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Rozdział I. 

 

 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 

 

Art. 1. Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej,  zwany dalej „ŚZPN”, lub „Związkiem”, jest  

związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 

 

Art. 2. 1. Terenem działania ŚZPN jest obszar województwa świętokrzyskiego, a siedzibą 

władz - miasto Kielce. 

2. W ramach ŚZPN mogą działać podokręgi obejmujące terenem swojego działania 

obszar jednego lub kilku powiatów na terenie województwa świętokrzyskiego. 

 

Art. 3.  ŚZPN posiada osobowość prawną. 

 

Art. 4.    ŚZPN jest związkiem sportowym, o charakterze dobrowolnym i samorządnym, 

neutralnym pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym, 

działającym w oparciu o zrzeszonych w niej członków. 

 

Art. 5.     

1. ŚZPN może posiadać status organizacji pożytku publicznego. 

2. ŚZPN może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego 

w zakresie służącym realizacji jego celów statutowych, według zasad określonych 

w przepisach prawa, zaś przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy 

wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej. 

 

Art. 6.     
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1. ŚZPN jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej (PZPN). 

2. ŚZPN jest jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej mężczyzn i kobiet, w piłce 

jedenastoosobowej, plażowej i futsalu w województwie Świętokrzyskim. 

 

Art. 7.   Działalność ŚZPN jest zgodna z własnym statutem, statutami FIFA, UEFA, PZP, 

Prawem o stowarzyszeniach, Ustawą o sporcie oraz innymi obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 

Art. 8.    ŚZPN posiada odznakę organizacyjną, emblemat (logo), sztandar związkowy, 

może wydawać biuletyny i inne materiały organizacyjne, oraz używać własnej 

pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

 

Art. 9.   

1. ŚZPN samodzielnie określa swoje cele, programy działania, struktury 

organizacyjne, uchwala akty normatywne wewnętrzne, wydaje komunikaty i 

inne materiały organizacyjne. 

2. Wszyscy członkowie ŚZPN, organy ŚZPN, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, 

pośrednicy transakcyjni, sędziowie, licencjonowani organizatorzy imprez 

piłkarskich, działacze piłkarscy i osoby zatrudnione w sporcie piłki nożnej 

zobowiązani są przestrzegać przy realizacji swoich funkcji statutów, 

regulaminów, decyzji oraz kodeksów etycznych PZPN i ŚZPN.  

 

Art.10. Czas trwania ŚZPN jest nieograniczony. 

 

Rozdział II. 

 

 Cele i zadania statutowe ŚZPN oraz sposoby ich realizacji. 

 

Art.11.  Celem działania ŚZPN jest organizacja, rozwój, promocja i popularyzacja sportu 

piłki nożnej, szkolenie młodzieży piłkarskiej, wychowywanie dzieci i młodzieży 

przez sport piłki nożnej przeciwdziałając negatywnym zjawiskom społecznym, 

ochrona praw i interesów członków Związku, koordynacja działań wszystkich 

członków Związku oraz pozyskiwanie środków na działalność statutową. 

 

 

 

Art.12.  ŚZPN realizuje swoje cele poprzez: 

1) opracowywanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej w tym także piłki plażowej 

i futsalu mężczyzn oraz kobiet na terenie swojej działalności, 

2) organizowanie systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych na terenie 

województwa, we wszystkich kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn, 
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3) szkolenie i doszkalanie trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, działaczy 

społecznych i pracowników, 

4) prowadzenie działań zapewniających przestrzeganie porządku i bezpieczeństwa na 

obiektach sportowych w czasie zawodów piłkarskich, 

5) podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania zasad fair 

play i uczciwej rywalizacji sportowej oraz skutecznego eliminowania 

niekorzystnych zjawisk związanych z uprawianiem sportu piłki nożnej, w tym 

korupcji oraz innych form oszustwa sportowego, 

6) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków, zawodników, sędziów 

i działaczy statutu, obowiązujących przepisów dotyczących gry i innych 

regulaminów ŚZPN i PZPN, 

7) nakładanie kar i sankcji dyscyplinarnych na członków ŚZPN, zawodników, 

trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy społecznych za naruszanie przepisów, 

regulaminów i zasad obowiązujących w sporcie piłkarskim, 

8) rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami ŚZPN w wyniku ich 

działalności w sporcie piłki nożnej, 

9) przyznawanie nagród i stypendiów sportowych dla zawodników i trenerów 

reprezentacji młodzieżowych ŚZPN w różnych kategoriach wiekowych; 

10) przyznawanie nagród i zapomóg dla zawodników, trenerów, instruktorów, 

sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników ŚZPN; 

11) współdziałanie z instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju sportu piłki 

nożnej, w tym wspieranie Ludowych Zespołów Sportowych, Uczniowskich 

Klubów Sportowych oraz Ośrodków Szkolenia Młodzieży działających na terenie 

województwa świętokrzyskiego, szkolących młodzież w sporcie piłkarskim, 

12) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie 

realizacji polityki informacyjnej dotyczącej działalności ŚZPN, 

13) prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zbiorów pamiątek 

dotyczących działalności ŚZPN i rozwoju piłki nożnej w województwie 

świętokrzyskim, 

14) opracowywanie sprawozdań okresowych i materiałów informacyjnych, 

15) prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej, wydawniczej  

i popularyzatorskiej, 

16) stwarzanie warunków do udzielania ochrony prawnej interesów członków 

ŚZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich, oraz 

licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, 

17) nadawanie licencji klubom, oraz zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom 

i menadżerom, 

18) realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków ŚZPN, zawodników, 

trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników w związku  

z ich codzienną działalnością na rzecz ŚZPN, 

19) pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem ich na działalność 

statutową, w tym środków pochodzących z: 
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a) Unii Europejskiej, z uwzględnieniem programów ogólnokrajowych i regionalnych, 

środków z Europejskiego Funduszu społecznego oraz innych programów wsparcia, 

b) programów wsparcia i współpracy tworzonych przez państwa oraz organizacje 

międzynarodowe, których beneficjentem jest Rzeczpospolita Polska  

c) budżetu Państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu innych 

osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 

oraz osób fizycznych, 

20) ponoszenie kosztów dotyczących współpracy z organizacjami piłkarskimi 

krajowymi i zagranicznymi oraz osobami trzecimi, w tym w szczególności 

kosztów: 

a) upominków wręczanych działaczom innych organizacji piłkarskich, osobom 

trzecim oraz klubom sportowym z okazji jubileuszów i innych uroczystości, 

b) podróży oraz pobytu gości w ŚZPN. 

21) realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków ŚZPN, zawodników, 

trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników ŚZPN  

w związku z ich działalnością na rzecz ŚZPN poprzez ponoszenie kosztów: 

a) nieodpłatnego przekazywania biletów na mecze reprezentacji Polski, 

b) zakupu biletów na imprezy kulturalne podczas zgrupowań i obozów piłkarskich, 

c) organizacji Walnego Zebrania Delegatów, posiedzeń, narad, konferencji i 

innych spotkań okazjonalnych realizowanych przez ŚZPN dla członków 

statutowych organów ŚZPN oraz zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, 

działaczy piłkarskich oraz pracowników ŚZPN, 

d) nagród i zapomóg dla zawodników, trenerów, sędziów, działaczy piłkarskich  

i pracowników ŚZPN, 

e) szkoleń dla trenerów i sędziów, 

22) finansowanie organizacji konferencji, seminariów, narad szkoleniowych  

i metodyczno-szkoleniowych przeprowadzanych na rzecz rozwoju i popularyzacji 

piłki nożnej. 

23)  działalność charytatywną,  

24)  podejmowanie innych działań służących realizacji zadań statutowych. 

 

Art.13.   W celu realizacji zadań statutowych ŚZPN może prowadzić działalność 

gospodarczą, na zasadach określonych przepisami prawa obowiązującego  

w Polsce. ŚZPN może powoływać zakłady, agencje, oraz uczestniczyć w spółkach 

i innych przedsięwzięciach gospodarczych, a także tworzyć fundacje. 

 

Rozdział III. 

 

Członkowie ŚZPN ich prawa i obowiązki. 

 

Art.14. 1. Członkami ŚZPN są kluby sportowe, działające w formach organizacyjno – 

prawnych zgodne z prawem polskim, mające siedzibę na obszarze województwa 
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świętokrzyskiego i posiadające, co najmniej jedną sekcję piłki nożnej mężczyzn lub 

kobiet w piłce jedenastoosobowej, futsalu, piłce plażowej, zarówno  

w kategoriach seniorskich, jak i młodzieżowych. 

2. Członkowie, o których mowa w art. 14 ust. 1 statutu, są jednocześnie członkami 

PZPN. 

3. Członkami ŚZPN mogą być także inne osoby prawne, działające na rzecz sportu 

piłki nożnej, przyjęte w poczet członków ŚZPN na podstawie uchwały Zarządu 

ŚZPN. 

4. Osoba fizyczna bądź osoba prawna posiadająca akcje lub inne tytuły 

uczestnictwa w klubie sportowym nie może posiadać akcji lub innych tytułów 

uczestnictwa w innym klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie 

sportowym w dyscyplinie piłki nożnej, ani też zasiadać w jego organach. 

5. Osoba fizyczna będąca członkiem władz jednego klubu nie może jednocześnie 

zasiadać we władzach innego klubu. 

 

Art.15.  Członkowie ŚZPN posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność  

na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz własnych statutów, statutu 

PZPN oraz statutu ŚZPN. 

 

Art.16.  Członkostwo w ŚZPN powstaje z chwilą przyjęcia na członka przez Zarząd 

Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia. 

 

Art.17.  Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, może nadać osobom fizycznym 

godność członka honorowego ŚZPN lub honorowego prezesa ŚZPN za szczególne 

zasługi dla organizacji i rozwoju piłki nożnej na terenie województwa 

świętokrzyskiego zwykłą większością głosów. 

 

Art.18.  1. Członkowie ŚZPN mają prawo: 

1) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ŚZPN za pośrednictwem swoich 

delegatów wybranych na Walnych Zgromadzeniach klubów, 

2) decydowania w sprawach Związku na zasadach przewidzianych w statucie, 

3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz ŚZPN, 

4) zgłaszania kandydatów wybieranych do statutowych organów Związku, 

5) uzyskiwania informacji na temat działalności ŚZPN, 

6)  uczestniczenia we współzawodnictwie i zawodach sportowych oraz  szkoleniach 

organizowanych przez ŚZPN i PZPN, 

7) wykonywania wszystkich innych praw wynikających ze Statutu oraz Regulaminów 

ŚZPN. 

2. Członkowie honorowi oraz prezesi honorowi mają prawo uczestniczenia  

w działalności ŚZPN z głosem doradczym. 

 

Art.19.  Członkowie ŚZPN zobowiązani są do: 
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1) przestrzegania statutów, regulaminów, oraz zaleceń obowiązujących w sporcie 

piłki nożnej, 

2) realizacji uchwał i decyzji podejmowanych przez organy statutowe ŚZPN i PZPN, 

3) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki nożnej, 

oraz realizacji zadań statutowych, 

4)  dbania o wysoki poziom moralny, etyczny i sportowy działaczy, zawodników, 

trenerów, instruktorów oraz pracowników zatrudnionych w sporcie piłki nożnej, 

5) przestrzegania zasad uczciwości, integralności i ducha sportowego wyrażających 

idee fair play, 

6) terminowego opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz ŚZPN  

i PZPN w wysokości ustalonej przez władze statutowe. 

