisja Dyscyplinarna ZPRP wszczyna postępowanie dyscyplinarne po 

uzyskaniu materiałów uzasadniających podejrzenie popełnienia wykroczenia 

dyscyplinarnego. 

2. Komisja Dyscyplinarna ZPRP wszczyna postępowanie z własnej 

inicjatywy lub na wniosek o wszczęcie takiego postępowania złożony przez: 

1) Komisarza Rozgrywek w zakresie wykroczeń dyscyplinarnych 

popełnionych w czasie i w związku z zawodami młodzieżowymi i  

seniorów w ramach rozgrywek organizowanych i prowadzonych  przez 

ZPRP; 

     1a) Komisarza Zmiany Barw Klubowych w zakresie wykroczeń 

dyscyplinarnych popełnionych przez kluby i zawodników piłki ręcznej 

przy realizacji procedur transferowych; 

2) Dyrektora Sportowego ZPRP w zakresie wykroczeń dyscyplinarnych 

popełnionych w czasie i w związku ze zgrupowaniami i zawodami 

reprezentacji narodowych; 

3) Komisję do Spraw Piłki Ręcznej Plażowej ZPRP w zakresie wykroczeń 

dyscyplinarnych popełnionych: 

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

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

Polski w piłce ręcznej plażowej; 

4) Kolegium Sędziów ZPRP w zakresie wykroczeń dyscyplinarnych 

popełnionych przez sędziów; 

5) Dyrektora Biura Związku w zakresie wykroczeń dyscyplinarnych 

popełnionych przez delegatów ZPRP. 
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§ 56 
Zespoły orzekające i strony postępowania 

1. Po wszczęciu postępowania przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej 

ZPRP powołuje zespół orzekający w składzie co najmniej trzech osób, ustala 

termin posiedzenia zespołu oraz zawiadamia strony o przysługującym im prawie 

udziału w posiedzeniu. 

2. Stroną postępowania dyscyplinarnego jest podmiot, którego praw i 

obowiązków dotyczy postępowanie. Stronami postępowania są w szczególności 

osoby prawne i fizyczne, którym zarzuca się popełnienie wykroczenia 

dyscyplinarnego, 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. 

§ 57 
Jawność posiedzeń zespołów 

1. Posiedzenia zespołów orzekających Komisji Dyscyplinarnej 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. 

 

§ 58 
Protokoły posiedzeń 

1. Posiedzenia zespołu orzekającego są protokołowane. 

2. Protokolanta wyznacza przewodniczący zespołu orzekającego spośród 

członków zespołu. 

3. Protokół powinien w szczególności zawierać: 

1) oznaczenie zespołu, sprawy, miejsca i daty posiedzenia, imiona i nazwiska 

członków zespołu orzekającego, stron, świadków i przedstawicieli klubów; 

2) przebieg czynności, w tym wyjaśnienia i wnioski uczestników posiedzenia, 

przebieg i wyniki postępowania dowodowego, wydane w toku posiedzenia 

postanowienia i zarządzenia. 

4. Protokół podpisują protokolant i przewodniczący zespołu orzekającego. 

 

§ 59 
Postępowanie dowodowe  

1. Wydanie orzeczenia o ukaraniu powinno być poprzedzone 

postępowaniem dowodowym. 

2. Zespoły 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. 

3. Niezależnie od dokumentów, o których mowa w ust. 2, zespół 

orzekający może wezwać: 

1) przedstawicieli zainteresowanego klubu w celu uzyskania dodatkowych 

informacji; wezwani przybywają na koszt własny lub osoby prawnej, którą 

reprezentują; 

2) świadków; osoba wezwana na rozprawę w charakterze świadka ma prawo 

do zwrotu kosztów podróży na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach w części dotyczącej wolontariuszy realizujących zadania ZPRP 

poza stałym miejscem ich zamieszkania. 

4. Przewodniczący zespołu orzekającego ma prawo nakładania grzywien 

w wysokości do 500 złotych na osoby, które zostały wezwane na rozprawę w 

charakterze świadków i nie stawiły się bez uzasadnienia, jeżeli osoby te 

podlegają jurysdykcji Zarządu ZPRP. 

 

§ 60 
Zasady wymiaru kar 

1. Członkowie zespołów orzekających są przy wydawaniu orzeczeń 

niezawiśli i podlegają wyłącznie przepisom prawa powszechnie obowiązującego i 

postanowieniom prawa wewnętrznego Związku. 

2. Zespół orzekający wymierza karę dyscyplinarną i dodatkową karę 

dyscyplinarną według własnego uznania, w granicach przewidzianych w 

Regulaminie, z uwzględnieniem zasad określonych w ust. 3 oraz w § 16 – 18. 

3. Organ orzekający powinien rozpatrzeć przedłożony przez obwinionego 

wniosek o  dobrowolne poddanie się karze. 

