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ZARZĄD ŚZPN
Mirosław Malinowski – prezes zarządu
malinowski.mirek@interia.pl; tel.: 605 287 602
Tomasz Domaradzki – wiceprezes zarządu ds. finansowych
domaradzkitomasz70@gmail.com; tel.: 797 168 901
Marcin Gawron – wiceprezes zarządu ds. szkoleniowych
marcingawron74@o2.pl; tel.: 698 565 464
Marek Walczak – wiceprezes ds. Podokręgu Sandomierz
vmaro@wp.pl; tel.: 605 744 454
Przemysław Witkowski – wiceprezes ds. prawno organizacyjnych
przemek.witkowski@op.pl; tel.: 508 448 386
Mariusz Karcz – członek
mario_karcz@op.pl; tel.: 600 031 874
Łukasz Korus – członek
powiatowa24@gmail.com; tel.: 570 328 461
Łukasz Królik – członek
lukaszkrolik@o2.pl; tel.: 513 452 530
Paweł Rybus – członek
pawkaryba@interia.pl; tel.: 501 450 228
Mariusz Słabiak – członek
mariusz.slabiak@kkp-korona.pl; tel.: 570 480 552
Janusz Ślewa – członek
janusz.slewa@interia.pl; tel.: 502 176 427
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ZARZĄD PODOKRĘGU ŚZPN W SANDOMIERZU
Marek Walczak – wiceprezes ŚZPN ds. Podokręgu
Krzysztof Grzyb – członek
Mariusz Kaczmarski – członek
Ryszard Szymański – członek
Konrad Tomaszewski – członek
Sebastian Wieczorek – członek
Cezary Zioło - członek
KOMISJA REWIZYJNA
Henryk Długosz – przewodniczący
henryk.dlugosz@putinstal.pl; tel.: 601 479 909
Robert Dybka – wiceprzewodniczący
Ryszard Hyb – sekretarz
Artur Kudzia – członek
Jan Wiencek – członek
BIURO ŚZPN
Maciej Cender – sekretarz biura;
mcender@szpnkielce.pl; tel.: 797 168 902
Damian Dziedzic – sekretarz biura Podokręgu Sandomierz
ddziedzic@szpnkielce.pl; 512 030 110
Michał Gębura – trener koordynator
mgebura@szpnkielce.pl; tel.: 512 030 114
Arkadiusz Krala – sekretarz ŚZPN
akrala@szpnkielce.pl; tel.: 512 030 113
Iwona Marlica – specjalista ds. szkolenia i gier
islewa@szpnkielce.pl; tel. 512 030 112
Magdalena Pawlik – specjalista ds. marketingu i piłki kobiecej
mpawlik@szpnkielce.pl; tel.: 512 030 117
Karol Stępień – specjalista ds. transferów
kstepien@szpnkielce.pl; tel.: 574 747 124
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Andrzej Ubożak – sekretarz Kolegium Sędziów
aubozak@szpnkielce.pl; tel. 512 030 111
Paweł Wysocki – główny księgowy
pwysocki@szpnkielce.pl; tel.: 512 030 115
WYDZIAŁ GIER
Artur Buras – przewodniczący
buras.a@targikielce.pl; tel.: 606 448 145
Grzegorz Bąk – pełnomocnik
Marek Kiljanek – pełnomocnik
Grzegorz Jaworski – członek
Jacenty Kalita – członek
Kamil Kasprzyk – członek
Zbigniew Kopeć – członek
Arkadiusz Krala – sekretarz
Tadeusz Paluch – członek
Marcin Zięba – członek
Jan Ziętal – członek
KOMISJA DYSCYPLINARNA
Michał Merwart – przewodniczący
michal_merwart@op.pl; tel.: 576 550 930
Robert Kozieł – wiceprzewodniczący
Piotr Karwowski – członek
Roman Kozubek – członek
Robert Prokopiuk – członek
Karol Stępień – sekretarz
Krzysztof Śliwa – członek
WYDZIAŁ GIER I DYSCYPLINY (Podokręg Sandomierz)
Zdzisław Stępień – przewodniczący
gok@dwikozy.gmina.pl; tel.: 508 342 017
Szczepan Ciach – członek
Damian Dziedzic – sekretarz
Ryszard Jakus – członek
Jerzy Mazur – członek
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KOMISJA DS. BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONACH PIŁKARSKICH
Robert Dybka – przewodniczący
robert.dybka@gmail.com; tel.: 666 880 090
Dariusz Kępa – wiceprzewodniczący
Szczepan Ciach – członek
Zbigniew Grombka – członek
Zbigniew Oziębło – członek
Marcin Stasieczek – członek

ZESPÓŁ DS. OPINIOWANIA PRZEBUDOWY
I MODERNIZACJI STADIONÓW
Dariusz Kępa – przewodniczący
Piotr Kowalczyk – członek
Arkadiusz Krala – członek

PREZYDIUM WYDZIAŁU SZKOLENIA
Marcin Gawron – wiceprezes ŚZPN
Mariusz Słabiak – przewodniczący wydziału
Michał Gębura – trener koordynator
Magdalena Pawlik – przewodnicząca Wydziału Piłkarstwa Kobiecego i Masowego
Piotr Lichota – przewodniczący Komisji Futsalu i Piłki Plażowej
Paweł Rybus – przewodniczący Komisji Piłki Amatorskiej
Waldemar Domagała – przewodniczący Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego

WYDZIAŁ PIŁKARSTWA KOBIECEGO I MASOWEGO
Magdalena Pawlik – przewodnicząca
mpawlik@szpnkielce.pl; tel.: 512 030 117
Michał Gębura – trener koordynator
Łukasz Maj – członek
Mariusz Ochenduszka – członek
Andrzej Szymański – członek
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WYDZIAŁ PIŁKARSTWA MŁODZIEŻOWEGO
Waldemar Domagała – przewodniczący
waldemar.domagala@wp.pl; tel.: 500 013 817
Wojciech Ciach – członek
Mariusz Kadela – członek
Grzegorz Kądziela – członek
Adrian Leszczyński – członek
Dariusz Ogrodnik – członek
Andrzej Plucner – członek
Waldemar Rak – członek
KOMISJA FUTSALU I PIŁKI PLAŻOWEJ
Piotr Lichota – przewodniczący
piotrlichotafutsal@gmail.com; tel.: 660 187 973
Szymon Ubożak – wiceprzewodniczący
Szymon Rewaj – członek
Michał Stępień – członek
Bartłomiej Strzębski – członek
Nikodem Włodarz – członek
Piotr Zając – członek
KOMISJA PIŁKI AMATORSKIEJ
Paweł Rybus – przewodniczący
pawkaryba@interia.pl; tel.: 501 450 228
Andrzej Dec – członek
Przemysław Gruchała – członek
Andrzej Hernik – członek
Mariusz Kaczmarski – członek
Robert Radek – członek
Konrad Tomaszewski – członek
KOLEGIUM SĘDZIÓW
Tomasz Domaradzki – przewodniczący
domaradzkitomasz70@gmail.com; tel. 797 168 901
Jarosław Łapka – wiceprzewodniczący
Mateusz Kowalski – członek
Maciej Mądzik – sekretarz
Rafał Rzeszutek – członek
Marek Śliwa – członek
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ZWIĄZKOWA KOMISJA ODWOŁAWCZA
Dariusz Michalak – przewodniczący
michalak.d@poczta.onet.pl; tel.: 575 999 033
Jarosław Paw – wiceprzewodniczący
Mateusz Brzeziński – członek
Karol Jakubczyk – członek
Mateusz Kosiniak – członek
Maciej Niezgoda – członek
Jerzy Palusiński – członek
Karol Stępień – sekretarz
KOMISJA DS. LICNCJI KLUBOWYCH
Zbigniew Grombka – przewodniczący
zbigrom@op.pl; tel. 504 098 444
Piotr Kowalczyk – wiceprzewodniczący
Karol Stępień – sekretarz
Przemysław Białacki – członek
Paweł Dudziński – członek
Krzysztof Grzyb – członek
Łukasz Karwowski – członek
Grzegorz Opałka – członek
Karol Zeżuła – członek
KOMISJA ODWOŁAWCZA DS. LICENCJI KLUBOWYCH
Leopold Garbacz – przewodniczący
poldek.g@icloud.com; tel.: 503 905 025
Dariusz Kosiniak – członek
Janusz Baran – członek
Grzegorz Jas – członek
Rafał Lasota – członek
KOMISJA DS. NAGŁYCH
Mirosław Malinowski – przewodniczący
Przemysław Witkowski – wiceprzewodniczący
Tomasz Domaradzki – członek
Marcin Gawron – członek
Marek Walczak – członek
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KOMISJA DS. MEDIALNYCH MARKETINGU I PROMOCJI
Jacek Salwa – przewodniczący
jaceq1@gmail.com; tel.: 728 323 380
Piotr Litwin – wiceprzewodniczący
Maciej Cender – członek
Katarzyna Dudek – członek
Dorota Kułaga – członek
Rafał Szymczyk – członek
Damian Woźniak – członek
KOMISJA DS. ETYKI I FAIR PLAY
Krzysztof Banasik – przewodniczący
kbanasik@caritas.pl; tel.: 604 611 636
Alojzy Sobura – wiceprzewodniczący
Arkadiusz Szostak – sekretarz
Piotr Gadecki – członek
Ryszard Lipko – członek
KOMISJA FINANSOWA
Tomasz Domaradzki – przewodniczący
domaradzkitomasz70@gmail.com; tel. 797 168 901
Justyna Bazak – wiceprzewodnicząca
Mariusz Karcz – członek
Łukasz Korus – członek
Artur Kudzia – członek
Mirosław Świrta – członek
Paweł Wysocki – członek
PIŁKARSKI SĄD POLUBOWNY
Sławomir Staciwa – przewodniczący
staciwaslawomir@onet.pl; tel.: 534 647 724
Beata Cedro Łosak – wiceprzewodniczący
Mariusz Delipacy – członek
Wojciech Gądek – członek
Mariusz Kaczmarski – członek
Antoni Pol – członek
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KOMISJA DS. ODNACZEŃ
Jarosław Głuszek – przewodniczący
gksgrodcminsk@gmail.com; tel.: 609 259 178
Tomasz Siarek – wiceprzewodniczący
Iwona Marlica – sekretarz
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STATUT
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej
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.
ŚZPN posiada osobowość prawną.

Art. 3.

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.
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.
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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, 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.
3. Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej jest wyłącznym właścicielem praw majątkowych i niemajątkowych w stosunku do prowadzonych przez siebie rozgrywek piłkarskich, w szczególności praw reklamowych i telewizyjnych.
Art. 10.
Czas trwania ŚZPN jest nieograniczony.
Art. 10a
1. ŚZPN działa jako Administrator danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
2. Przy wykonywaniu swoich zadań związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz celem zapewnienia wysokiego i spójnego stopnia ochrony osób fizycznych oraz swobodnego przepływu danych osobowych w ramach
struktury PZPN, ŚZPN stosuje i zapewnia respektowanie „Regulaminu Ochrony
Danych PZPN i jego członków”, o którym mowa w art. 5 par. 3 Statutu PZPN.
3. ŚZPN jako Administrator może powierzać i podpowierzać do przetwarzania
dane osobowe swoim członkom zwyczajnym, honorowym i wspierającym oraz
przetwarzać dane osobowe powierzone mu przez członków w ramach realizacji
celów statutowych na zasadach określonych w Regulaminie Ochrony Danych
PZPN i jego członków, bez konieczności regulacji w/w powierzania podpowierzania odrębnie zawieranymi umowami.
4. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez członków PZPN Regulaminu,
o którym mowa w art. 5 par. 3 Statutu PZPN, sprawuje PZPN oraz w ramach
jego postanowień egzekwuje odpowiedzialność regulaminową.
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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, 3)
szkolenie i doszkalanie trenerów, 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, 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, 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,
15

ALMANACH ŚZPN NA LATA 2021-2025

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, sędziów, działaczy piłkarskich, oraz licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich,
17) nadawanie licencji klubom, oraz zawodnikom, trenerom, sędziom i menadżerom,
18) realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków ŚZPN, zawodników, trenerów, 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:
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, 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, 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 me16
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todyczno-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, z uwzględnieniem przepisów uchwały Zarządu PZPN o członkostwie, mające siedzibę na obszarze województwa
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 lub w drodze odwoławczej przez Walne Zgromadzenie Delegatów ŚZPN.
17
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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:
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 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,
7) sformułowania w swoich statutach lub umowach związanych z uprawieniem
piłki nożnej klauzuli przewidującej, że wszystkie spory krajowe, dotyczące
wszystkich praw majątkowych i/lub niemajątkowych mogących być przedmiotem ugody, w tym dotyczących stabilności kontraktowej i licencji klubowych,
będą podlegały właściwości niezależnego i bezstronnego Piłkarskiego Sądu
Polubownego PZPN, zaś wszelkie inne spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji organów jurysdykcyjnych PZPN będą podlegały właściwości
zewnętrznego sądu arbitrażowego uzgodnionego lub wskazanego przez PZPN,
z wyłączeniem sądów państwowych, chyba że prawo powszechne stanowi ina18
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czej. Powyższe postanowienie nie dotyczy sporów dyscyplinarnych podlegających kompetencji Trybunału Arbitrażowemu ds. Sportu przy PKOL, zgodnie
z ustawą o sporcie.
Art. 20.
Członkostwo w ŚZPN ustaje w przypadku:
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu ŚZPN z dniem jej
przyjęcia przez Zarząd,
2) uprawomocnienia się orzeczenia o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej osoby
prawnej lub uprawomocnienia się orzeczenia o zmianie upadłości układowej na
upadłość likwidacyjną,
3) rozwiązania lub likwidacji osoby prawnej – z datą uprawomocnienia się orzeczenia w przedmiocie rozwiązania lub likwidacji,
4) po wykluczeniu przez Zarząd ŚZPN lub PZPN za działalność sprzeczną z prawem, statutem ŚZPN, przepisami, wytycznymi lub decyzjami ŚZPN, PZPN, FIFA
i UEFA – z chwilą uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym przedmiocie,
5) skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec ŚZPN lub PZPN przez okres
przekraczający 6 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.
Władzami ŚZPN są:
1. Walne Zebranie Delegatów
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna

Art. 22.

