
 

 

Uchwała nr 34/11 

Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce 

z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie zasad i trybu nagradzania, odznaczania i wyróżniania w Związku 

Piłki Ręcznej w Polsce. 
 

Na podstawie § 40 ust. 1 i 2  statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS 

postanowieniem z dnia 19 marca 2009 r. uchwala się, co następuje : 

 

 

§ 1 

 

Zasady nagradzania reprezentantów Polski i członków ekip reprezentacyjnych za 

osiągnięcie określonych wyników w rywalizacji międzynarodowej w piłce ręcznej określają 

odrębne uchwały Zarządu ZPRP. 

 

§ 2 

 

1. Klubom, które we wszystkich klasach i grupach rozgrywek mistrzowskich zajęły 

pierwsze trzy miejsca, przyznaje się dyplomy, a za zdobycie tytułu Mistrza Polski lub Pucharu 

Polski przyznaje się puchary. 

2. Wszyscy zawodnicy zespołów, które zajęły pierwsze trzy miejsca w rozgrywkach o 

Mistrzostwo Polski, otrzymują medale i dyplomy. 

3. W przypadku rozgrywania zawodów mistrzowskich systemem pucharowym zespoły 

uczestniczące w finale tych zawodów otrzymują dyplomy według zajętych miejsc, a zwycięzca  - 

puchar. 

4. Wyróżnienia, o których mowa w ust. 1 – 3, wręcza się uroczyście po zakończeniu 

określonych zawodów. Wyróżnienia wręczają upoważnieni przedstawiciele Zarządu ZPRP. 

 

§ 3 

 

Zatwierdza się Regulamin odznaczania i wyróżniania za zasługi dla piłki ręcznej w ZPRP 

w brzmieniu aneksu do uchwały. 

 

§ 4 

 

Tracą moc dotychczasowe przepisy ZPRP określające rodzaje odznaczeń i wyróżnień za 

zasługi na rzecz piłki ręcznej oraz zasady i warunki ich przyznawania, wręczania i pozbawiania. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prezes Zarządu ZPRP 

 

 

    Andrzej Kraśnicki 



Aneks do uchwały nr 34/11 
Zarządu ZPRP  z dnia 27.062011 r. 

 
 

R E G U L A M I N 
odznaczania i wyróżniania za zasługi  

dla piłki ręcznej w ZPRP 

 
 

§ 1 
 

1. Regulamin odznaczania i wyróżniania za zasługi dla piłki ręcznej w ZPRP, zwany 
dalej „Regulaminem”, określa w szczególności: 
1) rodzaje odznaczeń i wyróżnień ZPRP, 
2) zasady i warunki przyznawania poszczególnych rodzajów odznaczeń i wyróżnień , 
3) zasady i warunki wręczenia odznaczeń i wyróżnień, 
4) zasady i warunki pozbawiania odznaczeń i wyróżnień. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o piłce ręcznej, rozumie się przez to również 
piłkę ręczną plażową. 
 

§ 2 
 

1. W ZPRP przyznaje się następujące odznaczenia : 
1) Odznakę  „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej”, 
2) Medal „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej”. 

2. Odznaka „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej” jest pięciostopniowa: brązowa, srebrna, 
złota,  diamentowa i diamentowa z wieńcem. 

3. Wzory odznaczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik do Regulaminu. 
4. Odznaka Diamentowa z Wieńcem „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej” powinna zawierać 

kamień naturalny, co najmniej pół szlachetny. 
 

§ 3 
 

1. Odznaki „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej” mogą być przyznane osobom fizycznym 
(trenerzy, instruktorzy, sędziowie, działacze, pracownicy, zawodnicy), które: 
1) uzyskały wybitne osiągnięcia w działalności zawodowej i społecznej w dziedzinie   piłki 

ręcznej, 
2) wyróżniły się wieloletnią aktywnością w zakresie rozwoju piłki ręcznej. 

2. Przy przyznawaniu odznak poszczególnych stopni należy brać pod uwagę, z 
uwzględnieniem ust. 3 i 4, poniższe kryteria: 
1) Srebrna Odznaka „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej” może być przyznana osobie, która 

wykazała się działalnością wymienioną w ust. 1 przez okres nie krótszy niż 5 lat, 
2) Złota Odznaka „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej” może być przyznana osobie, która wykazała 

się działalnością wymienioną w ust. 1 przez okres nie krótszy niż 10 lat, 
3) Diamentowa Odznaka „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej” może być przyznana osobie, która 

wykazała się działalnością wymienioną w ust. 1 przez okres nie krótszy niż 20 lat. 
3. Kolejne odznaki, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt  2 – 5,  mogą być przyznane nie 

wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia przyznania poprzedniej odznaki. 
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odznaki wyższego stopnia mogą być 

przyznane bez zachowania warunku, o którym mowa w ust. 3. 
 