 

§ 61 
Zawieszenie wykonania kary 

1. Okres zawieszenia wykonania orzeczonej kary dyscyplinarnej wynosi od 

pół roku do 2 lat i biegnie od daty  wydania orzeczenia o ukaraniu. 

2. Zespół orzekający może zawiesić wykonanie orzeczonej kary odsunięcia 

od wykonywania funkcji na okres do jednego roku, przy odsunięciu 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. 
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3. Jeżeli ukarany popełni w okresie zawieszenia jakiekolwiek wykroczenie 

podobne do uprzednio popełnionego, organ orzekający egzekwuje wykonanie 

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

kary. 

4. Za wykroczenie zagrożone karą odsunięcia od wykonywania funkcji lub 

od udziału w zawodach, popełnione w okresie zawieszenia kary, nie może być 

orzeczona kara w zawieszeniu. 

 

§ 62 
Wydanie orzeczenia o ukaraniu 

1. Po wyjaśnieniu sprawy przewodniczący zespołu zamyka posiedzenie, 

odbywa naradę niejawną i wydaje orzeczenie o ukaraniu albo o umorzeniu lub o 

odroczeniu postępowania. 

2. Orzeczenie zapada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 

Żaden z członków zespołu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu. 

3. Jeżeli członek zespołu jest zainteresowany w sprawie, podlega 

wyłączeniu z postępowania dowodowego i orzekania o karze. 

4. Członkowie zespołu orzekającego zobowiązani są do zachowania 

tajemnicy narady. 

 

§ 63 

Ogłoszenie sentencji orzeczenia 

1. Przewodniczący zespołu orzekającego 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 21 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. 

4. Orzeczenie o ukaraniu powinno zawierać pouczenie o przysługującym 

stronie prawie do złożenia odwołania od tego orzeczenia w oznaczonym terminie. 

 

Rozdział 8  

Postępowanie przed Komisją Odwoławczą ZPRP 

§ 64 

Warunki złożenia odwołania  

1. Od orzeczenia o ukaraniu wydanego przez Komisję Dyscyplinarną 

ZPRP stronom przysługuje odwołanie  do Komisji Odwoławczej ZPRP. 

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

za pośrednictwem Komisji Dyscyplinarnej ZPRP w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. 



23 

 

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; w takiej sytuacji Komisja 

Odwoławcza ZPRP zwraca akta sprawy stronie odwołującej się. 

 

§ 65 
Istotne elementy odwołania 

1. Odwołanie od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej ZPRP 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. Komisja Dyscyplinarna ZPRP przekazuje odwołanie do Komisji 

Odwoławczej ZPRP wraz z informacją o spełnieniu warunków wymienionych w 

§ 64 ust. 2 i 3 i przedkłada swoje stanowisko do argumentów podniesionych w 

odwołaniu. 

§ 66 
Postępowanie wyjaśniające i dowodowe 

1. Komisja Odwoławcza prowadzi postępowanie dowodowe w formie 

rozprawy z udziałem odwołującego się oraz przedstawicieli zainteresowanego 

klubu piłki ręcznej. 

2. Do zwołania posiedzenia zespołu orzekającego Komisji Odwoławczej 

ZPRP oraz przebiegu postępowania dowodowego stosuje się odpowiednio 

postanowienia § 56 – 62.  

 

§ 67 
Istotne elementy orzeczenia 

 Zespół orzekający Komisji Odwoławczej ZPRP - w zależności od 

wyników postępowania dowodowego – może: 

1) utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie, albo 

2) zmienić zaskarżone orzeczenia i orzec co do istoty sprawy, albo 

3) uchylić zaskarżone orzeczenie i przekazać sprawę do ponownego 

rozpatrzenia przez organ I instancji, albo 

4) uchylić zaskarżone orzeczenie i umorzyć postępowanie w danej sprawie. 
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§ 68 
Ogłoszenie orzeczenia o ukaraniu 

1. Przewodniczący zespołu orzekającego ogłasza stronom treść sentencji 

orzeczenia na posiedzeniu, na którym zamknięto postępowanie dowodowe i 

podaje ustnie najważniejsze powody rozstrzygnięcia. 

2. 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. 

3. Orzeczenie Komisji Odwoławczej powinno zawierać pouczenie o 

warunkach złożenia przez stronę kasacji jako nadzwyczajnego środka 

zaskarżenia. 

4. Komisja Odwoławcza ZPRP przekazuje stronom orzeczenie wraz z 

uzasadnieniem w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty ogłoszenia. 

 

Rozdział 9  

Postępowanie kasacyjne 

§ 69 
Warunki wniesienia kasacji 

1. Kasacja, o której mowa w § 50 ust. 3 i § 53 ust. 2, jest nadzwyczajnym 

środkiem zaskarżenia prawomocnych orzeczeń  Komisji Odwoławczej ZPRP.  