Art. 23.
Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub
jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.
19
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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, członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej można
pełnić przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie o sporcie oraz przepisach
wydanych przez Zarząd PZPN lub Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN.
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.
6. Kandydaci na Prezesa ŚZPN powinni być zgłoszeni do Biura Związku nie później
niż 21 dni przed terminem wyborczego Walnego Zebrania Delegatów przez co
najmniej 25 członków, przy czym każdy z członków może zgłosić nie więcej niż
dwóch kandydatów. Wraz ze zgłoszeniem każdy kandydat musi dostarczyć zgodę
na kandydowanie oraz krótki życiorys informujący o jego wykształceniu, karierze zawodowej i działalności związkowej. Biuro Związku powiadamia delegatów
o imionach i nazwiskach zaproponowanych kandydatów na Prezesa ŚZPN, nie
później niż na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów.
7. Jeżeli:
a) tylko jeden kandydat na Prezesa ŚZPN otrzymał wymagana liczbę co najmniej
25 rekomendacji od członków ŚZPN, to do wyborów przystępuje tylko ten jeden kandydat,
b) dwóch lub więcej kandydatów na Prezesa ŚZPN otrzymało wymaganą liczbę
co najmniej 25 rekomendacji od członków ŚZPN, to do wyborów przystępują
wszyscy kandydaci,
c) żaden z kandydatów na Prezesa ŚZPN nie otrzymał wymaganej liczby 25 rekomendacji, to w wyborach uczestniczą dwie osoby, które kolejno otrzymały
największą liczbę rekomendacji,
d) w przypadku, gdy w sytuacji wskazanej w pkt c) powyżej, więcej niż dwóch
kandydatów uzyska taką samą liczbę rekomendacji, to do wyborów przystępują
wszyscy kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę rekomendacji,
e) w przypadku, o którym mowa w pkt c) i pkt d), gdy:
- na pierwszym miejscu więcej niż jedna osoba otrzymała równą liczbę rekomendacji, w wyborach uczestniczą wszystkie te osoby,
20
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- jedna osoba otrzymała największa liczbę rekomendacji, natomiast na miejscu
drugim więcej niż jedna osoba otrzymała równa liczbę rekomendacji, w wyborach uczestniczą wszystkie te osoby.
8. Do wyboru danej osoby na funkcję Prezesa ŚZPN w pierwszym głosowaniu wymagana jest większość bezwzględna oddanych i ważnych głosów. Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości
głosów, zarządza się drugie głosowanie, do którego przystępuje dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. Jeśli na
pierwszym miejscu więcej niż jedna osoba otrzymała równą liczbę głosów, w drugim głosowaniu uczestniczą wszystkie te osoby, zaś jeśli - jedna osoba otrzymała
największa liczbę głosów, natomiast na miejscu drugim więcej niż jedna osoba
otrzymała równa liczbę głosów -to w drugim głosowaniu uczestniczą wszystkie
te osoby. W drugim głosowaniu wystarczająca jest zwykła większość głosów.
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 przez
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,
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.
21
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3. Członkowie ŚZPN są reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu Delegatów
przez swoich delegatów lub zastępców delegatów, wybranych zgodnie ze Statutem danej organizacji lub – w przypadku delegatów, o których mowa w art.
27 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 - zgodnie z przyjętymi w tym względzie zwyczajami).
Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. W głosowaniu mogą brać udział
wyłącznie delegaci lub zastępcy delegatów. Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika lub korespondencyjnie.
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, pod rygorem wygaśnięcia prawa do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu 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, zgodnie ze Statutem danej organizacji lub – w przypadku delegatów,
o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 - zgodnie z przyjętymi w tym względzie
zwyczajami.
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
terminie Walne Zgromadzenie może się odbyć w tym samym dniu, 30 minut od
upływu pierwszego terminu.
22
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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 ŚZPN, Członków Zarządu i 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. W przypadku gdy dwóch
lub więcej kandydatów na członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej otrzymało
równą liczbę głosów decydującą o wyborze do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
zarządza się kolejne głosowanie nad tymi kandydatami.
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, z zastrzeżeniem art. 92. 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
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dokonuje kooptacji do swego składu osób spośród przedstawicieli biorących
udział w wyborach do Zarządu, które uzyskały kolejno największą ilość głosów.
W przypadku, gdy na jedno zwolnione miejsce kolejną największą liczbę głosów
uzyskało dwóch lub więcej kandydatów, kooptacja następuje w wyniku zarządzonego przez Prezesa ŚZPN głosowania spośród tych kandydatów dokonanego
przez Zarząd ŚZPN. W razie 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.
3. Członkowie Zarządu ŚZPN mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Zasady wynagradzania członków Zarządu ŚZPN określa stosowny Regulamin uchwalany przez Zarząd ŚZPN.
4. W umowach pomiędzy ŚZPN a członkiem Zarządu ŚZPN oraz w sporach z nim,
ŚZPN reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tej komisji.
Art. 45.
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jego członków. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym, w tym przy
użyciu poczty elektronicznej. Warunkiem ważności głosowania jest powiadomienie o głosowaniu wszystkich uprawnionych i udział w głosowaniu co najmniej połowy składu osobowego Zarządu.
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.
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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, 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) Podejmowanie innych decyzji i Uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem
tych zastrzeżonych do kompetencji walnego Zebrania Delegatów, Komisji rewizyjnej i organów jurysdykcyjnych Związku
13) 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, 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,
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.
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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.

Rozdział V.
Organy jurysdykcyjne
oraz organy ds. przyznawania licencji klubom.
Art. 56.
Organy jurysdykcyjne ŚZPN są uprawnione do sprawowania odpowiedzialności dyscyplinarnej, etycznej i regulaminowej oraz nakładania kar regulaminowych
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w stosunku do swoich członków i wszystkich osób podporządkowanych przepisom
PZPN i ŚZPN, a także do rozstrzygania wynikłych między nimi sporów majątkowych i niemajątkowych, mogących być przedmiotem ugody.
Art. 57.
Organy jurysdykcyjne oraz organy ds. przyznawania licencji klubom 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 oraz organów ds. przyznawania licencji
klubom nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub
innego organu jurysdykcyjnego.
Art. 60.
Członkami organów jurysdykcyjnych, organów ds. przyznawania licencji klubom oraz innych komisji i wydziałów ŚZPN mogą być wyłącznie osoby niekarane
prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub prawomocnym orzeczeniem organu dyscyplinarnego za umyślne przewinienie przewidziane w Kodeksie Etyki PZPN lub Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 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
3) Piłkarski Sąd Polubowny.
2. Organami ds. przyznawania licencji klubom są:
1) Komisja ds. Licencji Klubowych
2) Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych
3. Uchwały organów jurysdykcyjnych ŚZPN oraz organów ds. przyznawania
licencji klubom zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 50% członków.
Art. 62.
1. Przewodniczących i członków organów jurysdykcyjnych oraz organów ds.
przyznawania licencji klubom powołuje i odwołuje Zarząd na wniosek Prezesa
ŚZPN w ilości określonej uchwałą na okres swej kadencji.
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2. Uzupełnienia składu organów określonych w Art.61 dokonuje Zarząd na zasadach określonych w Art. 62 ust.1.
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, sędziom i działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu Dyscyplinarnego
PZPN i ŚZPN oraz Kodeksu Etyki PZPN,
5) rozpoznawanie spraw członków organów jurysdykcyjnych i wykonawczych
ŚZPN, trenerów, 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.
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Art. 67.
ŚZPN realizuje procedurę licencyjną za pośrednictwem Komisji ds. Licencji
Klubowych w pierwszej instancji oraz Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych w drugiej instancji.
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.
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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.
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, 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.
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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;
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.
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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,
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.
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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,
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.
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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,
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 lub osoby przez niego upoważnionej.
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 po35
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b)

c)
d)

e)

zostają 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”,
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,
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,
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.
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.