 

Art. 20.  1. Członkostwo w ŚZPN ustaje w przypadku: 

1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu ŚZPN z dniem jej 

przyjęcia przez Zarząd, 

2) rozwiązania, likwidacji lub upadłości ŚZPN, klubu sportowego lub innej osoby 

prawnej posiadającej sekcję piłki nożnej w dacie wydania prawomocnego 

orzeczenia o rozwiązaniu, likwidacji lub upadłości, 

3) rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki nożnej nadal istniejącego klubu sportowego 

lub innej osoby prawnej,  

4) po wykluczeniu przez Zarząd ŚZPN lub PZPN za działalność sprzeczną z prawem, 

statutem, lub orzeczeniami władz ŚZPN lub PZPN – z chwilą uprawomocnienia się 

decyzji,  

5) skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek 

członkowskich lub innych zobowiązań wobec ŚZPN lub PZPN przez okres 

przekraczający 12 miesięcy, 

6) braku zespołu w rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez PZPN, ŚZPN  

lub inny związek sportowy będący członkiem PZPN. 

 

Art. 21. Zawieszenie członkostwa może nastąpić na czas określony, jeżeli członek jest 

podejrzany o poważne naruszenie obowiązującego prawa lub powtarzające się 

niewypełnienie obowiązków statutowych i regulaminowych na rzecz Związku. W 

okresie zawieszenia członek ŚZPN nie może wykonywać żadnych praw 

wynikających z członkostwa.  

 

Rozdział IV. 

 

 Władze ŚZPN. 

 

Art. 22. Władzami ŚZPN są: 

1. Walne Zebranie Delegatów 

2. Zarząd 
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3. Komisja Rewizyjna 

 

Art.23.  Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub 

jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia. 

 

Art.24. 

1. Kandydatami na Prezesa ŚZPN oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, mogą 

być delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów, członkowie ustępującego 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej nie będący delegatami. Kandydatami, o których 

mowa powyżej, mogą być jedynie osoby, które nie były karane za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

   2. Funkcję     Prezesa ŚZPN można pełnić nie dłużej niż dwie następujące po sobie 

    kadencje.  

   3. Prezes ŚZPN, wiceprezesi ŚZPN oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie 

mogą pełnić równocześnie   funkcji Prezesa klubu mającego sekcję piłki nożnej, ani 

także sprawować mandatu: posła, posła do Parlamentu Europejskiego, senatora, czy 

też piastować stanowiska: ministra, wojewody, marszałka województwa.   

  4.Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem  

     organów jurysdykcyjnych związku, ani też pełnić funkcji Sekretarza Biura ŚZPN. 

5. Członek statutowego organu ŚZPN nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym 

    dotyczącym jakichkolwiek spraw lub zagadnień, w których istnieje lub może 

    wystąpić konflikt interesów.    

 

 Walne Zgromadzenie Delegatów. 

 

Art.25.   Najwyższą władzą ŚZPN jest Walne Zgromadzenie Delegatów. W okresie między 

jego zebraniami władzę sprawuje Zarząd ŚZPN. 

 

Art.26.  W Walnym Zgromadzeniu  biorą udział: 

1) z głosem stanowiącym - delegaci. Głosują tylko obecni i każdemu delegatowi 

przypada  jeden głos, 

2) z głosem doradczym;  ustępujący członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, 

Komisji Odwoławczej ds. licencji klubowych, przedstawiciele trenerów, sędziów 

i innych komórek organizacyjnych Związku, członkowie honorowi oraz  

zaproszeni goście. 

 

Art.27.  

         1 Mandat delegata na Walne Zgromadzenie ŚZPN posiadają osoby wybrane na 

Walnych Zgromadzeniach członków ŚZPN według następujących zasad: 

1) klub biorący udział w rozgrywkach ekstraklasy mężczyzn - 3-ch delegatów, 

2) kluby pierwszej, drugiej i trzeciej ligi mężczyzn - po 2-ch delegatów, 

3) pozostali członkowie niższych klas rozgrywkowych mężczyzn po 1 delegacie,  
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4) Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej – 2-ch delegatów, 

5) Stowarzyszenie Sędziów Piłki Nożnej – 2-ch delegatów, 

6) Piłka nożna kobiet: 2-ch delegatów reprezentujących wszystkie kluby 

uczestniczące w rozgrywkach piłki nożnej kobiet, 

7) FUTSAL: 1-go delegata reprezentującego wszystkie kluby uczestniczące 

w rozgrywkach 5-osobowych drużyn. 

 

2 Delegaci zachowują swoje mandaty do dnia zwołania kolejnego Walnego 

Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. 

 

3 Członkowie ŚZPN są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu Delegatów przez 

swoich delegatów lub zastępców delegatów. Każdemu delegatowi przysługuje 

jeden głos. W głosowaniu mogą brać udział wyłącznie delegaci lub zastępcy 

delegatów.   

 

4 Dane osobowe delegatów i zastępców delegatów, tj. imię, nazwisko, adres 

zamieszkania oraz adres email, powinny zostać niezwłocznie zgłoszone do Biura 

ŚZPN nie później jednak niż na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia 

Delegatów.     

 

5 Każdy członek ŚZPN powinien poinformować ŚZPN, że będzie reprezentowany 

przez zastępcę delegata, a nie przez delegata, najpóźniej na 3 dni robocze przed 

terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

Art.28.  Mandat delegata nie wygasa z chwilą jego wyboru do: organów wykonawczych, 

organów władzy, kontrolnych lub jurysdykcyjnych Związku. Mandat delegata 

wygasa w razie śmierci delegata, pisemnej rezygnacji z mandatu, utraty mandatu 

przez reprezentowaną organizację członkowską, lub odwołania go z funkcji 

delegata w tej organizacji podjętej uchwałą Zarządu.  