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

od daty otrzymania orzeczenia Komisji Odwoławczej ZPRP wraz z pisemnym 

uzasadnieniem wyłącznie w sytuacji, kiedy: 

1) zaskarżone orzeczenie rażąco narusza prawo powszechnie obowiązujące 

albo statut i prawo wewnętrzne ZPRP, 

2) w postępowaniu dyscyplinarnym jaskrawo naruszono prawa strony, a 

popełnione uchybienia miały istotny wpływ na wynik sprawy. 

 

§ 70 
Przekazanie kasacji do rozpatrzenia 

1. Kasację wnosi się za pośrednictwem Komisji Odwoławczej ZPRP. 

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

z dokumentacją sprawy i swoim stanowiskiem do Biura Związku w terminie 14 

dni od daty otrzymania kasacji. 

 

§ 71 
Warunki rozpatrzenia kasacji 

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

mowa w § 69 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. 
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§ 72 
Uchwała Zarządu w sprawie rozpatrzenia kasacji 

1. Organem właściwym do rozpatrzenia kasacji jest Zarząd ZPRP. 

2. Skargę kasacyjną rozpatruje się na posiedzeniu plenarnym Zarządu bez 

udziału skarżącego i jego przedstawicieli. 

3. Dyrektor Biura Związku lub upoważniona  przez niego osoba 

przedstawia na posiedzeniu Zarządu ZPRP zaskarżoną sentencję Komisji 

Odwoławczej ZPRP i jej uzasadnienie oraz argumenty zawarte w skardze 

kasacyjnej. 

4. Uchwała Zarządu w sprawie kasacji jest podejmowana w głosowaniu 

tajnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

członków Zarządu. Członkowie Zarządu, którzy uczestniczyli w postępowaniach 

przed I lub II instancją bądź zainteresowani w sprawie objętej kasacją, nie biorą 

udziału w głosowaniu. 

5. Uchwałą, o której mowa w ust. 4, Zarząd Związku uwzględnia skargę i 

uchyla zaskarżone orzeczenie Komisji Odwoławczej albo oddala kasację. 

Uchwała zawiera uzasadnienie podjętego orzeczenia kasacyjnego. 

6. Uchwała Zarządu podjęta w następstwie rozpatrzenia kasacji powinna 

być doręczona stronom w ciągu 30 dni od daty jej podjęcia. Orzeczenie kasacyjne 

jest ostateczne i nie podlega dalszemu zaskarżeniu w postępowaniu 

wewnątrzzwiązkowym. 

 

   Rozdział 10  

Postępowanie antydopingowe 

§ 73 
Zakres odpowiedzialności 

Członkowie Związku i ich przedstawiciele, zawodnicy, trenerzy, 

instruktorzy, agenci, lekarze, fizjolodzy, masażyści, sędziowie i delegaci Związku 

ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie przepisów 

antydopingowych. 

§ 74 
Przepisy antydopingowe 

Rodzaje wykroczeń antydopingowych oraz kary za ich popełnienie 

określają w szczególności: 

1) Modelowe Reguły Antydopingowe Komisji do Zwalczania Dopingu w 

Sporcie /WWW.antydoping.pl/modelowe_reguły_antydopingowe.pdf/, 

2) Światowy Kodeks Antydopingowy WADA 

/WWW.antydoping.pl/kodeks_wada_2009.pdf/, 

3) Regulamin Antydopingowy Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej 

/WWW.ihf.info/IHF AntiDoping Regulations/, 

4) Międzynarodowa Konwencja o zwalczaniu dopingu w sporcie, Paryż, 

dnia 19 października 2005 r. /Dz. U. z 2007 r. Nr 142, poz. 999/. 

 

 



26 

 

§ 75 
Organy dyscyplinarne w sprawach antydopingowych 

 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 rozdziału 7 i 8 Regulaminu, z 

uwzględnieniem przepisów wymienionych w § 74. 

 

    Rozdział 11  

Postępowanie dyscyplinarne w sprawach członkowskich 

§ 76 
Organy i podstawy prawne postępowania 

Zarząd Związku i Walne Zgromadzenie Delegatów ZPRP prowadzą 

postępowanie dyscyplinarne w sprawach wykroczeń popełnionych przez 

członków zwyczajnych Związku przy realizacji zadań statutowych, z 

uwzględnieniem postanowień rozdziału 5a, § 77 i 78 Regulaminu oraz przepisów 

§ 22 ust. 2, § 23  i § 24 statutu ZPRP. 

 

§ 77 
Uchwała w sprawie zawieszenia lub wykluczenia 

1. Wniosek w sprawie zawieszenia lub wykluczenia członka Związku 

składa Dyrektor Biura Związku wraz z uzasadnieniem i przedłożeniem dowodów 

naruszenia przepisów statutowych. 