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.
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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, 7 grudnia 2019 r.
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Regulamin Działania Zarządu
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej
Na podstawie art. 40 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej przyjmuje
się Regulamin Działania ŚZPN w następującym brzmieniu:
§1
Zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej jest wykonawczym organem
władzy ŚZPN, wykonującym swe zadania w okresach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Delegatów i działającym w oparciu o postanowienia Statutu ŚZPN i niniejszego regulaminu.
§2
Zarząd składa się z Prezesa ŚZPN i 10 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów ŚZPN.
§3
1. Do kompetencji Zarządu należy:
1. realizowanie programu i zaleceń przyjętych w uchwałach Walnego Zgromadzenia Delegatów
2. reprezentowanie ŚZPN na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
3. reprezentowanie ŚZPN w ogólnopolskich i wojewódzkich organizacjach sportowych, w tym organizacjach piłki nożnej,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
5. przyjmowanie projektów planów działania i planów finansowych ,
6. określanie zasad gospodarki finansowej Związku przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów wydanych przez właściwe władze państwowe,
7. współpraca z samorządami lokalnymi,
8. przyjmowanie klubów i innych osób prawnych działających na rzecz sportu piłki nożnej na członków ŚZPN na odrębnie określonych zasadach,
9. troska o dobro Klubów zrzeszonych w ŚZPN oraz zacieśnianie współpracy pomiędzy Klubami a ŚZPN,
10. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w ŚZPN, od których odwołanie
przysługuje na najbliższego Walnego Zgromadzenia ŚZPN,
11. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
12. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów ŚZPN,
13. przedstawianie propozycji porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów
ŚZPN,
14. uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie
województwa świętokrzyskiego zgodnych z przepisami PZPN, UEFA, FIFA,
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15. uchwalanie i zmienianie regulaminów organów jurysdykcyjnych, Wydziałów,
Komisji i innych jednostek organizacyjnych ŚZPN,
16. powoływanie i odwoływanie przewodniczących, wiceprzewodniczących oraz
członków innych Wydziałów i Komisji ŚZPN,
17. określenie treści i kształtu odznaki organizacyjnej, emblematu (logo) i sztandaru Związku,
18. nadzór nad działalnością Podokręgu Sandomierz,
19. inicjowanie i koordynowanie polityki w zakresie nagradzania i wyróżniania
działaczy piłkarskich, w tym występowanie do odpowiednich władz państwowych w sprawie nadania odznaczeń i wyróżnień państwowych oraz sportowych,
20. interpretacja Statutu ŚZPN, uchwał oraz regulaminów i innych aktów normatywnych uchwalanych przez Zarząd,
21. zatwierdzenie listy kandydatów na sędziów, obserwatorów i delegatów,
22. ustalanie schematu organizacyjnego Biura ŚZPN,
23. ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników ŚZPN,
24. podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem
zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów, Komisji Rewizyjnej oraz organów jurysdykcyjnych Związków, a określonych w Statucie
ŚZPN.
§4
1. W skład Zarządu ŚZPN wchodzą:
a) Prezes ŚZPN,
b) Wiceprezesi Zarządu w liczbie czterech, upoważnionych do koordynowania i nadzorowania dla potrzeb władz Związku najbardziej istotnych spraw wiążących się z działalnością ŚZPN:
		- Wiceprezes ds. Finansowych,
		- Wiceprezes ds. Organizacyjno-Prawnych,
		- Wiceprezes ds. Szkolenia,
		- Wiceprezes ds. Podokręgu Sandomierz.
2. Podział zadań między Wiceprezesów ŚZPN określa schemat organizacyjny
przyjęty uchwałą Zarządu SZPN.
§5
1. Całokształtem spraw Zarządu kieruje Prezes ŚZPN, który przewodniczy posiedzeniom Zarządu i reprezentuje na zewnątrz ŚZPN i Zarząd ŚZPN. Prezes
ŚZPN może udzielać upoważnienia Wiceprezesom ŚZPN do reprezentowania
i wypowiadania się w imieniu Zarządu oraz ŚZPN.
2. W razie ustąpienia Prezesa w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Delegatów Zarząd powierza jego obowiązki jednemu z Wiceprezesów, który pełni
je do czasu najbliższego Zgromadzenia, które dokonuje wyboru nowego Prezesa Zarządu.
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3. W razie nieobecności Prezesa ŚZPN, jego uprawnienia wykonuje ustanowiony
przez Zarząd Wiceprezes, wskazany przez Prezesa ŚZPN.
4. Wiceprezesi ŚZPN kierują i nadzorują działalność wewnętrznych jednostek organizacyjnych Związku według rzeczowego podziału kompetencji ustalonego
przez Zarząd ŚZPN .
§6
1. Do kompetencji Prezesa Zarządu ŚZPN należy:
1. reprezentowanie ŚZPN na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. kierowanie ŚZPN w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu ŚZPN,
3. inicjowanie i koordynacja działań w zakresie opracowywania strategii działania ŚZPN,
4. utrzymywanie bieżących kontaktów oraz inicjowanie i koordynacja współpracy z samorządem terytorialnym,
5. nadzór nad pracą komisji i komórek podporządkowanych organizacyjnie
Prezesowi OZPN,
6. inicjowanie i koordynacja właściwej polityki informacyjnej ŚZPN w szczególności poprzez kontakty z mediami,
7. nadzór nad prawidłową działalnością Biura ŚZPN,
8. podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach kadrowych ŚZPN,
9. przygotowanie merytoryczne posiedzeń Zarządu ŚZPN,
2. Do kompetencji Wiceprezesa ds. finansowych należy:
1. czuwanie nad prowadzeniem przez ŚZPN należytej gospodarki finansowej,
2. bieżące monitorowanie stanu wykonania budżetu i innych planów finansowych ŚZPN,
3. współpraca z działem księgowości w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Wiceprezesa,
4. nadzór nad funkcjonowaniem systemu licencjonowania sędziów,
5. sprawowanie wszechstronnego nadzoru nad sędziami i obserwatorami sędziów w zakresie przestrzegania Statutu, regulaminów oraz innych postanowień władz ŚZPN oraz
6. przepisów gry w piłkę nożną,
7. dbałość o zachowanie należytego poziomu etyczno-moralnego wśród sędziów i obserwatorów sędziów,
8. nadzór nad pracą i funkcjonowaniem komórek podporządkowanych organizacyjnie.
3. Do kompetencji Wiceprezesa ds. Szkolenia należy:
1. nadzór nad pracą i funkcjonowaniem komórek podporządkowanych organizacyjnie,
2. nadzór nad właściwą pracą szkoleniową w ramach ŚZPN,
3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu licencjonowania trenerów pracujących w klubach zrzeszonych w ŚZPN.
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4. Do kompetencji Wiceprezesa ds. Organizacyjno-Prawnych należy:
1. nadzór nad pracą i funkcjonowaniem komórek podporządkowanych organizacyjnie,
2. inicjowanie i koordynacja prac w zakresie opracowywania oraz bieżącego
uaktualniania wszelkich regulaminów i terminarzy rozgrywek,
3. utrzymywanie bieżących kontaktów, inicjowanie i koordynacja współpracy
z samorządem terytorialnym,
4. bieżący nadzór nad działalnością wszystkich Wydziałów, Komisji, komórek
organizacyjnych ŚZPN oraz Biura ŚZPN, pod kątem zgodności z przepisami
prawa powszechnego oraz Statutem ŚZPN, Statutem PZPN oraz uchwałami
Zarządu PZPN.
5. Do kompetencji Wiceprezesa ds. Podokręgu należy nadzór nad całością działalności Podokręgu Sandomierz, w tym:
1. reprezentowanie Podokręgu Sandomierz w relacjach z klubami oraz władzami samorządowymi z terenu działania Podokręgu,
2. stały, bieżący nadzór nad pracą Sekretarza Podokręgu Sandomierz,
3. nadzór nad praca wydziałów i komórek Podokręgu Sandomierz.
5. Każdy z Wiceprezesów ŚZPN zobowiązany jest co najmniej jeden raz w roku
kalendarzowym do złożenia Zarządowi ŚZPN sprawozdania z działalności
przyporządkowanych mu Wydziałów, Komisji i komórek organizacyjnych.
Omówienie sprawozdania odbywa się na posiedzeniu Zarządu, w obecności
przedstawicieli w/w Wydziałów, Komisji i komórek organizacyjnych.
6. Członkowie Zarządu ŚZPN wykonują zadania związane z poszczególnymi sferami działalności ŚZPN, w zakresie ustalonym przez Zarząd ŚZPN. Co najmniej
jeden raz w roku kalendarzowym każdy Członek Zarządu ŚZPN przedstawia
Zarządowi ŚZPN sprawozdanie z wykonania nałożonych na niego zadań.
§7
1. Posiedzenia Zarządu ŚZPN zwołuje Prezes ŚZPN lub wskazany przez niego
Wiceprezes ŚZPN. Posiedzenia powinny odbywać się w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego członków. W przypadku równości głosów rozstrzygający
jest głos Prezesa.
3. O kolejności głosów nad zgłoszonymi wnioskami decyduje przewodniczący obrad.
4. Głosowania podczas posiedzeń Zarządu we wszystkich sprawach są jawne. Na
żądanie co najmniej 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Zarządu przeprowadza się głosowanie tajne przez wybraną w tym celu komisję skrutacyjną.
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5. Dopuszcza się możliwość odbycia posiedzenia i podejmowania uchwał przy
pomocy środków bezpośredniego komunikowania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeden lub więcej Członków Zarządu łączą się
z osobą kierującą obradami Zarządu poprzez łącza telefoniczne, internetowe lub
inne łącza pozwalające na identyfikację osób biorących udział w posiedzeniu
Zarządu przy wykorzystaniu środków zdalnego porozumiewania się. Kierujący posiedzeniem Zarządu lub osoba przez niego upoważniona odczytuje lub
przekazuje w postaci elektronicznej wszystkim Członkom Zarządu biorącym
udział w posiedzeniu treść uchwał, po czym osoby te kolejno składają swój głos.
W takim przypadku podpis pod uchwałą w imieniu osoby biorącej udział w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość składa kierujący posiedzeniem z adnotacją, co do sposobu
uczestniczenia w posiedzeniu Zarządu.
§8
1. Reasumpcję uchwały podejmuje się na tym samym posiedzeniu, na którym podjęto daną uchwałę, kwalifikowaną większością 2/3 obecnych członków Zarządu
podczas pierwszego głosowania. Reasumpcja uchwały może dotyczyć włączenie
uchwały podjętych na tym posiedzeniu. Uchwały Zarządu obowiązują od daty ich
podjęcia lub określonego w konkretnej uchwale terminu wejścia w życie.
2. Uchwały Zarządu ŚZPN mogą być publikowane w komunikatach związkowych.
3. Uchwały Zarządu mogą zapadać także poza posiedzeniami Zarządu, w trybie
obiegowym, w tym przy użyciu poczty elektronicznej. Warunkiem ważności
głosowania jest powiadomienie o głosowaniu wszystkich uprawnionych i udział
w głosowaniu co najmniej połowy składu osobowego Zarządu.
§9
We wszelkich sprawach nie ujętych w Statucie ŚZPN, Zarząd Związku jest uprawniony do podejmowania decyzji, kierując się zasadami sprawiedliwości i prawa.
§ 10
Na zaproszenie Prezesa ŚZPN, w posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział
z głosem doradczym:
1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Sekretarz Biura ŚZPN,
3. Przewodniczący, członkowie organów jurysdykcyjnych i wykonawczych
Związku,
4. Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej,
5. Inne osoby zaproszone przez Prezesa ŚZPN.
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§ 11
1. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, względnie sporządzany jest stenogram.
2. Protokół lub stenogram podpisywany jest przez przewodniczącego i protokolanta (stenotypistę).
3. Zatwierdzanie protokołu (stenogramu) odbywa się na najbliższym posiedzeniu
Zarządu.
§ 12
1. W okresie między posiedzeniami Zarządu, organem powołanym i uprawnionym
do załatwiania spraw nie cierpiących zwłoki i podejmowania decyzji jest Komisja ds. Nagłych składająca się z: Prezesa i Wiceprezesów ŚZPN.
2. Komisja ds. Nagłych podejmuje decyzje lub uchwały większością głosów, na
posiedzeniu Komisji lub w trybie obiegowym albo za pośrednictwem środków
komunikowania się na odległość.
3. Wszystkie uchwały i decyzje Komisji ds. Nagłych muszą być następnie zatwierdzone przez Zarząd ŚZPN.
§ 13
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi ŚZPN.
§ 14
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd ŚZPN w dniu 7 czerwca
2021 r. i obowiązuje od dnia jego uchwalenia. (Uchwała Zarządu ŚZPN nr 09/02/
VI/2021).
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Regulamin Komisji Rewizyjnej
Kielce 2021 r.
Na podstawie art 50 ust. 1 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:
§1
Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym ŚZPN, dokonującym kontroli
działalności statutowej ŚZPN, w tym kontrolę realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów
§2
1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Sekretarza oraz trzech członków.
2. Przewodniczący kieruje pracami Komisji oraz reprezentuje Komisję na zewnątrz
i jest upoważniony do przedstawiania jej stanowiska wobec innych organów
ŚZPN.
§3
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1. przeprowadzanie kontroli działalności statutowej Zarządu ŚZPN przynajmniej
raz w roku, w tym kontroli realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów
ŚZPN,
2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
3. składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Delegatów
i wnioskowanie do Zarządu w sprawie przyjęcia rocznych sprawozdań finansowych,
4. wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi
ŚZPN.
§4
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów, z głosem
doradczym.
§5
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący lub zastępujący go członek Komisji.
3. Posiedzenia Regulamin Komisji winny być protokołowane i podpisywane przez
Przewodniczącego i Sekretarza, w przypadku ich nieobecności – przez dwóch
członków Komisji.
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4. Obsługę administracyjną posiedzeń, w tym czynności protokołowania, zapewnia Biuro ŚZPN.
§6
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność przynajmniej
50% członków Komisji.
§7
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Uchwalono dnia 08.11.2021 UCHWAŁA Nr 37/05/VI/2021
Komisja Rewizyjna ŚZPN Kielce
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Regulamin Funkcjonowania Biura
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach
Kielce, 2021
Na podstawie art. 90 pkt 2 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach uchwala się Regulamin Biura ŚZPN w Kielcach w następującym brzmieniu:
Rozdział I - Postanowienia ogólne.
§1
Niniejszy regulamin określa wewnętrzną strukturę organizacyjną, sposób działania Biura Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach (zwanego dalej „Biurem ŚZPN”) oraz zakres zadań Sekretarza Biura ŚZPN.
§2
Biuro ŚZPN prowadzi obsługę administracyjną Związku, zatrudniając dla realizacji
tego celu pracowników, a także działaczy społecznych o odpowiednich kwalifikacjach na
podstawie umów o prace, umów zleceń, umów o dzieło oraz na zasadzie wolontariatu.
§3
Biuro ŚZPN Kielce działa zgodnie z uchwałami, decyzjami i zaleceniami Zarządu ŚZPN wydanymi w oparciu o przyjęty Statut ŚZPN, przepisy prawa powszechnie
obowiązującego oraz niniejszy Regulamin.
§4
Do zadań i obowiązków biura ŚZPN należy:
1. Zabezpieczenie od strony techniczno - organizacyjnej i administracyjnej działalności organów statutowych Związku i innych komórek organizacyjnych
Związku powołanych przez Zarząd ŚZPN.
2. Terminowe wykonywanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wynikającymi z uchwał, postanowień i zaleceń Zarządu ŚZPN oraz innych komórek Związku.
3. Przygotowywanie i przedkładanie Zarządowi ŚZPN - po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednimi Wydziałami i Komisjami:
a) rocznych i okresowych projektów planów działalności organizacyjnej, szkoleniowo - sportowej, promocyjnej, administracyjno - finansowej oraz kontaktów międzywojewódzkich, krajowych i międzynarodowych;
b) rocznych i okresowych sprawozdań z działalności Związku i Biura ŚZPN
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Zarządu ŚZPN;
c) sporządzanie dokumentów ewidencyjno - statystycznych i informacyjnych;
d) bieżących opracowań z realizacji zadań biura, organizowanych imprez, obozów, konsultacji.
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4. Organizowanie imprez sportowych zgodnie z przyjętym kalendarzem na dany
rok oraz zleconych przez Zarząd ŚZPN.
5. Organizacja konferencji, Walnych Zgromadzeń Delegatów ŚZPN, seminariów
szkoleniowych, kursów, zebrań, zgrupowań, obozów i konsultacji według zatwierdzonego planu rzeczowo - finansowego danego roku.
6. Realizacja planów finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami przy zachowaniu oszczędnej gospodarki materiałowo - sprzętowej i finansowej.
7. Prowadzenie ewidencji członków, działaczy, statystyk wyników sportowych,
sprzętu, materiałów administracyjno - biurowych, odznaczeń i wyróżnień oraz
archiwum dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Prowadzenie bieżącej korespondencji i jej rejestracja w dzienniku korespondencji oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Wydawanie komunikatów, biuletynu oraz uchwał i zarządzeń opracowanych
przez organy ŚZPN Kielce, a także prowadzenie strony internetowej ŚZPN oraz
oficjalnych kont ŚZPN w mediach społecznościowych.
10. Przestrzeganie obowiązujących przepisów państwowych i sportowych oraz ich
rozpowszechnianie w komórkach organizacyjnych ŚZPN.
11. Wykonywanie innych prac i zadań zleconych przez Zarząd ŚZPN.
Rozdział II - Kierowanie biurem ŚZPN Kielce.
§5
1. Biurem Związku kieruje Sekretarz Biura ŚZPN, który jest bezpośrednim przełożonym pracowników etatowych i nieetatowych wykonujących zadania z zakresu funkcjonowania tego biura, a także odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie Biura ŚZPN.
2. Sekretarz Biura odpowiada w szczególności za:
a) wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu ŚZPN Kielce oraz Komisji ds. Nagłych;
b) utrzymanie kontaktów i współpracy z PZPN oraz Wojewódzkimi ZPN ;
c) współpracę administracyjno - organizacyjną z podległymi klubami piłkarskimi;
d) przestrzeganie przepisów i uchwał PZPN oraz ŚZPN, a także współdziałanie
z komórkami ŚZPN;
e) sprawowanie nadzoru nad pracą poszczególnych pracowników w zakresie
prawa pracy zgodnie z Kodeksem Pracy;
f) podpisywanie korespondencji biurowej, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych
Statutem ŚZPN dla innych statutowych władz i organów ŚZPN;
g) wydawanie zarządzeń i decyzji w zakresie kierowania pracą biura.
3. Sekretarz Biura może uczestniczyć - na zaproszenie Prezesa Zarządu ŚZPN w posiedzeniach Zarządu ŚZPN i Komisji ds. Nagłych z głosem doradczym.
Sekretarz Biura ma także prawo brać udział w pracach wszystkich Wydziałów
i Komisji ŚZPN
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Rozdział III - Struktura organizacyjna Biura ŚZPN.
§6
1. Wewnętrzną strukturę organizacyjną biura ŚZPN zatwierdza Zarząd ŚZPN.
2. Struktura organizacyjna Biura ŚZPN Kielce przedstawia się następująco:
Sekretarz Biura ŚZPN;
Sekretarz Związku
Główny Księgowy;
Trener koordynator;
Sekretarz Kolegium Sędziów;
Specjalista ds. szkolenia i gier;
Specjalista ds. ewidencji zawodników;
Specjalista ds. marketingu i piłki kobiecej
Sekretarz Podokręgu Sandomierz.
3. Zakres odpowiedzialności i kompetencji poszczególnych osób zawarty jest
w zakresach czynności służbowych, opracowanych przez Sekretarza Biura
ŚZPN.
4. Pracownicy podlegają bezpośrednio Sekretarzowi Biura ŚZPN.
5. W Biurze Związku obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa polegająca na podległości pracownika bezpośredniemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia i przed którym jest odpowiedzialny za ich wykonanie.
Rozdział IV - Pracownicy i czas pracy Biura ŚZPN.
§7
1. Pracownicy Biura ŚZPN powinni posiadać odpowiednie do swoich stanowisk
i wykonywanych obowiązków należyte kwalifikacje, odznaczać się inwencją
i nowatorstwem w pracy zawodowej, pełnym zaangażowaniem w działalności
ŚZPN oraz odznaczać się właściwą postawą etyczno - moralną.
2. W przypadkach uzasadnionych potrzebami ŚZPN pracownikom biura mogą
być powierzone inne prace i obowiązki niż te przewidziane zakresem czynności
konkretnego pracownika.
§8
1. Praca w biurze ŚZPN Kielce rozpoczyna się w godzinach od 7.30 do 8.30,
a kończy w godzinach od 16.30 do 18.00. Sekretarz Biura ŚZPN może ustalić
dla poszczególnych pracowników inne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy stale lub okresowo.
2. W biurze obowiązuje pracowników zachowanie właściwego porządku, czystości oraz przepisów bhp i p.poż.
3. Decyzję o zatrudnieniu lub zwolnieniu pracownika etatowego lub nieetatowego
Biura ŚZPN Kielce i Podokręgu podejmuje Prezes ŚZPN, w porozumieniu i na
wniosek Sekretarza Biura ŚZPN.
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4. Pracownik, z którym zostaje rozwiązana umowa o pracę, zlecenie lub o dzieła
zobowiązany jest do protokolarnego przekazania swoich spraw i pozostających
w jego gestii dokumentów oraz środków pracy wskazanej osobie przez Sekretarza Biura ŚZPN.
Rozdział V - Postanowienia końcowe.
§9
1. Dla zapewnienia prawidłowego i pełnego udziału pracowników w jak najlepszej
realizacji zadań w Biurze ŚZPN odbywać się będą zebrania robocze przynajmniej jeden raz w miesiącu z pracownikami biura prowadzone przez Sekretarza
Biura ŚZPN.
2. Na zebraniach tych należy omawiać zadania wynikające z realizacji planów
działalności ŚZPN, uchwał, postanowień, decyzji i zaleceń władz Związku oraz
bieżących spraw Biura ŚZPN i jego pracowników.
§ 10
1. Wszelka korespondencja przychodząca i wychodząca z Biura Związku rejestrowana jest w dzienniku korespondencji.
2. Dekretacji pism dokonuje Sekretarz Biura ŚZPN lub osoba przez niego upoważniona.
§ 11
Wszelkie sprawy nie ujęte niniejszym Regulaminem będą określone decyzjami,
zarządzeniami Sekretarza Biura ŚZPN lub odpowiednimi decyzjami albo uchwałami Zarządu ŚZPN.
§ 12
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu należy do Zarządu ŚZPN.
§ 13
Niniejszy Regulamin opracowano na czas nieokreślony. Niniejszy Regulamin
wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj. dnia 7 czerwca 2021 r.
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Regulamin Wydziału Gier
Kielce 2021r.
Na podstawie art. 79 zd. 2 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:
§1
Wydział Gier, zwany dalej „Wydziałem” jest organem jurysdykcyjnym ŚZPN,
powołanym do prowadzenia rozgrywek szczebla wojewódzkiego i sprawowania
nadzoru nad rozgrywkami terenowymi.
§2
1. W skład Wydziału Gier wchodzi przewodniczący, który kieruje jego działalnością, wiceprzewodniczący oraz członkowie w liczbie od dziesięciu do piętnastu
(działacze społeczni), z których jeden powoływany jest na stanowisko sekretarza Wydziału.
2. Przewodniczącego Wydziału powołuje Zarząd ŚZPN.
3. Wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz pozostałych członków wydziału zatwierdza Zarząd ŚZPN na wniosek Przewodniczącego Wydziału.
§3
1. Posiedzenia Wydziału odbywają się raz w tygodniu, a w okresie pomiędzy cyklami rozgrywek - w zależności od potrzeb.
2. W razie konieczności Przewodniczący jest upoważniony do zwołania w trybie
nadzwyczajnym posiedzenia Wydziału lub zwiększenia częstotliwości posiedzeń.
3. Organizację oraz podział kompetencji poszczególnych członków Wydziału
ustala Przewodniczący.
§4
Do kompetencji Wydziału Gier należy:
I. W zakresie prowadzenia rozgrywek:
1. Uprawnianie zawodników do reprezentowania barw klubowych w oparciu
o wymagane odrębnymi przepisami dokumenty oraz przepisami PZPN i regulaminami ŚZPN w Kielcach.
2. Weryfikacja zawodów na podstawie protokołów sędziowskich z uwzględnieniem orzeczeń Wydziału Dyscypliny ŚZPN w przedmiocie nakładanych
przez ten Wydział kar.
3. Współuczestniczenie w opracowywaniu i opiniowaniu:
a) terminarza rozgrywek oraz zmian w terminarzu,
b) regulaminów rozgrywek piłkarskich.
4. Rozpatrywanie odwołań i protestów dotyczących rozgrywek mistrzowskich.
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II.