Odwołanie może nastąpić w razie: 

1) wszczęcia przez organy ścigania w stosunku do delegata postępowania karnego  

o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, 

2) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez organy związkowe za naruszenie 

norm etyczno-moralnych obowiązujących w sporcie piłki nożnej, 

3) zaprzestania pełnienia funkcji lub innej działalności członkowskiej w organizacji 

którą reprezentował delegat. 

 

Art.29.   Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej 50% delegatów. 

 

Art.30.  Do ważności Walnego Zgromadzenia w I terminie konieczny jest udział nie mniej 

niż ½ delegatów, a w drugim terminie nie mniej niż 1/3 delegatów. W drugim 
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terminie Walne Zgromadzenie może się odbyć w tym samym dniu, 30 minut od 

upływu pierwszego terminu.  

 

Art.31.  Na wniosek 2/3 członków Zarządu ŚZPN lub 1/3 łącznej liczby członków Związku 

względnie Komisji Rewizyjnej, może być zwołane Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Delegatów. 

 

Art.32.  Nadzwyczajne  Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie do 3 miesięcy od daty 

złożenia wniosku o jego zwołanie i obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw, dla 

których zostało zwołane. 

 

Art.33.  W połowie kadencji zwołuje się Walne Zgromadzenie sprawozdawcze. 

 

Art.34.  O terminie, miejscu i porządku obrad każdego Walnego Zgromadzenia Zarząd 

Związku zawiadamia delegatów co najmniej 45 dni przed terminem  

Zgromadzenia. 

 

Art.35. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów ustala Zarząd uwzględniając   

propozycje członków. Propozycje członków w tym zakresie powinny być przesłane 

na piśmie do Zarządu najpóźniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia 

i krótko uzasadnione.  

2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów może być zmieniony 

większością 2/3 głosów, przy obecności, co najmniej 50 % delegatów. 

3. Walne Zebranie Delegatów nie może podejmować uchwał dotyczących spraw 

nieujętych w porządku obrad. 

 

Art.36.  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy: 

1) przyjmowanie porządku obrad przedstawionego przez Zarząd, 

2) uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie większością 

2/3głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów, 

3) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się ŚZPN większością 2/3 głosów przy 

obecności co najmniej połowy liczby delegatów, 

4) wybór, zawieszenie lub odwołanie Prezesa, Członków Zarządu, Komisji 

Rewizyjnej, 

5) wybór delegatów oraz zastępców delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN nie 

wcześniej jak na 6 miesięcy i nie później jak na 2 miesiące przed terminem 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego PZPN, zgodnie 

z przyznanym limitem,  

6) uchwalanie programu działania Związku i zaleceń dla Zarządu ŚZPN, 

7) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

8) udzielanie absolutorium Zarządowi– na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
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9) nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego ŚZPN na 

wniosek Zarządu, 

10) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu ŚZPN w sprawach przyjęcia na 

członka, zawieszenia lub wykluczenia ze Związku, zgłoszonych co najmniej na 30 

dni przed Terminem Walnego Zgromadzenia, 

11) rozpatrywanie wniosków Zarządu i członków ŚZPN, 

12) interpretacja Statutu ŚZPN oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

  

Zarząd. 

 

Art.37. Zarząd ŚZPN składa się z Prezesa i 10 członków wybranych przez Walne 

Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym lub jawnym. 

 

Art.38.  Prezesa wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów w odrębnym głosowaniu. 

 

Art.39.  Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane 

w ciągu 14 dni licząc od dnia wyborów. 

 

Art.40.  Prezes Zarządu opracowuje „Regulamin działania”, który Zarząd przyjmuje na 

pierwszym posiedzeniu po ukonstytuowaniu się. 

 

Art.41.  Częstotliwość posiedzeń Zarządu winna być określona w „Regulaminie działania”. 

 

Art.42.  Całokształtem prac Zarządu kieruje Prezes, który jest jednocześnie reprezentantem 

Związku na zewnątrz. Podczas jego nieobecności zadania wykonuje wyznaczony 

przez niego Członek Zarządu. 

 

Art.43.  W razie rezygnacji Prezesa w czasie kadencji, Zarządowi przysługuje prawo 

wskazania osoby pełniącej obowiązki Prezesa spośród pozostałych członków 

Zarządu, do czasu wyboru Prezesa na najbliższym Walnym Zgromadzeniu 

Delegatów. 

 

Art.44.1. W razie rezygnacji z pracy w Zarządzie, nie więcej jak 50% członków, Zarząd 

dokonuje kooptacji do swego składu osób spośród przedstawicieli biorących udział 

w wyborach do Zarządu, które uzyskały kolejno największą ilość głosów, bądź też 

pracuje w zmniejszonym składzie do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia 

Delegatów. Przy rezygnacji z pracy w Zarządzie ŚZPN więcej jak 50% członków 

należy zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów. 

2. Mandat członka zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo skazania 

prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
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Art.45.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 

połowy jego członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa. 

 

Art.46.  Do kompetencji Zarządu należy: 

1) realizowanie programu i zaleceń zawartych w uchwałach Walnego Zgromadzenia 

Delegatów, 

2) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, 

3) przyjmowanie projektów planów działania i planów finansowych, 

4) podejmowanie uchwał, co do wysokości składki członkowskiej i innych opłat  

na rzecz ŚZPN wiążących się z uczestnictwem w działalności statutowej Związku, 

5) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów, 

6) a) powoływanie podokręgów o następującej strukturze: Zarząd Podokręgu, 

Komisję Rewizyjną Podokręgu, Wydział Gier i Dyscypliny Podokręgu, Wydział 

Sędziowski Podokręgu, Biuro Podokręgu z Sekretarzem i trenerem koordynatorem 

Podokręgu, w ilościach określonych w regulaminach 

b) przepisy rozdziałów IV, V i VI Statutu stosuje się odpowiednio do organów 

     w chodzących w skład struktury podokręgów  

      c) powoływanie organów jurysdykcyjnych, wykonawczych i administracyjnych,  

      ich przewodniczących oraz składy osobowe w ilości określonej w regulaminach. 