 



§ 4 
 

1. Odznaka Diamentowa z Wieńcem „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej” może być 
przyznana w szczególności: 
1) osobom wymienionym w § 3 ust. 1, posiadającym co najmniej Złotą Odznakę „Za Zasługi 

dla Piłki Ręcznej”, 
2) w związku z zakończeniem czynnej pracy społecznej lub zawodowej odznaczanego, 
3) za całokształt pracy społecznej lub zawodowej odznaczanego. 

2. Odznaka, o której mowa w ust. 1, może być przyznawana pośmiertnie. 
 

§ 5 
 

1. Podmiotom  zbiorowym, w  szczególności  sponsorom, mediom, szkołom wyższym 
i jednostkom samorządu terytorialnego, przyznaje się Medal „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej”. 

2. Warunkiem przyznania Medalu, o którym mowa w ust. 1, są w szczególności: 
1) zasługi w zakresie rozwoju piłki ręcznej, 
2) osiągnięcia naukowe w zakresie piłki ręcznej, 
3) wsparcie finansowe piłki ręcznej i organizacji imprez w tym sporcie. 

3. Medal mogą otrzymać podmioty wymienione w ust. 1, które udokumentują 
działalność wymienioną w ust. 2 przez okres nie krótszy niż 10 lat. 
 

§ 6 
 

1. Odznaczenia ZPRP przyznaje: 
1) Zarząd ZPRP, 
2) Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ZPRP. 

2. Decyzje o przyznaniu Diamentowej Odznaki „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej”, Odznaki 
Diamentowej z Wieńcem „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej” oraz Medalu „Za Zasługi dla Piłki  
Ręcznej” podejmuje  Zarząd ZPRP  z własnej  inicjatywy  lub  na wniosek Komisji Odznaczeń 
i Wyróżnień ZPRP. 

3. Decyzje o przyznaniu Brązowej, Srebrnej lub Złotej Odznaki „Za Zasługi dla Piłki 
Ręcznej” podejmuje Komisja Odznaczeń i Wyróżnień ZPRP z własnej inicjatywy albo na 
wniosek WZPR lub innych członków Związku. 

4. Wniosek o przyznanie odznaczenia ZPRP powinien zawierać w szczególności: 
1) dane personalne kandydata, 
2) informację o  osiągnięciach kandydata, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, w § 4 ust. 1 lub w 

§ 5 ust. 2, 
3) informację o posiadanych przez kandydata odznaczeniach (rodzaj i rok nadania), 
4) proponowany przez wnioskodawcę termin wręczenia odznaczenia, 
5) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy. 

5. Wniosek o przyznanie odznaczenia składa się z odpowiednim wyprzedzeniem w 
stosunku do proponowanego terminu wręczenia odznaczenia. 
 

§ 7 
 

1. Odznaczenia ZPRP wręcza się uroczyście: 
1) podczas Walnych Zgromadzeń Delegatów ZPRP, 
2) podczas walnych zebrań WZPR, 
3) podczas zebrań sprawozdawczo-wyborczych w klubach sportowych, 
4) z okazji jubileuszów lub innych ważnych wydarzeń sportowych i organizacyjnych. 

2. Odznaczenia ZPRP wręczają upoważnieni przedstawiciele organów, o których 
mowa w § 6 ust. 2 lub 3. 

3. Brązową, Złotą, Srebrną i Diamentową Odznakę „Za Zasługi dla Piłki  Ręcznej” 
wręcza się łącznie z odpowiednią legitymacją. 



4. Odznakę Diamentową z Wieńcem „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej” wręcza się łącznie z 
dyplomem wykonanym na czerpanym papierze i umieszczonym w tubie. 

5. Medal „Za Zasługi dla Piłki Ręcznej” wręcza się łącznie z dyplomem. 
 

§ 8 
 

1. Za szczególne zasługi na rzecz rozwoju piłki ręcznej mogą być także przyznawane 
wyróżnienia ZPRP w formie plakietek i dyplomów zarówno osobom fizycznym, jak i 
podmiotom zbiorowym. 

2. Postanowienia § 6 i § 7 stosuje się odpowiednio. 
 

§ 9 
 

Niezależnie od odznaczeń i wyróżnień wymienionych w § 2 i w § 8 mogą być 
ustanawiane w drodze uchwały Zarządu ZPRP inne odznaczenia i wyróżnienia 
okolicznościowe. 
 

§ 10 
 

1. Posiadacze indywidualnych odznaczeń i wyróżnień ZPRP mogą być ich pozbawieni 
w przypadku: 
1) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym na utratę praw publicznych i obywatelskich 

praw honorowych, 
2) skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego, 
3) postępowania nie licującego z godnością działacza piłki ręcznej. 

2. Decyzję o pozbawieniu odznaczenia lub wyróżnienia ZPRP podejmuje Zarząd ZPRP 
z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Odznaczeń i Wyróżnień ZPRP. 

3. Przez postępowanie nie licujące z godnością działacza piłki ręcznej rozumie się w 
szczególności potwierdzone przez odpowiednie organy działanie na szkodę piłki ręcznej i 
ZPRP lub rażąco naruszające zasady współżycia społecznego. 
 