III.

IV.

V.

5. Prowadzenie ewidencji rozgrywek i ustalenie końcowych tabel w poszczególnych sezonach.
W zakresie prowadzenia rozgrywek Pucharu Polski:
1. Opracowywanie regulaminu oraz terminarza rozgrywek.
2. Weryfikacja zawodów.
3. Rozpatrywanie odwołań i protestów.
W zakresie nadzoru nad organizacją rozgrywek terenowych:
1. Opracowywanie i opiniowanie systemów rozgrywek.
2. Współpraca z Podokręgiem ŚZPN z siedzibą w Sandomierzu w zakresie organizacji rozgrywek.
3. Rozpatrywanie odwołań w sprawach określonych przepisami związkowymi.
W zakresie spraw organizacyjno-regulaminowych:
1. Udział, wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi Związku, w opracowaniu:
a) systemów rozgrywek piłkarskich wszystkich szczebli,
b) przepisów dotyczących organizacji rozgrywek,
c) przepisów dotyczących reprezentowania klubów sportowych oraz zmiany
barw klubowych.
2. Opiniowanie projektów innych przepisów związkowych.
Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd i organy nadrzędne ŚZPN.

§5
1. Sprawy prowadzone przez Wydział rozstrzygane są w drodze decyzji, które są
wydawane po dostatecznym wyjaśnieniu sprawy. Decyzje wydawane są w oparciu o Regulaminy Rozgrywek ŚZPN i aktualne przepisy PZPN.
2. Wydział podejmuje decyzje w drodze głosowania, zwykłą większością głosów,
przy udziale co najmniej połowy członków Wydziału, w tym Przewodniczącego
lub Wiceprzewodniczącego W przypadku równej liczby głosów decyduje głos
Przewodniczącego posiedzenia.
3. Decyzje przekazywane są zainteresowanym w formie pisemnej drogą pocztową,
a w przypadku konieczności pilnego powiadomienia zainteresowanego – pocztą
elektroniczną. Decyzje podpisywane są przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego oraz osobę sporządzającą dokument.
4. Wydział ma prawo odroczyć ogłoszenie decyzji.
5. 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
decyzji wraz z uzasadnieniem, po uprzednim wpłaceniu kaucji odwoławczej
w wysokości określonej w Regulaminie Rozgrywek.
§6
W posiedzeniach Wydziału mają prawo uczestniczyć członkowie Wydziału Gier
oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Wydziału Gier. Każde posie51
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dzenie Wydziału winno być protokołowane przez sekretarza lub uprawnioną osobę
i zatwierdzone przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
§7
Wydział ustala formy i organizacje współzawodnictwa sportowego oraz jest
uprawniony do wydawania komunikatów dotyczących swojej działalności.
§8
Niniejszy Regulamin obowiązuje na czas nieokreślony i może być zmieniony
w każdym czasie w drodze uchwały Zarządu. Obsługę administracyjną Wydziału
sprawuje Biuro ŚZPN.
§9
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi ŚZPN.
§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Uchwalono w dniu 08.11.2021 r.

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulamin Pracy Zarządu Podokręgu ŚZPN
z siedzibą w Sandomierzu
Kielce, 2021
Na podstawie art. 40 w zw. z art. 46 pkt 6 a) oraz b) Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej przyjmuje się Regulamin Pracy Zarządu Podokręgu ŚZPN
z siedzibą w Sandomierzu w następującym brzmieniu:
I. Postanowienia ogólne
§1
1. Zarząd Podokręgu ŚZPN z siedzibą w Sandomierzu działa i reprezentuje ŚZPN
w powierzonych mu sprawach, na terenach powiatów: sandomierskiego, staszowskiego, opatowskiego oraz częściowo kieleckiego, ostrowieckiego, starachowickiego i buskiego.
2. Zarząd Podokręgu ŚZPN (zwany dalej „Zarządem”) działa zgodnie ze statutem
ŚZPN oraz niniejszym Regulaminem.
§2
1. Zarząd liczy do 10 osób powołanych i zatwierdzonych przez Zarząd ŚZPN.
2. Zarząd składa się obligatoryjnie z Wiceprezesa ŚZPN d/s. Podokręgu Sandomierz, pełniącego automatycznie funkcję Prezesa Zarządu Podokręgu, a także
z członków Zarządu Podokręgu ŚZPN w Sandomierzu.
§3
Członkostwo w Zarządzie Podokręgu jest funkcją społeczną.
§4
Zarząd Podokręgu jest odpowiedzialny przed ŚZPN za swoją działalność.
§5
W strukturach Podokręgu ŚZPN działa:
● Wydział Gier i Dyscypliny Podokręgu,
● Sekcja Sędziowska,
● Biuro Podokręgu z Sekretarzem i Trenerem koordynatorem.
II. Zakres działania Zarządu Podokręgu
i utworzonych struktur organizacyjnych
§6
Do kompetencji Zarządu Podokręgu i utworzonych jego struktur należy:
● reprezentowanie Podokręgu ŚZPN na zewnątrz,
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

współpraca z Zarządem, Wydziałami i Komórkami organizacyjnymi ŚZPN
w Kielcach,
współdziałanie z Samorządami Gmin w celu wsparcia organizacyjno-finansowego Klubów,
wnioskowanie do Zarządu ŚZPN w Kielcach w sprawie wyróżnień dla zasłużonych działaczy i klubów z terenu Podokręgu ŚZPN,
organizowanie turniejów młodzieżowych na boiskach oraz halach sportowych,
rozpowszechnianie wydawanych i aktualizowanych przepisów, regulaminów,
komunikatów, czasopism ŚZPN do Klubów z terenu działania Podokręgu
ŚZPN,
organizowanie spotkań z przedstawicielami Klubów przed rozpoczęciem każdej
rundy rozgrywkowej celem przekazania aktualnych informacji,
organizowanie posiedzeń Zarządu Podokręgu oraz Wydziału Gier i Dyscypliny,
wydawanie decyzji i orzeczeń zgodnie z uchwałami i regulaminami PZPN
i ŚZPN w zakresie prowadzonych rozgrywek,
nakładanie kar regulaminowych na zawodników, działaczy i kluby w I instancji
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
podejmowanie decyzji o zmianie terminu rozgrywek,
weryfikowanie wyników spotkań piłkarskich: mistrzowskich i pucharowych
oraz innych rozgrywek organizowanych przez Podokręg ŚZPN takich jak: turnieje halowe i boiskowe w różnych kategoriach wiekowych,
analiza dokumentacji meczowych sporządzonych po każdej kolejce rozgrywkowej,
ustalenie okresowych planów działalności,
popularyzacja piłki nożnej w szkołach, instytucjach, samorządach,