7) uchwalanie i zmiana regulaminów działania organów jurysdykcyjnych, komórek 

organizacyjnych i administracyjnych, 

8) uchwalanie przepisów, postanowień regulaminów i wytycznych normujących 

uprawianie piłki nożnej na terenie działania ŚZPN, 

9) wyróżnianie oznakami honorowymi oraz nagradzanie zasłużonych dla sportu piłki 

nożnej członków, sympatyków, działaczy społecznych, pracowników, 

zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, pośredników transakcyjnych i 

organizatorów sportu, 

10) kierowanie do rozpatrzenia przez Związkowy Trybunał Piłkarski błędnie  

wydanych decyzji przez organa pierwszej instancji, 

11) interpretacja Statutu ŚZPN, regulaminów i innych aktów normatywnych 

uchwalanych przez Zarząd,  

12) Prezes, Wiceprezesi oraz inni Członkowie Zarządu kierują i nadzorują działalność 

wewnętrznych jednostek organizacyjnych Związku według rzeczowego podziału 

kompetencji ustalonego przez Zarząd ŚZPN. 

 

Art.47. W przypadku naruszenia przez członka ŚZPN, zawodnika, trenera, instruktora, 

pośrednika transakcyjnego, licencjonowanego organizatora imprez piłkarskich, 

sędziego, działacza piłkarskiego; statutu, regulaminów, uchwał, decyzji i innych 

przepisów ŚZPN lub PZPN, Zarządowi przysługuje prawo zastosowania 

następujących środków organizacyjno- członkowskich: 

1) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądania ich usunięcia w określonym 

terminie, 
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2) odmówienie pomocy organizacyjnej lub innego poparcia, 

3) żądania zawieszenia lub uchylenia uchwał lub decyzji niezgodnych ze statutem 

ŚZPN i przepisami wewnątrz związkowymi, 

4) zawieszenie członka ŚZPN ze skutkiem natychmiastowym zgodnie z art.21 statutu, 

nie dłużej niż do najbliższego Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

 

Komisja Rewizyjna. 

 

Art.48. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, spośród których następuje wybór 

przewodniczącego i sekretarza. 

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu 

zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym 

pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. 

 

Art.49.  Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności 

wyznaczony Członek Komisji Rewizyjnej.  

 

Art.50. 1.  Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

  2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 

co najmniej 50% członków. 

 

Art.51.  Komisja Rewizyjna, przynajmniej raz w roku, przeprowadza kontrolę działalności 

statutowej ŚZPN w tym kontrolę realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia 

Delegatów. 

 

Art.52.  Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Delegatów sprawozdanie 

z przeprowadzonych kontroli oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku  

o udzielenie absolutorium Zarządowi.  

 

Art.53.  Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami 

wynikającymi z ustaleń kontrolnych, żądać dokumentów, wyjaśnień oraz nakazać 

usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 

 

Art.54.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek 

Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów,  

z głosem doradczym. 

 

Art.55.  W razie rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej nie więcej jak 50% członków,  

Komisja Rewizyjna dokonuje kooptacji do swego składu  osób, które w wyborach 

uzyskały kolejno największą ilość głosów, bądź pracuje w zmniejszonym składzie. 

Przy rezygnacji z pracy w Komisji Rewizyjnej więcej jak 50% członków, należy 

zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów. 
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Rozdział V. 

 

 Organy jurysdykcyjne. 

 

Art.56. Organy jurysdykcyjne ŚZPN są uprawnione do sprawowania odpowiedzialności 

dyscyplinarnej i nakładania kar regulaminowych w stosunku do swoich członków, 

zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, pośredników transakcyjnych, 

licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów 

oraz działaczy piłkarskich, a także do rozstrzygania wynikłych między nimi 

sporów majątkowych i niemajątkowych, mogących być przedmiotem ugody. 

 

Art.57.  Organy jurysdykcyjne są powoływane na 4-letnią kadencję i działają na podstawie 

opracowanych przez Zarząd ŚZPN regulaminów. 

 

Art.58. W postępowaniu przed organami jurysdykcyjnymi obowiązuje zasada 

dwuinstancyjności. 

 

Art.59.  Członkowie organów jurysdykcyjnych nie mogą być jednocześnie członkami 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub innego organu jurysdykcyjnego. 

 

Art.60.  Członkami organów jurysdykcyjnych oraz innych komisji i wydziałów ŚZPN 

mogą być wyłącznie osoby niekarane prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio  

do członków innych organów ŚZPN w tym organów wykonawczych. 

 

Art. 61. 1.Organami jurysdykcyjnymi są: 

  1)  Komisja Dyscyplinarna 

  2)  Związkowa Komisja Odwoławcza 

  4)  Komisja ds. Licencji Klubowych 

  5)  Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych 

  6)  Piłkarski Sąd Polubowny. 

 

              2. Uchwały organów jurysdykcyjnych ŚZPN zapadają zwykłą większością głosów 

 przy obecności, co najmniej 50% członków.  

 

Art.62. 1. Przewodniczących i członków organów jurysdykcyjnych powołuje i odwołuje 

Zarząd na wniosek Prezesa ŚZPN w ilości określonej uchwałą na okres swej 

kadencji. 

             2. Uzupełnienia składu organów określonych w Art.61 dokonuje Zarząd na zasadach 

określonych w Art. 62 ust.1. 
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Art.63.  Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej jako organu pierwszej instancji należy: 

1) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych 

podczas i w związku z zawodami piłkarskimi na szczeblu prowadzonych 

rozgrywek, 

2) rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku  

z zawodami piłkarskimi reguł technicznych i dyscyplinarnych, 

3) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawie naruszenia przepisów dotyczących statusu 

prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach 

prowadzonych przez Związek, 

4) orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom  

i działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu 

Dyscyplinarnego PZPN i ŚZPN, 

5) rozpoznawanie spraw członków organów jurysdykcyjnych i wykonawczych ŚZPN, 

trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów ds. piłkarzy, licencjonowanych 

organizatorów imprez piłkarskich oraz działaczy piłkarskich obwinionych  

o naruszenie norm etyczno moralnych lub nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, 

uchwał i zarządzeń władz PZPN i ŚZPN w sprawach nie wiążących się 

bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich i naruszeniem reguł 

gry. 