2. Decyzję w sprawie zawieszenia lub wykluczenia członka Związku 

podejmuje się na posiedzeniu plenarnym Zarządu. Uchwała w tej sprawie jest 

podejmowana w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków Zarządu. 

3. Uchwała o zawieszeniu lub wykluczeniu członka Związku powinna 

zawierać w szczególności: 

1) uzasadnienie zawieszenia lub wykluczenia, 

2) pouczenie o możliwości złożenia odwołania do najbliższego Walnego 

Zgromadzenia Delegatów w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.  

4. Uchwała o zawieszeniu członka Związku w jego prawach powinna 

ponadto określać okres zawieszenia oraz konsekwencje zawieszenia. 

 

§ 78 
Niedopuszczalność kasacji 

 Od uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów ZPRP podjętych w 

sprawach zawieszenia członków zwyczajnych w prawach członkowskich oraz ich 

wykluczenia ze Związku kasacja nie przysługuje. 
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 Rozdział 12  

Postępowanie egzekucyjne w ZPRP 

§ 79 
Wszczęcie postępowania egzekucyjnego 

 1. Komisja Dyscyplinarna ZPRP wszczyna postępowanie  egzekucyjne na 

wniosek organu dyscyplinarnego, porządkowego lub administracyjnego ZPRP, 

którego prawomocne orzeczenie nie zostało wykonane w wyznaczonym terminie 

lub po upływie 30 dni od daty orzeczenia. 

2. Wniosek  organu, o którym mowa w ust. 1, wraz z odpisem orzeczenia 

stanowi tytuł wykonawczy do egzekucji. 

3. Nie wszczyna się postępowania egzekucyjnego, jeżeli od daty 

uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu upłynęły 3 lata. 

 

§ 80 
Środki egzekucji 

1. W ramach postępowania egzekucyjnego Komisja Dyscyplinarna ZPRP: 

1) wzywa osobę prawną lub fizyczną do wykonania obowiązków  o 

charakterze pieniężnym lub niepieniężnym wynikających z orzeczenia      i 

wyznacza termin wykonania nie dłuższy niż 14 dni; 

2) nakłada w drodze postanowienia kary grzywny w celu przymuszenia. 

2. Grzywna w celu przymuszenia może być nakładana kilkakrotnie w tej 

samej lub wyższej kwocie; każdorazowo nakładana grzywna nie może 

przekraczać  kwoty 3000 złotych, a grzywny nakładane wielokrotnie – kwoty 

15000 złotych. 

§ 81 
Orzeczenie egzekucyjne 

 Jeżeli środki, o których mowa w § 80, nie odniosą skutku, Komisja wydaje 

orzeczenie: 

1) o wykluczeniu drużyny z rozgrywek i przeniesieniu jej do niższej ich 

klasy, jeżeli dotyczy sytuacji, kiedy rozgrywki trwają, albo 

2) o przeniesieniu drużyny do niższej klasy rozgrywek, jeżeli rozgrywki 

zostały zakończone; 

3) o nałożeniu na osoby fizyczne kary odsunięcia od wykonywanych funkcji 

w wysokości dwukrotnie wyższej niż orzeczona przez organ, o którym 

mowa w § 79 ust.1. 

 

§ 82 
Odwołanie od orzeczenia egzekucyjnego 

 Od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej ZPRP, o których mowa w § 81, 

przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPRP. Postanowienia § 64         

i § 65 stosuje się. 
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   Rozdział 13  

   Postanowienia szczególne 

 § 83 
Zawieszenie biegu kary 

1. Na wniosek zawodnika organ dyscyplinarny może zawiesić bieg kary 

okresowego odsunięcia od wykonywania funkcji lub od udziału w zawodach, po 

odbyciu połowy tej kary. 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 odsunięcia od wykonywania określonej funkcji 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 dożywotniego zakazu udziału we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ZPRP, ma prawo po 

odbyciu trzech 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 zawodnik nie popełnił wykroczenia 

podobnego, przepis § 85 ust. 2 stosuje się. 

 

§ 84 
Wznowienie postępowania dyscyplinarnego 

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 § 64 ma zastosowanie. 

4. Po wznowieniu postępowania organ dyscyplinarny uchyla poprzednie 

orzeczenie i ponownie rozpoznaje sprawę. 

 

§ 85 
Ewidencja wykroczeń i kar oraz zatarcie ukarania 

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.  
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   Rozdział 14  

  Postanowienia końcowe 

§ 86 
Tryb zmiany Regulaminu 

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonane wyłącznie w drodze 

uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów ZPRP. 

 

§ 87 
Interpretacja postanowień Regulaminu 

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  ZPRP. 