§7
1. Zarząd Podokręgu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.
2. Głosowania podczas posiedzeń Zarządu są jawne. W sprawach personalnych
lub na żądanie co najmniej 1/3 obecnych na posiedzeniu członków Zarządu
przeprowadza się głosowanie tajne, przez wybraną w tym celu komisję skrutacyjną.
3. Niedopuszczalne jest głosowanie przez pełnomocnika.
4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Podokręgu.
5. Protokół podpisywany jest przez przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.
Podjęte przez Zarząd Podokręgu uchwały podpisuje Prezes Zarządu Podokręgu.
IV. Organizacja pracy Zarządu Podokręgu
§8
1. Zarząd reprezentowany jest przez Prezesa Zarządu Podokręgu.
2. Prezes Zarządu Podokręgu zwołuje posiedzenia Zarządu Podokręgu, przewodniczy im oraz pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem ŚZPN w Kielcach.
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3. Prezes Zarządu Podokręgu zwołuje posiedzenie Zarządu Podokręgu:
a) z własnej inicjatywy – w miarę potrzeby,
b) na wniosek jednego trzech z Członków Zarządu Podokręgu,
c) na wniosek Zarządu ŚZPN w Kielcach
4. Prezes Zarządu Podokręgu ustala termin i porządek obrad posiedzenia. Porządek obrad powinien przewidywać rozpatrzenie spraw wynikających z programu
działania Zarządu Podokręgu/
5. Każdy z Członków Zarządu Podokręgu przed rozpoczęciem posiedzenia może
wnieść na porządek obrad sprawę, która jego zdaniem wymaga kolegialnego
rozstrzygnięcia.
6. Za prawidłowe przygotowanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad, odpowiada Sekretarz Zarządu Podokręgu zgodnie z podziałem czynności,
o których mowa w rozdziale V niniejszego regulaminu.
7. O posiedzeniach Zarządu Podokręgu i porządku obrad zainteresowani powinni
być zawiadomieni co najmniej na 2 dni przed posiedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty.
8. W nagłych przypadkach termin wskazany w ust. 7 może ulec skróceniu.
§9
1. Zarząd Podokręgu odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 1 raz
w miesiącu.
2. Z obrad Zarządu Podokręgu sporządza się protokół odzwierciedlający ich przebieg, a zawierający w szczególności:
1) numer protokołu,
2) datę i miejsce zebrania,
3) listę obecności, w tym osób zaproszonych,
4) porządek obrad,
5) zapisy zgłoszone w trakcie obrad,
6) numerację i tekst przyjętych uchwał wraz z wynikami głosowań.
3. Wszyscy uczestnicy posiedzenia są zobowiązani do zachowania tajemnicy
przebiegu posiedzenia Zarządu Podokręgu. Sprawy omawiane na posiedzeniach
oraz informacje na nim ujawnione mają charakter poufny i uznaje się je za tajemnicę. O powyższym obowiązku członkowie Zarządu Podokręgu są zobowiązani poinformować osoby trzecie uczestniczące w posiedzeniu.
4. Zatwierdzanie protokołu odbywa się na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
V. Zakres zadań
§ 10
1. Prezes Zarządu Podokręgu:
1) zwołuje posiedzenia Zarządu Podokręgu i przewodniczy jego posiedzeniom,
2) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Zarządu Podokręgu,
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3) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwałami,
4) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych dla pracy Zarządu Podokręgu ŚZPN,
5) reprezentuje Zarząd Podokręgu na zewnątrz.
§ 11
W razie niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu Podokręgu bądź
jego nieobecności, jego obowiązki pełni na podstawie pisemnego upoważnienia
wskazany członek Zarządu Podokręgu lub członek Zarządu ŚZPN.
§ 12
1. Do obowiązków pełniącego obowiązki Wiceprezesa Zarządu Podokręgu należą
w szczególności:
1) zastępowanie Prezesa Zarządu Podokręgu i pełnienie obowiązków w razie
jego nieobecności,
2) wspieranie Zarządu Podokręgu ŚZPN w jego działaniach,
3) wypełnianie obowiązków przydzielonych mu przez Prezesa Zarządu Podokręgu.
§ 13
1. Do obowiązków sekretarza Podokręgu ŚZPN należy w szczególności:
1) koordynowanie obiegu informacji,
2) współpraca z utworzonymi Wydziałami i Sekcjami Podokręgu ŚZPN
3) wspieranie Zarządu Podokręgu ŚZPN w jego działaniach,
4) wypełnianie obowiązków przydzielonych mu przez Prezesa Zarządu Podokręgu
5) przygotowanie materiałów, które mają być przedmiotem obrad Zarządu Podokręgu.
§ 14
Merytoryczny podział obowiązków pomiędzy członków Zarządu Podokręgu
określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
§ 15
Oświadczenia skierowane do Zarządu Podokręgu Sandomierz, składane są
w jego siedzibie osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego i powinny
być opatrzone datą odbioru.
§ 16
1. Przekazanie przez ustępujący Zarząd Podokręgu ŚZPN lub Członka Zarządu
Podokręgu czynności nowemu Zarządowi Podokręgu ŚZPN lub członkowi Zarządu Podokręgu ŚZPN następuje protokołem zdawczo-odbiorczym.
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2. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zawierać wykaz przekazanych do załatwienia akt, dokumentów itp.
3. Egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisane przez osoby uczestniczące w czynnościach przekazywania, otrzymują: przekazujący i przyjmujący,
jeden egzemplarz protokołu pozostaje w aktach podokręgu.
VI. Uzupełnienie Zarządu
§ 17
W przypadku rezygnacji w trakcie kadencji, któregoś z członków Zarządu Podokręgu, Zarząd ŚZPN ma prawo zastosować regułę kooptacji.
VII. Postanowienia końcowe
§ 18
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi ŚZPN.
§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Statutu ŚZPN.
§ 20
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Uchwalono dnia 08.11.2021

UCHWAŁA Nr 37/05/VI/2021
ZARZĄD ŚZPN
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Regulamin Klubu Seniora
Kielce 2021 r.
Na podstawie art. 89 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej postanawia
się co następuje:
§1
1. Członkiem klubu Seniora ŚZPN może zostać po ukończeniu 60 roku życia,
były działacz Zarządu, Wydziałów, Komisji i innych komórek organizacyjnych
ŚZPN lub były trener, piłkarz, sędzia piłkarski.
2. Do uzyskania członkostwa w Klubie Seniora konieczne jest także spełnienie
następujących wymagań:
a) podpisaniu deklaracji członkowskiej,
b) przyjęciu go w poczet członków przez Zarząd ŚZPN.
3. Wzór obowiązującej deklaracji członkowskiej określa Zarząd ŚZPN.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba nie spełniająca wymagań
wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu, może zostać członkiem Klubu
Seniora na podstawie zgody wyrażonej przez Zarząd ŚZPN.
5. Lista członków Klubu oraz pisemne deklaracje członkowskie przechowywane
są w Biurze ŚZPN.
6. Na liście członków Klubu może znajdować się jedynie osoba, które spełnia wymagania wskazane w § 1 ust. 1, 2, 3 niniejszego Regulaminu, zaś Zarządowi
ŚZPN przysługuje prawo do weryfikacji spełniania tych wymagań, przez osoby
znajdujące się na liście członków Klubu.
7. Zarząd ŚZPN może pozbawić członkostwa w Klubie osobę nie spełniającą wymagań wskazanych w § 1 ust. 1, 2, 3 niniejszego Regulaminu oraz osobę nie
przestrzegającą zasad koleżeństwa i współżycia społecznego, a także nie przestrzegająca przepisów i wskazań władz, komórek, komisji i wydziałów PZPN
oraz ŚZPN.
§2
Do praw członka Klubu Seniora należy uczestnictwo w bieżącej działalności
klubu oraz jego posiedzeniach.
§3
Do podstawowych celów działalności klubu Seniora należy:
1. Integracja byłych działaczy piłkarskich
2. Propagowanie osiągnięć polskiego piłkarstwa i kultywowanie jego najlepszych
tradycji, w szczególności w zakresie przywiązania do barw narodowych i klubowych, przestrzegania zasad fair play oraz wzorowych postaw etycznych
3. Formułowanie oraz zgłaszanie opinii i wniosków do władz ŚZPN w szczególności dotyczących spraw o istotnym znaczeniu dla rozwoju piłkarstwa,
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4. Wspieranie inicjatyw władz ŚZPN w zakresie prac edytorskich, kronikarskich
i archiwalnych,
5. Organizowanie przy współudziale biura ŚZPN cyklicznych posiedzeń klubu,
6. Wnioskowanie do Zarządu ŚZPN o pomoc finansową dla członków Klubu lub
ich współmałżonków w razie zaistnienia trudnej sytuacji losowej,
7. Realizacji innych form wsparcia dla członków klubu w tym odwiedzanie
w ciężkich sytuacjach losowych oraz uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach i ceremoniach pożegnalnych,
8. Prowadzenie innych spraw zleconych przez władze związku.
§4
Członkowie Klubu Seniora wybierają ze swojego grona:
1. Przewodniczący klubu,
2. Wiceprzewodniczący klubu,
3. Sekretarz klubu.
§5
1. Kandydatów na Przewodniczącego klubu Seniora, Wiceprzewodniczącego oraz
Sekretarza wybierają członkowie klubu Seniora (znajdujący się w dniu głosowaniu na liście członków Klubu, przechowywanej w biurze ŚZPN) na okres
4 lat, jednak nie dłużej niż na okres kadencji władz związku, w głosowaniu
tajnym lub jawnym, zgodnie z ustaleniami przyjętymi przez zebranych w dniu
zebrania.
2. Powołania kandydatów do pełnienia funkcji wymienionych w § 4 Regulaminu
oraz ich odwołania dokonuje Zarząd ŚZPN.
3. W przypadku braku zatwierdzenia przez Zarząd ŚZPN danego kandydata do
pełnienia jednej z funkcji wymienionej w § 4 Regulaminu, członkowie klubu
Seniora dokonują wyboru innego kandydata i przedstawiają go do zatwierdzenia Zarządowi ŚZPN.
§6
1. Przewodniczący reprezentuje klub wobec władz Związku i może być zapraszany na posiedzenie Zarządu ŚZPN jako gość. Przewodniczący może uczestniczyć w tych posiedzeniach wyłącznie na imienne zaproszenie ze strony władz
Związku.
2. Przewodniczący może być ponadto powoływany przez władze Związku do różnego rodzaju komitetów jubileuszowych i okolicznościowych.
§7
Zebrania klubu odbywają się cyklicznie nie rzadziej niż 4 razy w roku zgodnie
z ustalonym harmonogramem i tematyką spotkań.
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§8
1. Klub Seniora korzysta w swojej działalności z pomocy Biura ŚZPN, w zakresie
ustalonym z Prezesem ŚZPN.
2. Klub Seniora nie posiada osobowości prawnej, a osoby działające w jego imieniu nie mogą zaciągać żadnych zobowiązań na rzecz ŚZPN, bez uprzedniej zgody Zarządu ŚZPN wyrażonej w formie pisemnej.
§9
Zebrania klubu prowadzi Przewodniczący, a pod jego nieobecność wiceprzewodniczący.
§ 10
1. Roczny budżet klubu Seniora ustanawia Zarząd ŚZPN w rocznym preliminarzu
wydatków i przychodów ŚZPN.
2. Członkowie klubu Seniora ŚZPN mogą ustalić obowiązek opłacania składki
członkowskiej przez członków Klubu. Klub może również pozyskiwać środki
na swoją działalność z źródeł zewnętrznych.
§ 11
1. Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi ŚZPN.
2. Regulamin Klubu Seniora wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd
ŚZPN.
3. Osoby dotychczas zrzeszone w klubie Seniora, zobowiązane są do wypełnienia
wymagań wskazanych w § 1 ust. 1, 2, 3 niniejszego Regulaminu.
Uchwalono dnia 08.11.2021 UCHWAŁA Nr 37/05/VI/2021
ZARZĄD ŚZPN
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Regulamin Komisji ds. futsalu i piłki plażowej
Kielce 2021 r.
Na podstawie art. 79 Statutu Świętokrzyskiego Związku Pitki Nożnej postanawia
się co następuje:
§1
1. Komisja ds futsalu i piłki plażowej jest organem Zarządu ŚZPN, podległym
Wydziałowi Szkolenia.
2. Przewodniczącego Komisji powołuje Zarząd ŚZPN, zaś pozostałych członków
Komisji- Zarząd ŚZPN na wniosek Przewodniczącego
3. Całokształtem prac i działalnością Komisji kieruje na bieżąco Przewodniczący
Komisji.
§2
Komisja ds. futsalu i piłki plażowej ŚZPN Kielce składa się z 5 osób:
• Przewodniczącego
• Wiceprzewodniczącego
• Sekretarza
• oraz dwóch członków
§3
Do zakresu działania Komisji należy:
- ustalanie głównych kierunków działania w zakresie rozwoju piłki halowej futsal
i piłki plażowej,
- dokształcanie kadr szkoleniowych i sędziowskich do rozgrywek futsal i piłki
plażowej,
- ustalanie regulaminu rozgrywek mistrzowskich i amatorskich,
- ustalanie terminarza rozgrywek,
- sporządzanie tabel rozgrywkowych oraz sprawozdań i analiz dla Zarządu
ŚZPN,
- opiniowanie stanu technicznego boisk wykorzystywanych do rozgrywek futsal
i piłki plażowej,
- weryfikacja spotkań piłkarskich i wydawanie decyzji,
- nadzorowanie przebieg rozgrywek i zgodność z przepisami i uchwałami PZPN
i ŚZPN,
- podejmowanie innych działań uzgodnionych z Wydziałem Szkolenia i Zarządem ŚZPN.
§4
Komisja ds futsalu i piłki plażowej wydaje decyzje w sprawie rozgrywek futsalu
i piłki plażowej w ramach ŚZPN, od których przysługuje odwołanie do Zarządu ŚZPN.
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§5
Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji w miarę zaistnienia potrzeby, nie
rzadziej niż raz w kwartał.
§6
Do podjęcia decyzji konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Komisji Decyzje zapadają zwykłą większością głosów. Posiedzenia Komisji są protokołowane, a obsługę administracyjną posiedzeń zapewnia Biuro ŚZPN.
§7
Zmiany w składzie Zarządu Komisji mogą nastąpić na wniosek Przewodniczącego i zatwierdzeniu przez Zarządu ŚZPN Kielce.
§8
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi ŚZPN Kielce.
§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Uchwalono w dniu 08.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulamin Komisji ds. Mediów i Marketingu
Kielce 2021 r.
Na podstawie art. 79 zd. 2 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:
§1
Niniejszy Regulamin Komisji ds. Mediów i Marketingu (dalej: Komisja) obowiązuje na czas nieokreślony i może być zmieniony w każdym czasie w drodze
uchwały Zarządu. Obsługę administracyjną Komisji sprawuje Biuro ŚZPN.
§2
Przewodniczącego Komisji powołuje Zarząd ŚZPN w Kielcach.
§3
W skład Komisji wchodzi od 5 do 10 członków (działaczy społecznych), w tym
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, powołanych przez Zarząd ŚZPN.
§4
1. Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące i zwoływane są przez Przewodniczącego.
2. Posiedzenia Komisji winny być protokołowane i podpisywane przez Sekretarza
i Przewodniczącego.
§5
Do kompetencji Komisji należy:
1. Promowanie działalności Związku w prasie, radio, telewizji regionalnej, środowisku.
2. Wydawanie miesięcznika lub kwartalnika związkowego „Piłkarz Świętokrzyski” dla klubów, sportowców - piłkarzy, działaczy, sędziów i zakładów współpracujących z klubami i Związkami.
3. Współpraca z zakładami, osobami fizycznymi i instytucjami w zakresie pozyskiwania środków finansowych na popularyzację i promocję Związku oraz Klubów.
4. Współpraca z prasą regionalną i centralną, redaktorami prasowymi, radiowymi
i telewizyjnymi w celu przekazywania informacji o działalności piłkarskiej na
terenie województwa świętokrzyskiego.
5. Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych z udziałem sportowców,
dzieci i młodzieży zrzeszonej oraz nie zrzeszonej, działaczy piłkarskich i sympatyków dla promowania i integrowania środowiska piłkarskiego.
6. Współdziałanie z Zarządem, Biurem, Komisjami i Wydziałami ŚZPN celem
przekazywania bieżącej informacji do mediów.
7. Współpraca z Wydziałem Szkolenia w celu promowania piłki dziecięcej, młodzieżowej, piłkarstwa masowego i kobiecego
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8. Opiniowanie wszelkich uchwał, działań i umów obejmujących swoim zakresem
kompetencje Komisji, a podejmowanych przez Zarząd i/lub Prezesa ŚZPN oraz
biuro ŚZPN..
9. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd i organy nadzorcze Związku.
§6
W ramach komisji może działać rzecznik prasowy ŚZPN, który powoływany jest
przez Prezesa Zarządu ŚZPN na wniosek Przewodniczącego Komisji.
§7
1. Podejmowane postanowienia zapadają w formie decyzji zwykłą większością
głosów, przy udziale co najmniej połowy członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub jego Zastępcy.
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§8
W posiedzeniu Komisji mogą uczestniczyć członkowie Komisji, przedstawiciele
Zarządu oraz zaproszone przez Przewodniczącego osoby.
§9
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi ŚZPN.
§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Uchwalono w dniu 08.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulamin Komisji Dyscyplinarnej
Kielce 2021 r.
Na podstawie art. 79 zd. 2 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:
§1
Komisja Dyscyplinarna Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach jest
organem dyscyplinarnym Związku powołanym na okres kadencji Zarządu, do sprawowania kontroli, przestrzegania reguł bezpieczeństwa i dyscyplinarnych oraz etyki
współzawodnictwa sportowego w polskiej piłce nożnej oraz orzecznictwa dyscyplinarnego.
§2
Do kompetencji Komisji Dyscyplinarnej należy:
1. Analiza i ocena przestrzegania przepisów regulujących uprawianie sportu piłki
nożnej, zasad fair play i innych reguł etycznych respektowanych przez członków ŚZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, pośredników transakcyjnych,
licencjonowanych organizatorów imprez oraz działaczy piłkarskich w rozgrywkach na szczeblu reprezentacyjnym i klubowym.
2. Orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń, popełnionych
podczas i w związku z zawodami piłkarskimi na szczeblu okręgowym, podlegającym kompetencji ŚZPN.
3. Orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom
i działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz przepisów ŚZPN.
4. Orzecznictwo w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego
zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu
Związku, w tym Uchwały Licencyjnej i o członkostwie.
5. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji kar.
6. Podejmowanie środków zmierzających do przestrzegania przepisów dyscyplinarnych, prowadzenie w środowisku piłkarskim akcji promocyjnych w zakresie
problematyki wychowawczo-dyscyplinarnej, umożliwiającej doskonalenie metod i form pracy Komisji.
7. Wyjaśnianie przepisów dyscyplinarnych na spotkaniach z piłkarzami, trenerami
i działaczami klubowymi.
8. Wydawanie opinii w zakresie obowiązywania przepisów dyscyplinarnych.
9. Egzekwowanie właściwej organizacji i bezpieczeństwa na zawodach piłkarskich wraz ze stosowaniem sankcji regulaminowych.
§3
Członkowie Komisji Dyscyplinarnej pełnią swoje funkcje społecznie.
65

