Zał. Nr 1 do Uchwały Nr 20/2014/2015
Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce
z dnia 27 czerwca 2014 r.

REGULAMIN
przyznawania licencji dla klubów piłki ręcznej w Związku Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP)
§1
1. Regulamin przyznawania licencji dla klubów piłki ręcznej, zwany dalej „Regulaminem”
określa:
1) warunki i tryb przyznawania licencji dla klubów piłki ręcznej,
2) warunki i tryb pozbawiania klubów piłki ręcznej licencji.
2. Regulamin określa także szczegółowe zasady składania wniosków o przyznanie licencji,
prowadzenia ewidencji licencji, pobierania opłat za wydawanie licencji.
3. Regulamin określa ponadto treść i formę decyzji oraz organy upoważnione
do wydawania decyzji o przyznaniu lub pozbawieniu licencji, a także środki zaskarżenia
tych decyzji.
§2
Licencja dla klubu piłki ręcznej, zwana dalej „licencją klubową", jest dokumentem
wewnętrznym Związku zezwalającym na udział danego klubu w rozgrywkach odpowiednio
Superligi, I, II lub III ligi kobiet i mężczyzn, organizowanych i prowadzonych przez ZPRP
lub z jego upoważnienia przez inny podmiot.
§3
1. Decyzję o przyznaniu licencji klubowej wydaje z upoważnienia ZPRP Komisarz
Rozgrywek.
2. Komisarz Rozgrywek jest również upoważniony do wydawania decyzji o odmowie
przyznania licencji i o pozbawianiu licencji klubowej.
§4
1. Komisarz Rozgrywek wydaje decyzję o przyznaniu licencji klubowej, po zweryfikowaniu
pisemnego i kompletnego wniosku klubu sportowego piłki ręcznej. Wzór wniosku stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu.
2. Wniosek o przyznanie licencji klubowej powinien zawierać:
1) nazwę i adres klubu sportowego,
2) określenie rodzaju rozgrywek, w których klub zamierza uczestniczyć,
3) określenie formy organizacyjnej klubu sportowego,
4) podpisy osób umocowanych do reprezentowania klubu sportowego na zewnątrz
i do podejmowania zobowiązań finansowych.
3. Klub sportowy piłki ręcznej ubiegający się o licencję klubową powinien ponadto spełniać
warunki uczestnictwa w danych rozgrywkach określone ich regulaminem.
§5
1. Klub piłki ręcznej dołącza do wniosku:
1) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z ewidencji prowadzonej
przez właściwego starostę,
2) odpis statutu stowarzyszenia lub spółki prawa handlowego,
3) dokument potwierdzający upoważnienie do działań, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4,

4) dokument potwierdzający opłatę składek członkowskich w danym sezonie
rozgrywkowym,
5) pisemne zobowiązanie do przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał
ZPRP oraz przepisów Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej (IHF) i Europejskiej
Federacji Piłki Ręcznej (EHF) według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do Regulaminu.
6) ponadto kluby piłki ręcznej dołączają do wniosku o przyznanie licencji:
a) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu należności publiczno-prawnych wobec
Urzędu Skarbowego,
b) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych,
c) oświadczenie o stanie rozliczeń w opłacaniu należności wobec osób trzecich,
d) oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu należności wobec WZPR,
e) oświadczenie o zapoznaniu zawodników oraz sztabu szkoleniowego z Listą
substancji i Metod zabronionych w sporcie.
7) kluby zobowiązane są przedstawić dowód ubezpieczenia od NNW zawodników.
8) W przypadku odpłatności za licencję klubową, dowodu jej poniesienia.
2. Kluby Superligi i I ligi dołączają do wniosku również dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków przewidzianych w uchwale nr 41/11 Zarządu ZPRP z dnia
27 czerwca 2011 r. w sprawie wymogu szkolenia młodzieży przez kluby
PGNiG Superligi i I ligi.
§6
1. Komisarz Rozgrywek rozpatruje wniosek o przyznanie licencji klubowej w ciągu 14 dni
od daty jego otrzymania i wydaje dokument według wzoru stanowiącego załącznik
nr 3 do Regulaminu.
2. Decyzja o przyznaniu licencji klubowej jest ważna na okres jednego sezonu
rozgrywkowego.
3. Ważność decyzji o przyznaniu licencji klubowej może być przedłużona na kolejny sezon
rozgrywkowy.
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§7
Komisarz Rozgrywek może odmówić przyznania licencji klubowej, jeżeli wnioskodawca
nie spełni warunków określonych w § 4 i 5, a braki te nie zostały usunięte w wyznaczonym
terminie.
Komisarz Rozgrywek może wydać licencję klubową warunkową, ważną
do wyznaczonego terminu wypełnienia lub uzupełnienia istotnych warunków określonych
w § 4 i 5, których klub nie może wypełnić z przyczyn obiektywnych
do dnia rozpoczęcia rozgrywek ligowych.
Decyzja o odmowie przyznania licencji klubowej lub wydania licencji warunkowej wymaga
uzasadnienia.
Licencję warunkową klub może w sezonie rozgrywkowym otrzymać jednokrotnie.

§8
1. Przewodniczący Kolegium Ligi może pozbawić klub piłki ręcznej licencji, jeżeli klub:
1) utracił prawa członkowskie lub został w tych prawach zawieszony,
2) w trybie dyscyplinarnym został przeniesiony do innej klasy rozgrywkowej.

2. Pozbawienie licencji klubowej wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia decyzji.
3. Komisarz Rozgrywek może wyznaczyć i zobowiązać osobę lub osoby z Kolegium Ligi
do zweryfikowania wypełnienia przez klub warunków, których brak był przyczyną wydania
licencji warunkowej. Na podstawie pozytywnej weryfikacji Komisarz Rozgrywek wyda
licencję klubową na wnioskowany sezon.
§9
1. Od decyzji, o których mowa w § 7 i § 8, przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej
ZPRP w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.
2. Do odwołań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy o obowiązku wpłaty kaucji
pieniężnej na zasadach i w wysokości określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym ZPRP.
§ 10
1. Decyzje o przyznaniu licencji klubowych są ewidencjonowane.
2. Ewidencja powinna obejmować co najmniej:
1) numer bieżący decyzji,
2) nazwę i adres klubu sportowego,
3) rodzaj rozgrywek, w których klub sportowy uczestniczy,
4) rubrykę „Uwagi", w której będą odnotowane dane dotyczące m. in. pozbawienia
licencji klubowej, wydania licencji warunkowej.
3. Dokumenty, o których mowa w § 4 - 9, stanowią akta ewidencyjne.
§ 11
1. Związek może pobierać opłaty za przyznanie licencji klubowej lub odstąpić od ich
pobierania w danym sezonie rozgrywkowym.
2. Związek pobiera kaucję za przyznanie licencji warunkowej na okres do usunięcia
przyczyn warunkowania licencji. Kaucja jest niezwrotna, jeżeli klub nie usunie do
wyznaczonego przez Komisarza Rozgrywek terminu.
3. Decyzje dotyczące wysokości opłaty licencyjnej lub zaniechania jej pobierania
są zamieszczane przez Zarząd ZPRP w uchwałach regulujących corocznie poszczególne
rodzaje rozgrywek.