 

Art.64.  Odwołania od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej ŚZPN zainteresowane strony 

mogą składać za pośrednictwem tego Wydziału do Związkowej Komisji 

Odwoławczej ŚZPN w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego uzasadnienia 

orzeczenia. 

 

Art.65.  Do kompetencji Związkowej Komisji Odwoławczej należy: 

1) rozpoznanie odwołań od decyzji Komisji Dyscyplinarnej i Wydziału Gier ŚZPN  

i innych jednostek organizacyjnych Związku uprawnionych do orzekania na 

podstawie odrębnych przepisów, 

2) wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, 

3) wydawanie orzeczeń w ramach drugiej instancji oraz sporządzanie pisemnych 

uzasadnień w terminie 14 dni od ich ogłoszenia. 

 

Art.66. Od orzeczeń Związkowej Komisji Odwoławczej ŚZPN przysługuje 

zainteresowanym stronom skarga kasacyjna do Najwyższej Komisji Odwoławczej 

PZPN. Skargę kasacyjną można wnieść w ciągu 14 dni od daty otrzymania 

pisemnego uzasadnienia orzeczenia za pośrednictwem Związkowej Komisji 

Odwoławczej ŚZPN. 

 

Art.67.  ŚZPN realizuje procedurę licencyjną za pośrednictwem Komisji ds. Licencji 

Klubowych w pierwszej instancji oraz Komisji Odwoławczej ds. Licencji 

Klubowych w drugiej instancji. 
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Art.68  Do kompetencji Komisji ds. Licencji Klubowych należy: 

1) przyjmowanie, analizowanie i weryfikowanie od strony formalno-prawnej 

złożonych przez kluby wniosków o przyznanie licencji, 

2) podejmowanie decyzji o przyznaniu bądź odmowie przyznania licencji /w formie 

uchwały/, 

3) prowadzenie ewidencji wydanych decyzji licencyjnych, 

4) składanie wniosków do Związkowej Komisji Odwoławczej ŚZPN w sprawie 

zawieszenia bądź pozbawienia licencji. 

 

Art.69. Do kompetencji Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych należy: 

rozpoznawanie odwołań klubów od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych w 

zakresie odmowy nadania, zawieszenia lub pozbawienia licencji w terminie 14 dni 

od otrzymania odwołania i wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie. 

 

Art.70.1. Piłkarski Sąd Polubowny jest organem dwuinstancyjnym, stałym sądem 

arbitrażowym w rozumieniu art. 1158 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – 

kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) i działa na 

podstawie art. 1154-1217 kodeksu postępowania cywilnego.  

2. Piłkarski Sąd Polubowny składa się z 7 arbitrów, powoływanych i odwoływanych 

przez Zarząd ŚZPN. 

3. W pierwszej i drugiej instancji orzeka w składzie 3 osobowym, z zastrzeżeniem iż 

w drugiej instancji orzeka inny skład osobowy. Orzeczenia drugiej instancji są 

ostateczne. 

 

Art.71.  1. Do kompetencji Piłkarskiego Sądu Polubownego należy rozpoznawanie 

wszelkich sporów majątkowych lub sporów o prawa niemajątkowe, mogących być 

przedmiotem ugody - powstałych na tle uprawiania, organizacji, upowszechniania i 

rozwoju sportu piłki nożnej, których rozstrzygnięcie w trybie postępowania 

arbitrażowego przewidziane jest przez statuty i regulaminy FIFA, UEFA, PZPN i 

ŚZPN. 

2. Do Piłkarskiego Sądu Polubownego można składać pozwy o zasądzenie 

świadczenia, ustalenie i ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa. 

 

Art.72.1. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów poddanych kompetencji Piłkarskiego Sądu 

Polubownego należy w I instancji do trzyosobowych Zespołów Orzekających. 

Każda ze stron wyznacza jednego arbitra z listy członków Sądu, zaś obaj arbitrzy 

wybierają z tej listy Przewodniczącego (superarbitra). 

2. Strona może wnieść w ciągu 14 dni od doręczenia jej orzeczenia z uzasadnieniem 

wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w składzie trzyosobowym, z wyłączeniem 

arbitrów, którzy orzekali uprzednio w sprawie. 
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3. Ostateczne orzeczenia Piłkarskiego Sądu Polubownego są natychmiast wykonalne, 

chyba że nastąpi wstrzymanie ich wykonania z mocy orzeczenia Sądu 

Powszechnego do czasu rozpoznania przez Sąd Powszechny skargi o uchylenie 

wyroku Sądu Polubownego. 

4. Szczegółowy tryb postępowania przed Piłkarskim Sądem Polubownym określa w 

formie regulaminu Zarząd ŚZPN. 

 

Art.73.  Za niewykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji 

organów jurysdykcyjnych ŚZPN wymierza się: 

1) klubom – kary pieniężne do 20 tysięcy złotych, zakaz dokonywania transferów 

zawodników do klubów krajowych i zagranicznych, przeniesienie drużyny  

do niższej klasy rozgrywkowej, czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji, 

wykluczenie z członkostwa w ŚZPN, 

2) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim – od kary 

dyskwalifikacji czasowej do wykluczenia z ŚZPN. 

 

Art.74.  Organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w art. 73 jest Komisja 

Dyscyplinarna jako organ pierwszej instancji. Od decyzji tego organu przysługuje 

stronie, w ciągu 14 dni od jej doręczenia, odwołanie do Związkowej Komisji 

Odwoławczej. 