ALMANACH ŚZPN NA LATA 2021-2025

§4
Dla realizacji wymienionych zadań Komisja Dyscyplinarna podejmuje następujące działania:
1. Rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu powstałe na zawodach szczebla związkowego.
2. Na zasadach przewidzianych przepisami związkowymi rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu w stosunku do zawodników, trenerów,
instruktorów oraz działaczy piłkarskich poza zawodami szczebla centralnego.
3. Rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu przekazane Komisji do prowadzenia przez Zarząd ŚZPN.
4. Nakłada, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, kary
dyscyplinarne na członków ŚZPN, zawodników, trenerów, sędziów, instruktorów oraz działaczy piłkarskich dopuszczających się naruszeń określonych przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłki nożnej, w szczególności kary za:
a) wykroczenia powstałe w związku z zawodami piłkarskimi,
b) naruszenia przepisów dotyczących zmian przynależności klubowej zawodników,
c) wykroczenia etyczno-moralne.
§5
Komisja Dyscyplinarna liczy 6-8 osób, w tym Przewodniczący Komisji, których
powołuje i odwołuje Zarząd ŚZPN.
§6
Posiedzenia Komisji odbywają się co najmniej raz w tygodniu. W sytuacjach nie
cierpiących zwłoki, a także gdy wymaga tego waga i zawiłość prowadzonej sprawy,
Przewodniczący Komisji może zwołać posiedzenie w każdym czasie poprzez zawiadomienie telefoniczne, bądź w innej formie (fax, e-mail, sms).
§7
Posiedzenia Komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący Komisji. W razie nieobecności Przewodniczącego funkcję tę sprawuje Wiceprzewodniczący lub upoważniona przez Przewodniczącego osoba.
§8
W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć członkowie Komisji oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
§9
1. Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej podejmowane są w formie postanowień lub
uchwał, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 50% członków
Komisji. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
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2. Decyzja o reasumpcji postanowienia lub uchwały podejmowana jest kwalifikowaną większością głosów 2/3 głosów członków Komisji obecnych na posiedzeniu.
3. Orzeczenia są przekazywane zainteresowanym w formie pisemnej drogą pocztową, a w przypadku konieczności pilnego powiadomienia zainteresowanego
z tytułu orzeczonych kar – pocztą elektroniczną. Orzeczenia podpisywane są
przez Przewodniczącego lub upoważnioną osobę.
4. Odwołania od orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej składane są za jej pośrednictwem do Związkowej Komisji Odwoławczej ŚZPN w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem, a także są opiniowane pisemnie przez
Komisję, której przedstawiciel może uczestniczyć w posiedzeniu organu II instancji tj. Związkowej Komisji Odwoławczej ŚZPN.
5. Orzeczenia Komisji mogą być publikowane w formie komunikatów za pośrednictwem środków masowego przekazu.
6. Pisma, opracowania oraz wszelkie dokumenty wydawane przez Komisję, podpisywane są przez Przewodniczącego, a w sytuacjach wyjątkowych za jego zgodą przez upoważnionego członka Komisji.
§ 10
1. Członkowie Komisji w sprawowaniu orzecznictwa dyscyplinarnego są niezawiśli orzekając na zasadzie swobodnej oceny dowodów zebranych w postępowaniu dyscyplinarnym.
2. Osoby nie wymienione w § 8 nie mają prawa uczestniczyć w posiedzeniach
Komisji.
§ 11
Posiedzenia Komisji są protokołowane: protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i sekretarz.
§ 12
Przewodniczący kieruje pracami Komisji i reprezentuje jej stanowisko wobec
Zarządu ŚZPN i innych organów Związku.
§ 13
W razie nieobecności przewodniczącego Komisji jego funkcję przejmuje Wiceprzewodniczący.
§ 14
Sekretarz Komisji prowadzi dokumentację spraw dyscyplinarnych w tym także
ewidencję wydanych orzeczeń.
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§ 15
Pozostali członkowie Komisji prowadzą sprawy związane z:
- przygotowaniem dokumentacji w sprawach dyscyplinarnych,
- przedstawieniem stanu faktycznego sprawy wraz z wnioskami dyscyplinarnymi,
- sporządzeniem projektu decyzji dyscyplinarnej.
§ 16
Obsługę administracyjno-biurową działalności Komisji prowadzi Biuro ŚZPN.
§ 17
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi ŚZPN.
§ 18
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Uchwalono w dniu 08.11.2021.

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulamin Komisji Finansowej
Kielce, 2021
Na podstawie art. 88 oraz art. 46 pkt 7 Statutu Świętokrzyskiego Związku
Piłki Nożnej postanawia się co następuje:
§1
Komisja Finansowa jest organem powołanym do wspierania i doradzania Zarządowi SZPN w zakresie zarządzania finansami i majątkiem ŚZPN.
§2
1. Komisja składa się z następujących członków:
a) Przewodniczącego
b) Wiceprzewodniczącego,
c) Sekretarza,
d) od 2 do 5 członków.
2. Przewodniczącego powołuje i odwołuje Zarząd ŚZPN w Kielcach. Pozostałych
członków Komisji powołuje i odwołuje Zarząd ŚZPN w Kielcach, na wniosek
Przewodniczącego Komisji.
3. Całokształtem prac Komisji kieruje jej Przewodniczący, który również reprezentuje ją wobec władz i organów ŚZPN. Podczas nieobecności Przewodniczącego uprawnienia jego przejmuje Wiceprzewodniczący.
4. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu ŚZPN.
§3
1. Posiedzenia Komisji odbywają się według potrzeby, co najmniej raz na kwartał
i zwoływane są przez Przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek
Zarządu ŚZPN albo Komisji Rewizyjnej.
2. Posiedzenia Komisji winny być protokołowane i podpisywane przez Sekretarza
i Przewodniczącego.
3. Obsługę administracyjną posiedzeń wskazanych w § 3 ust. 1 i 2, w tym czynności protokołowania, zapewnia Biuro ŚZPN.
4. W razie potrzeby w posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć zaproszeni goście, którzy powinni zostać poinformowani o konieczności przestrzeganiu zasady poufności zebrań.
§4
Do kompetencji Komisji należy:
1. analiza projektów preliminarza budżetowego i sprawozdania finansowego
Związku,
2. doradztwo na rzecz Zarządu ŚZPN w zakresie gospodarki finansowej, w tym zarządzania aktywami i ryzykiem finansowym oraz wewnętrznego systemu kontroli,
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3. sporządzanie raportów finansowych dla Zarządu ŚZPN,
4. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd ŚZPN.
§5
1. Komisja podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
2. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§6
1. Członkom komisji nie wolno ujawniać informacji uzyskanych w trakcie ich
działalności w ŚZPN i są oni zobowiązani traktować te informacje jako poufne
przed, w trakcie oraz po okresie sprawowania przez nich funkcji.
2. Przy wykonywaniu swoich funkcji osoby wchodzące w skład Komisji winny
zachować uczciwość, bezstronność oraz lojalność wobec Związku.
3. Wszystkie dokumenty analizowane przez Komisję przeznaczone są do użytku
wewnętrznego.
§7
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi ŚZPN.
§8
Członkowie Komisji zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia zapoznania
się niniejszym Regulaminem oraz do jego ścisłego przestrzegania.
§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Uchwalono w dniu 08.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce

70

ALMANACH ŚZPN NA LATA 2021-2025

Regulamin Związkowej Komisji Odwoławczej ŚZPN
Kielce 2021 r.
Na podstawie art. 79 zd. 2 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:
§1
1. Związkowa Komisja Odwoławcza ŚZPN (dalej: Komisja) jest organem jurysdykcyjnym Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej powołanym do rozpoznawania następujących środków zaskarżenia:
- odwołań od decyzji Komisji Dyscyplinarnej ŚZPN;
- odwołań od decyzji Wydziału Gier ŚZPN;
- odwołań od decyzji Wydział Gier i Dyscypliny Podokręgu Sandomierz;
- odwołań od decyzji dyscyplinarnych klubu sportowego.
2. Przy rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw, o których mowa w ust. 1 Komisja
korzysta z pełnej niezależności i samodzielności.
§2
1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza
oraz od 3 do 5 członków powołanych i odwołanych przez Zarząd ŚZPN na
wniosek Prezesa Związku.
2. Z zastrzeżeniem ust. 1, kadencja Komisji jest czteroletnia. Członek Komisji nie
może być członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub innego organu jurysdykcyjnego.
3. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.
4. W skład Komisji powinien wchodzić przynajmniej jeden prawnik.
§3
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji. Jeżeli Regulamin niniejszy używa określenia
Przewodniczący Komisji, odpowiednie przepisy mają także zastosowanie do
Wiceprzewodniczącego zastępującego Przewodniczącego Komisji.
2. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz, zwołuje jej posiedzenia
oraz informuje Zarząd ŚZPN o działalności Komisji.
§4
1. Członek Komisji nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym dotyczącym jakichkolwiek spraw lub zagadnień, w których istniej lub może wystąpić konflikt
interesów. O wyłączeniu stron postępowania rozstrzyga zarządzeniem Przewodniczący.
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Na zarządzenie Przewodniczącego nie przysługuje środek zaskarżenia.
2. Wniosek strony postępowania o wyłączenie Przewodniczącego Komisji rozstrzyga Zarząd ŚZPN.
§5
1. Środki odwoławcze wnoszone są do Komisji za pośrednictwem organu, który
wydał zaskarżone orzeczenie.
2. W przypadku gdy środek zaskarżenia wnosi pełnomocnik, zobowiązany jest on
dołączyć pełnomocnictwo, a w przypadku gdy środek zaskarżenia wnosi klub,
zobowiązany jest on również do złożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego sposób reprezentacji klubu oraz umocowanie do działania w imieniu klubu osób wnoszących środek zaskarżenia.
3. Organ, do którego wpłynął środek zaskarżenia powinien w terminie 7 dni przekazać go Komisji wraz z aktami sprawy.
§6
1. Osoba wnosząca sprawę do Komisji może być reprezentowana przez upoważnionego pełnomocnika, którym może być adwokat, radca prawny, pośrednik
transakcyjny, upełnomocniony przedstawiciel klubu, w szczególności prawnik klubu, a w przypadku gdy sprawa dotyczy osoby fizycznej - jej małżonek,
wstępny, zstępny i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu,
jak również osoby pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia.
2. Posiedzenia Komisji nie są jawne. W posiedzeniu Komisji do czasu rozpoczęcia
narady przez Komisję, ma prawo wziąć udział skarżący, jego pełnomocnik, oraz
inne osoby dopuszczone przez Przewodniczącego Komisji do udziału w sprawie. W czasie narady, oprócz członków Komisji, obecny być może wyłącznie
protokolant.
3. O odmowie dopuszczenia do udziału w posiedzeniu osób innych niż określone
w ust. 2 decyduje zarządzeniem Przewodniczący Komisji. Na zarządzenie Przewodniczącego nie przysługuje środek zaskarżenia.
§7
Dla rozpatrzenia wniesionego środka zaskarżenia Przewodniczący Komisji
może zarządzić przedstawienie przez odpowiedni organ dodatkowych dokumentów
i wszystkich akt dotyczących przedmiotowej sprawy.
§8
Po wstępnej ocenie otrzymanej dokumentacji Przewodniczący Komisji wyznacza termin posiedzenia, na które zaprasza osobę skarżącą oraz ewentualnie inne osoby uczestniczące w postępowaniu, a ponadto przedstawiciela organu, który wydał
kwestionowane orzeczenia w celu przedstawienia stanowiska organu wobec treści
złożonego środka zaskarżenia. Przedstawienie stanowiska organu winno nastąpić
również na piśmie.
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§9
1. Przewodniczący Komisji kieruje przebiegiem posiedzeń, zadaje pytania jako pierwszy, wyznacza kolejność zadawania pytań, udziela głosu stronom, a także ma prawo
uchylania pytań, jeśli nie zmierzają one do ustalenia istotnych okoliczności sprawy.
Przewodniczący Komisji ma prawo wydawania zarządzeń o charakterze porządkowym. Na zarządzenia Przewodniczącego nie przysługuje środek zaskarżenia.
2. Strony mają prawo i obowiązek odpowiadania na pytania oraz składania wyjaśnień i wniosków. Nie budzące wątpliwości twierdzenia, co do których strona
przeciwna nie ustosunkowała się, Komisji uznaje za przyznane.
§ 10
1. Doręczenie orzeczeń wydanych przez Komisji dokonywane są przesyłkami za
zwrotnym poświadczeniem odbioru lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Jeżeli w sprawie ustanowiony jest pełnomocnik procesowy, doręczenia należy
dokonać temu pełnomocnikowi, chyba że z dokumentu pełnomocnictwa, wynika co innego. Doręczenie dokonane pełnomocnikowi uznaje się za doręczenie
dokonane stronie.
3. Jeżeli w sprawie stroną jest zawodnik, trener lub działacz klubowy, który nie
ustanowił pełnomocnika, doręczenie dokonywane jest za pośrednictwem Klubu.
4. Jeżeli w sprawie stroną jest sędzia piłkarski lub obserwator, który nie ustanowił
pełnomocnika, doręczenie dokonywane jest za pośrednictwem Kolegium Sędziów ŚZPN.
5. Zobowiązanie do uzupełnienia braków formalnych środka zaskarżenia, zarządzenie Przewodniczącego o pozostawieniu środka zaskarżenia bez rozpoznania
oraz zawiadomienia o terminie posiedzenia doręczane są pocztą elektroniczną.
6. Strony oraz pełnomocnicy stron mają obowiązek zawiadomić Komisję o każdej zmianie adresu dla doręczeń oraz adresu email. W razie zaniedbania tego
obowiązku, pismo wysłane pod ostatnio znany Komisji adres lub adres email
wywołuje skutki prawne.
§ 11
1. Orzeczenia Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego posiedzenia, którym pod nieobecność Przewodniczącego Komisji jest Wiceprzewodniczący Komisji.
2. Członek Komisji rozpoznający daną sprawę nie może uchylić się od jej rozstrzygnięcia. W przypadku gdy Członek Komisji głosował przeciw podjętemu
rozstrzygnięciu, uprawniony jest do złożenia na piśmie zdania odrębnego.
3. Ogłoszenie sentencji orzeczenia jest jawne i następuje po zakończeniu obrad
Komisji nad sprawą. Przewodniczący posiedzenia lub inny członek Komisji powinien podać ustne motywy rozstrzygnięcia.
4. W sprawie skomplikowanej pod względem prawnym, ogłoszenie sentencji
orzeczenia może być odroczone na okres do 2 tygodni. O terminie ogłoszenia
sentencji powiadamia się strony postępowania.
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§ 12
Komisja może, na wniosek strony, orzec o zawieszeniu rygoru natychmiastowej
wykonalności nałożonego przez organ I instancji. Orzeczenie w powyższym zakresie może nastąpić na posiedzeniu bez udziału stron.
§ 13
Orzeczenie Komisji wraz z uzasadnieniem sporządzane jest nie później niż
w terminie 2 tygodni od dnia jego ogłoszenia.
§ 14
1. Orzeczenia Komisji są natychmiast wykonalne.
2. Organ, któremu sprawa została przekazana przez Komisji związany jest ustaleniami dokonanymi, w tej sprawie, w szczególności wskazaniem Komisja, co
do sposobu rozpoznawania sprawy. Nie można przyjąć za podstawę orzeczenia
wydanego, po ponownym rozpoznaniu sprawy w oparciu o ustalenie sprzeczne
z poczynionymi już w tej sprawie przez Komisję.
§ 15
Wniesienie odwołania, jest możliwe, gdy uprawniona strona postępowania przed
organem I instancji w terminie 14 dni od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem, zarzuci naruszenie prawa związkowego lub przepisów PZPN, UEFA lub FIFA,
naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienia te mogły mieć istotny wpływ
na wynik sprawy, a także niewspółmierność orzeczonej kary od przypisanego przewinienia dyscyplinarnego.
§ 16
Odwołanie powinno zawierać:
1. Oznaczenie orzeczenia, od którego jest wnoszone ze wskazaniem, czy jest zaskarżone w całości czy w części,
2. Zwięzłe przedstawienie zarzutów wraz z ich uzasadnieniem,
3. Wniosek o zmianę lub uchylenie orzeczenia z zaznaczeniem zakresu żądania,
4. Powołanie w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów, wraz z uzasadnieniem
dlaczego nie było możliwe ich przedstawienie w postępowaniu przed organem
I instancji.
§ 17
Komisja odrzuca odwołanie w przypadku gdy:
a) wnoszący odwołanie nie jest stroną postępowania;
b) w przedmiotowej sprawie odwołanie nie przysługuje;
c) sprawa została już prawomocnie rozstrzygnięta lub gdy jest w toku;
d) odwołanie zostało złożone po terminie lub nie zostało opłacone we właściwym
terminie;
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e) odwołanie zostało złożone z pominięciem organu pierwszej Instancji pomimo tego,
iż pouczenie zawierało szczegółowe informacje dotyczące trybu zaskarżenia;
f) strona we właściwym terminie nie uzupełniła braków formalnych odwołania.
§ 18
W czasie posiedzenia Komisji osoba wnosząca odwołanie może zmieniać i uzasadniać wnioski zawarte w odwołaniu, dodatkowo uzasadnić sformułowane w odwołaniu na zarzuty, jak również wskazać dodatkowe zarzuty naruszenia prawa
związkowego lub przepisów PZPN innych niż związane ze sposobem procedowania
przez organ pierwszej Instancji.
§ 19
1. Komisja może rozpoznać wniosek o przeprowadzenie nowych dowodów wskazanych w odwołaniu o ile łącznie spełnione są następujące warunki:
a) wniosek o przeprowadzenie nowych dowodów o ile spełniają wymogi określone w § 17 punkt 4,
b) o treści wniosku zostały powiadomione wszystkie strony postępowania,
c) strona, która wniosła o dopuszczenie dowodu, zapewniła możliwość przeprowadzenia tego dowodu na posiedzeniu,
d) przeprowadzenie dowodu nie spowoduje odroczenia terminu posiedzenia.
2. Komisja może z własnej inicjatywy prowadzić postępowanie dowodowe,
w szczególności rozpoznać dowody, zgłoszone przed organem I Instancji.
3. Odmowa rozpoznania przez Komisję wniosku o przeprowadzenie nowych dowodów następuje w drodze zarządzenia Przewodniczącego Komisji jeżeli wniosek ów nie spełnia chociaż jednego z wymogów formalnych o których mowa
w ust. l. Na zarządzenie Przewodniczącego nie przysługuje środek zaskarżenia.
§ 20
Komisja może:
1. Oddalić odwołanie w całości lub w części, jako bezzasadne lub złożone przez
osobę nie uprawnioną,
2. Zmienić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy,
3. Uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do
ponownego rozpoznania przez właściwy organ.
§ 21
Komisja może oddalić odwołanie w całości lub w części jako bezzasadne jeżeli
brak jest uzasadnionych zarzutów albo jeżeli zaskarżone orzeczenie pomimo błędnej podstawy prawnej lub błędnego uzasadnienia odpowiada prawu związkowemu
oraz przepisom PZPN, UEFA lub FIFA (zasada słuszności).
§ 22
1. Jeżeli zarzut naruszenia przepisów postępowania jest uzasadniony a Komisja
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uzna, iż ze względów na konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego nie jest możliwe wydanie orzeczenia na jednym posiedzeniu, Komisja
może uwzględnić odwołanie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania,
przez właściwy organ pierwszej Instancji.
2. Jeżeli zarzut naruszenia prawa materialnego jest uzasadniony, a odwołanie nie
oparto także na zarzucie naruszenia postępowania lub zarzut ten okazał się
nieuzasadniony, Komisja może uwzględnić odwołanie w całości lub w części
i zmienić zaskarżone orzeczenie rozstrzygając co do istoty sprawy.
3. Jeżeli nastąpiło naruszenie przepisów PZPN, Komisja jest zobowiązana rozpoznać sprawę pomimo braku zarzutów stron.
§ 23
Komisja może nie uwzględnić odwołania i zmienić w całości lub w części zaskarżone orzeczenie, rozstrzygając - w zakresie wymiaru kary - co do istoty sprawy, w przypadku gdy organ I instancji nie wziął pod uwagę wszystkich okoliczności mogących
mieć wpływ na wymiar kary, a orzeczenie organu I instancji, co do zasady, odpowiada
prawu związkowemu lub przepisom PZPN, UEFA lub FIFA (zasada słuszności).
§ 24
1. Rozpoznanie odwołania uzależnione jest od wpłacenia w terminie przed posiedzeniem Komisji kaucji pieniężnej w wysokości:
1.000,00 zł dla klubów III ligi
700 zł dla osób fizycznych
300 zł dla pozostałych klubów i osób fizycznych
2. Kaucje pieniężne, o których mowa powyżej wnosi się bezpośrednio na rachunek
bankowy ŚZPN lub do kasy ŚZPN.
3. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz Rzecznik Dyscyplinarny (o ile zostali powołani) są zwolnieni z obowiązku wnoszenia kaucji pieniężnej.
4. Na wniosek klubu z kasy rozgrywkowej niższej niż klasa okręgowa oraz rozpatrywania postępowań dotyczących juniora lub ucznia, przewodniczący Komisji
może zwolnić od obowiązku wniesienia kaucji pieniężnej. Przy czym wniosek
o takie zwolnienie musi zostać złożony w terminie przewidzianym dla wniesienia środka zaskarżenia.
5. Kaucja pieniężna podlega zwrotowi wyłącznie w przypadku uwzględnienia
w całości środka zaskarżenia.
§ 25