 

Art.75.  Kary wymierzone na podstawie art.73 mogą być zawieszone, obniżone  

lub uchylone przez Komisję Dyscyplinarną w przypadku wykonania orzeczenia. 

 

Art.76.  Zarząd ŚZPN może powołać Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego, którego 

zadania określa uchwalony regulamin. 

 

 

 

 

Rozdział VI 

 

 Organy wykonawcze i administracyjne. 

 

Art.77.1.Organy wykonawcze i administracyjne powoływane są przez Zarząd Związku 

               i działają na podstawie opracowanych regulaminów. 

            2.Uchwały organów wykonawczych i administracyjnych ŚZPN zapadają zwykłą 

               większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków, 

            3.Uzupełnienia składu organów wykonawczych i administracyjnych dokonuje 

                Zarząd na zasadach określonych w ustępie 1. 

 

Art.78.  Organami wykonawczymi władz Związku są; 
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1) Wydział Szkolenia, 

2) Komisja ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, 

3) Wydział Gier     

4) Wydział Piłkarstwa Młodzieżowego, 

5) Wydział Piłkarstwa Kobiecego i Masowego, 

6) Kolegium Sędziów, 

7) Komisja ds. Mediów i Marketingu, 

8) Komisja ds. Etyki i „Fair Play”, 

9) Komisja Finansowa. 
 

Art.79.  Stosownie do postanowień art. 46 pkt. 6 statutu Zarząd w razie potrzeby może 

powoływać inne wydziały, komisje i zespoły doradcze. Szczegółowy zakres 

uprawnień oraz tryb działania poszczególnych wydziałów, komisji i zespołów 

określają regulaminy uchwalone przez Zarząd ŚZPN. 

 

Art.80.1. Do kompetencji Wydziału Szkolenia należy: 

1) ustalanie głównych kierunków i zadań szkoleniowych w rozwoju piłki nożnej 

jedenastoosobowej, futsalu i piłki plażowej, zarówno kobiet jak i mężczyzn, 

2) opracowywanie założeń organizacyjnych i form rozgrywek piłkarskich dla 

wszystkich kategorii wiekowych, 

3) dokonywanie ocen poziomu piłkarstwa i przedkładania wniosków Zarządowi, 

4) koordynacja pracy szkoleniowej trenerów oraz ich dokształcanie, 

5) opiniowanie pracy trenerów w klubach piłkarskich, 

6) przedkładanie wniosków w sprawie wyróżnień i odznaczeń kadry trenerskiej, 

7) promowanie rozwoju piłki nożnej mężczyzn i kobiet, futsalu i piłki plażowej, 

8) współdziałanie z organizacjami zajmującymi się szkoleniem w zakresie piłki  

      nożnej. 

 

2. W ramach Wydziału Szkolenia mogą funkcjonować Komisje, w szczególności 

Komisje do spraw piłkarstwa kobiecego oraz futsalu i piłki plażowej. Powołanie 

Komisji następuje na mocy uchwały Zarządu. 

 

Art.81. W kompetencji Komisji ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich jest: 

1) szkolenie organizatorów rozgrywek piłkarskich z zakresu organizacji  

i bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, 

2) kontrola wykonywania obowiązków przez osoby odpowiedzialne za organizację 

imprez piłkarskich, 

3) sprawdzanie aktualności posiadania dokumentacji niezbędnej do organizacji 

zawodów piłkarskich, 

4) dokonywanie analiz i oceny przestrzegania przepisów regulujących sprawy 

bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich, 
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5) wydawanie i egzekwowanie zaleceń z zakresu poprawy infrastruktury sportowej 

związanej z bezpieczeństwem. 

 

 

Art. 82. Do kompetencji Wydziału Gier, jako organu pierwszej instancji należy: 

1) uprawnianie zawodników do reprezentowania barw klubowych w oparciu  

o wymagane przepisy i regulaminy, 

2) rozwiązywanie sporów sportowych w zakresie zawieranych kontraktów lub umów 

cywilno prawnych pomiędzy klubami a zawodnikami, oraz pomiędzy klubami, 

3) weryfikacja zawodów piłkarskich na podstawie otrzymanych protokołów 

sędziowskich z uwzględnieniem orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej, 

4) opracowywanie terminarzy rozgrywek piłkarskich, 

5) opracowywanie regulaminów rozgrywek piłkarskich, 

6) rozpatrywanie odwołań i protestów wynikających z prowadzonych rozgrywek 

piłkarskich, 

7) prowadzenie ewidencji rozgrywek piłkarskich i ustalenie końcowych tabel  

w danym sezonie. 

 

Art.83.  W ramach Wydziału Gier powołuje się 3- osobową Komisję ds. Rozwiązywania 

Sporów Sportowych, która rozpoznaje sprawy określone w art. 82 pkt. 2. 

 

Art.84.  Odwołanie od orzeczeń Wydziału Gier ŚZPN zainteresowane strony mogą składać 

za pośrednictwem tego Wydziału do Związkowej Komisji Odwoławczej ŚZPN, 

jako organu drugiej instancji w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego 

uzasadnienia orzeczenia. 

 

Art.84a.  Do kompetencji Wydziału Piłkarstwa Kobiecego i Masowego należy: 

1) promowanie rozwoju piłki kobiecej i masowej, 

2) prowadzenie rozgrywek piłki kobiecej i masowej w różnych kategoriach 

wiekowych, 

3) współdziałanie z różnymi instytucjami w zakresie organizacji imprez piłkarskich, 

organizowanie obozów i konsultacji szkoleniowych dla reprezentacji 

młodzieżowych piłki kobiecej. 

 

Art.85.  Zadaniem Kolegium Sędziów jest: 

1) zapewnienie obsady sędziów i obserwatorów do prowadzenia zawodów piłki 

nożnej na wszystkich szczeblach rozgrywek podległych kompetencji ŚZPN, 

2) sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej, wychowawczej i organizacyjnej 

nad podległymi sędziami, 

3) czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród sędziów  

i obserwatorów, 

4) organizowanie naboru kadr sędziowskich, 
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5) wnioskowanie o wyróżnianie i odznaczanie sędziów. 

 

Art.86.  Zadaniem Komisji ds. Mediów i Marketingu jest: 

1) opiniowanie wydawanych przez Zarząd aktów normatywnych i regulaminów, 

2) promowanie działalności Związku w środkach masowego przekazu, 

3) wydawanie czasopism Związkowych, 

4) współdziałanie ze środkami masowego przekazu w organizowaniu imprez 

sportowych i rekreacyjnych. 

 

Art.87.  Komisja ds. Etyki i „Fair Play” czuwa nad przestrzeganiem czystości reguł gry  

i właściwych postaw etyczno-moralnych wszystkich osób i organizacji związanych 

z piłką nożną, a także promuje zasady „fair-play” oraz uczciwej rywalizacji 

sportowej opartej na regule równych szans konkurentów. 

 

Art.88   Komisja Finansowa wspiera działalność Zarządu w zakresie zarządzania finansami  

i majątkiem Związku. Analizuje również projekty: preliminarza budżetowego  

i sprawozdania finansowego Związku. 

 

Art.89   W ramach ŚZPN funkcjonuje Klub Seniora, nie będący organem wykonawczym ani 

jurysdykcyjnym, którego zasady działania określa Regulamin uchwalony  

przez Zarząd ŚZPN. 

 

Art.90.Obsługę administracyjną Związku prowadzi Biuro ŚZPN. 

1) Biurem ŚZPN kieruje Sekretarz Biura Związku, powoływany  

i odwoływany przez Zarząd ŚZPN. 

2) Sposób działania Biura ŚZPN oraz zakres zadań Sekretarza Biura Związku określa 

Zarząd ŚZPN w odrębnym regulaminie.     

 

 

Rozdział VII.  

 Majątek i fundusze ŚZPN. 
 

Art.91.  Majątek ŚZPN stanowią; nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery 

wartościowe i pieniądze. Na fundusze składają się; 

1) składki członków i inne opłaty związane z ich udziałem w rozgrywkach 

piłkarskich, 

2)  wpływy z zawodów organizowanych przez ŚZPN, 

3) składki i opłaty związane z transferami zawodników oraz ich promocją przez 

Związek, 

4) wpływy z umów telewizyjnych oraz umów reklamowych i innych 

marketingowych, 

5) dotacje, subwencje, darowizny i środki pochodzące z fundacji oraz innych źródeł, 
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6) wpływy uzyskane z działalności statutowej lub gospodarczej. 

 

Art.92.  Do ważności składania oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie 

praw i obowiązków majątkowych wymagane jest łączne współdziałanie dwóch 

członków Zarządu, w tym Prezesa ŚZPN i osoby upoważnionej przez Zarząd 

ŚZPN.  

 

Art.93.1.  ŚZPN prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, przy czym zasady 

gospodarki finansowej określa Zarząd ŚZPN przestrzegając obowiązujących 

przepisów prawa wydanych przez właściwe organy państwowe. 

2. Okresem rozliczeniowym ŚZPN jest okres od 1-go stycznia do 31-go grudnia 

danego roku kalendarzowego. 

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Komisja Rewizyjna. 

4. Zarząd ŚZPN jest uprawniony do dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy 

poszczególnymi pozycjami planu rzeczowo-finansowego, w przypadku gdy nie 

będzie to prowadziło do powstania straty w danym okresie rozliczeniowym. 

 

Art.94 W ŚZPN zabrania się podejmowania decyzji i uchwał w zakresie: 

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w 

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi 

członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku 

małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do 

drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

zwanych dalej "osobami bliskimi", 

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na 

preferencyjnych warunkach, 

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub 

pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób 

trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, 

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie 

organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na 

zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż 

rynkowe. 

e) zakupu akcji, udziałów, jednostek inwestycyjnych, a także innych papierów 

wartościowych. 

 

Art.95.   Uchwała o rozwiązaniu ŚZPN określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony 

zostanie majątek. 

 



 21 

 

 

 

Rozdział VIII. 

 

 Postanowienia końcowe. 
 

Art.96.   W przypadku stwierdzenia patologii w sporcie piłki nożnej członkowie ŚZPN oraz 

jego organy  zobowiązani są do zgłaszania wszelkich  przewinień dotyczących 

korupcji, dopingu, rasizmu i innych form dyskryminacji do właściwych organów 

działających w strukturach PZPN. 

 

Art.97.   Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, przeprowadzania  

              zawodów, zgłoszeń i statusu zawodników oraz dyscypliny określają uchwały, 

regulaminy i inne przepisy wydane przez Zarząd ŚZPN lub upoważnione organy 

tego Związku, bądź akty normatywne PZPN. 

 

Art.98.   Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o zawodnikach, rozumie się przez  

to również odpowiednio zawodniczki uprawiające sport piłki nożnej, chyba  

że właściwe przepisy FIFA, UEFA, PZPN stanowią inaczej. 

 

Art.99.  Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów zmieniające podjęte przez Zarząd 

              decyzje lub dokonane interpretacje – nie działają wstecz. 

 

Art.100.  

1. Decyzje w sprawach, które nie są uregulowane w niniejszym Statucie,  

     na przykład w przypadkach wystąpienia siły wyższej podejmuje Zarząd ŚZPN.  

 2. Takie decyzje muszą być podejmowane zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami 

PZPN, UEFA i FIFA. Jeśli brak takich uregulowań, Zarząd ŚZPN będzie 

podejmować decyzje kierując się zasadami prawa i sprawiedliwości.  

 

Art.101.  Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy 

Sąd w Krajowym Rejestrze Sądowym.  

 

 

Kielce, 11 marzec 2016r.   

 

 