Działalność Komisji od strony techniczno-organizacyjnej sprawuje biuro ŚZPN.
§ 26
1. Sekretarz Biura ŚZPN wyznacza pracownika Biura, współpracującego z Komisją od strony administracyjnej. Pracownik Biura ŚZPN odpowiedzialny jest za
sporządzenie protokołów z posiedzeń Komisji, prowadzi dokumentację i akta
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Komisji oraz upoważniony jest do składania - z wyłączeniem orzeczeń Komisji
- odpisów w zastępstwie Przewodniczącego Komisji.
2. Sekretarz Komisji sporządza coroczne sprawozdanie z działalności Komisji
które są przechowywane w biurze Związku.
§ 27
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
przepisy Regulaminu Komisji Dyscyplinarnej ŚZPN oraz Statutu ŚZPN.
2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonywania jego zmian
przysługuje Zarządowi ŚZPN.
§ 28
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Uchwalono w dniu 08.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulamin Komisji Odznaczeń
Kielce 2021
Na podstawie art. 79 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej postanawia
się co następuje:
§1
1. Komisja Odznaczeń jest organem wykonawczym Świętokrzyskiego Związku
Piłki Nożnej powołanym do prowadzenia, opiniowania i rozpatrywania spraw
z zakresu odznaczeń i wyróżnień.
2. Kadencja Komisji Odznaczeń jest równa kadencji Zarządu Świętokrzyskiego
Związku Piłki Nożnej.
§2
1. Działalność Komisji Odznaczeń podlega bezpośrednio Prezesowi Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Komisja Odznaczeń składa się z 3-5 osób, w tym: Przewodniczącego Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i członków, powoływanych i odwoływanych przez
Zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
4. Członkowie Komisji swoje funkcje pełnią społecznie.
§3
1. Posiedzenia Komisji Odznaczeń odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej
jednak niż jeden raz na kwartał.
2. Decyzje Komisji Odznaczeń podejmowane są zwykłą większością głosów, przy
obecności na posiedzeniu, co najmniej połowy członków Komisji, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego,
3. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji
Odznaczeń.
4. Do reasumpcji decyzji wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji Odznaczeń.
5. Posiedzenia Komisji Odznaczeń są protokołowane.
6. Protokół każdorazowo podpisuje przewodniczący posiedzenia.
7. W posiedzeniach Komisji Odznaczeń mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu ŚZPN z głosem doradczym.
§4
Do zakresu działania i kompetencji Komisji Odznaczeń należy:
1. Opracowanie i przedstawienie propozycji oraz wniosków do Zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyznania wyróżnień i odznaczeń
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członkom Związku, zawodnikom, szkoleniowcom, sędziom, działaczom piłkarskim i pracownikom etatowym Związku.
2. Przedstawianie propozycji do Zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wystąpienia do władz państwowych i sportowych z wnioskami
o nadanie osobom, o których mowa w ust. 1, odznaczeń państwowych i resortowych.
3. Przedstawianie wniosków w sprawie nadania odznak honorowych, okolicznościowych i plakietek oraz dyplomów uznania osobom i instytucjom działającym
na rzecz organizacji, rozwoju i popularyzacji sporu piłki nożnej na terenie Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.
4. Prowadzenie dokumentacji Komisji Odznaczeń i ewidencji przyznanych wyróżnień i odznaczeń oraz opracowanie projektów okolicznościowych odznaczeń,
plakietek, dyplomów i przedstawienie do zatwierdzenia Zarządu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.
§5
1. Działalność regulaminową Komisji Odznaczeń od strony administracyjnej
i technicznej zabezpiecza Biuro Związku.
2. Koszty działalności Komisji Odznaczeń pokrywane są z budżetu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Komisja Odznaczeń posługuje się pieczątką nagłówkową Związku i pieczątką
imienną Przewodniczącego Komisji.
4. Komisja Odznaczeń okresowo przedkłada władzom Związku sprawozdania,
analizy i wnioski wynikające z zakresu jej kompetencji i uprawnień.
§6
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.
§7
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Uchwalono w dniu 08.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulamin Komisji Etyki i Fair Play
Kielce 2021 r.
Na podstawie art. 87 oraz art. 46 pkt 7 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki
Nożnej postanawia się co następuje:
§1
Komisja Etyki i Fair Play Świętokrzyskiego ZPN, zwana dalej „Komisją”, jest
organem opiniodawczym Zarządu ŚZPN, powołanym do zajmowania się kwestiami
etycznymi w piłce nożnej oraz promocją zasad fair play i uczciwej rywalizacji sportowej , opartej na zasadzie równych szans konkurentów.
§2
Do zakresu kompetencji Komisji należy :
1. propagowanie zasad i postaw fair play w piłce nożnej,
2. proponowanie działań fair play oraz polityk fair play wobec wszystkich członków ŚZPN oraz osób związanych z piłką nożną,
3. proponowanie Zarządowi PZPN kandydatur do nagrody Fair Play,
4. rozpoznawanie – na wniosek Zarządu ŚZPN - zdarzeń z udziałem członków
organów władzy, kontrolnych , jurysdykcyjnych, doradczych i Komisji ŚZPN,
zawodników, trenerów, sędziów, menedżerów, członków sztabu medycznego
i działaczy piłkarskich, a związanych z nieprzestrzeganiem norm etyczno-moralnych lub zasad fair play, które wynikają z ich działalności w ŚZPN a nie
dotyczą bezpośrednio naruszenia reguł gry w piłkę nożną ,
5. proponowanie Zarządowi ŚZPN kandydatur do nagród:
- Fair Play,
- im. Wita Bryły,
- oraz innych wyróżnień.
§3
1. Komisja składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i 3
członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd ŚZPN.
2. Członkami Komisji mogą być osoby :
- nie karane prawomocnym wyrokiem sądu karnego ani dyscyplinarnie,
- cieszące się nienaganną opinią w środowisku piłkarskim,
- posiadające znaczną wiedzę piłkarską.
3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja określa tryb swojej pracy.
§4
1. Całokształtem prac Komisji kieruje jej Przewodniczący, który również reprezentuje ją wobec władz i organów ŚZPN.
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2. Podczas nieobecności Przewodniczącego uprawnienia jego przejmuje inny wyznaczony przez niego członek Komisji.
§5
1. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego nie rzadziej, niż
raz na kwartał.
2. Posiedzenia są protokołowane, przy czym protokół sporządza Sekretarz, inny
członek Komisji lub pracownik Biura ŚZPN.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji oraz osoba sporządzająca protokół.
§6
1. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych
na posiedzeniu Komisji.
2. Do ważności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy składu osobowego Komisji.
3. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Komisji lub osoby prowadzącej posiedzenie.
§7
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi ŚZPN.
§8
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Uchwalono w dniu 08.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulamin Komisji ds. Licencji Klubowych
Kielce 2021 r.
Na podstawie art. 79 zd. 2 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:
§1
1. Komisja ds. Licencji Klubowych Świętokrzyskiego ZPN, zwana dalej „Komisją”,
jest organem jurysdykcyjnym Związku realizującym procedurę licencyjną dla klubów występujących w III lidze i niższych klasach rozgrywkowych piłki nożnej.
2. Komisja działa na podstawie stosownych uchwał organów PZPN i ŚZPN
w sprawach licencji dla klubów uczestniczących w rozgrywkach prowadzonych
przez ŚZPN.
§2
1. Działalność Komisji ds. Licencji Klubowych podlega bezpośrednio bezpośrednio Wiceprezesowi ŚZPN, któremu powierzono nadzór nad Komisją.
2. Komisja składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i 6 członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd ŚZPN.
3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu ŚZPN.
4. Każdy z członków Komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji poufności zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym PZPN.
5. Członkiem Komisji nie może być osoba fizyczna będąca członkiem władz lub
udziałowcem klubu podlegającego procedurze licencyjnej.
§3
1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja określa tryb swojej pracy.
2. Przebieg procedury licencyjnej Komisja realizuje w oparciu o przepisy PZPN.
§4
Do zakresu działania Komisji należy:
1. Przyjmowanie, analizowanie i rozpatrywanie wniosków w przedmiocie przyznawania licencji lub jej przedłużenia.
2. Wydawanie uchwał w zakresie przyznawania lub odmowy przyznawania licencji.
3. Składanie do Wydziału Dyscypliny wniosków o zawieszenie Klubów korzystania z licencji lub jej pozbawienie.
4. Okresowe przedkładanie władzom ŚZPN sprawozdań, analiz i wniosków
w sprawach procedury licencyjnej.
§5
Komisja rozpatruje wniosek o przyznanie lub przedłużenie licencji w ciągu 7 dni
od jego złożenia.
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§6
Uchwała Komisji w sprawie odmowy przyznania licencji jest uzasadniana
z urzędu.
§7
1. Całokształtem prac Komisji kieruje jej Przewodniczący, który również reprezentuje ją wobec władz i organów ŚZPN.
2. Podczas nieobecności Przewodniczącego uprawnienia jego przejmuje inny wyznaczony przez niego członek Komisji.
3. Stroną techniczno-administracyjną działalności Komisji kieruje Sekretarz Komisji wraz z upoważnionym pracownikiem Biura ŚZPN.
4. Dokumentacja licencyjna przechowywana jest w Biurze ŚZPN.
§8
Komisja może korzystać z pomocy ekspertów w zakresie konsultacji dotyczącej
poszczególnych kryteriów licencyjnych.
§9
1. Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza Sekretarz, inny członek Komisji lub pracownik Biura ŚZPN.
2. W posiedzeniach Komisji mają prawo brać udział członkowie Komisji oraz inne
osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji oraz osoba sporządzająca protokół.
§ 10
1. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych
na posiedzeniu Komisji.
2. Do ważności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy składu osobowego Komisji.
3. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Komisji lub osoby prowadzącej posiedzenie.
4. Do reasumpcji uchwały wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji.
§ 11
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi ŚZPN.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Uchwalono w dniu: 08.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulamin
Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych
Kielce 2021 r.
Na podstawie art. 69 oraz art. 46 pkt 7 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki
Nożnej postanawia się co następuje:
§1
1. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Świętokrzyskiego ZPN, zwana
dalej „Komisją”, jest organem jurysdykcyjnym Związku, powołanym do rozpoznawania odwołań klubów od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych w zakresie odmowy nadania, zawieszenia lub pozbawienia licencji uprawniającej kluby
do udziału w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo III i IV ligi oraz niższych
klasach rozgrywkowych.
2. Komisja działa na podstawie Statutu Świętokrzyskiego ZPN oraz właściwych
uchwał Zarządu PZPN, Zarządu SZPN oraz niniejszego regulaminu.
§2
1. Działalność Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych podlega bezpośrednio Wiceprezesowi ŚZPN, któremu powierzono nadzór nad Komisją.
2. Komisja składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i od 2 do 4 członków członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd ŚZPN.
3. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu ŚZPN.
4. Każdy z członków Komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji poufności zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym PZPN.
5. Członkiem Komisji nie może być osoba fizyczna będąca członkiem władz lub
udziałowcem klubu podlegającego procedurze licencyjnej.
§3
1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja określa tryb swojej pracy.
2. Przebieg procedury licencyjnej Komisja realizuje w oparciu o przepisy PZPN.
§4
Do zakresu działania Komisji należy:
1. Przyjmowanie i weryfikowanie od strony formalno-prawnej odwołań od decyzji
Komisji ds. Licencji Klubowych ŚZPN jako organu pierwszej instancji.
2. Wizytowanie klubów objętych procedurą licencyjną.
3. Prowadzenie dokumentacji Komisji.
4. Podejmowanie uchwał w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania licencji w trybie odwoławczym.
5. Stosowanie sankcji dyscyplinarnych w procesie licencyjnym zgodnie z przepisami PZPN w tym zakresie.
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6. Okresowe przedkładanie władzom ŚZPN sprawozdań, analiz i wniosków
w sprawach procedury licencyjnej.
7. Publikowanie z prac i działalności stosownych komunikatów.
§5
Komisja rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od jego złożenia.
§6
1. Uchwała Komisji w sprawie odmowy przyznania licencji jest uzasadniana
z urzędu.
2. Uchwały Komisji są ostateczne.
§7
1. Całokształtem prac Komisji kieruje jej Przewodniczący, który również reprezentuje ją wobec władz i organów ŚZPN.
2. Podczas nieobecności Przewodniczącego uprawnienia jego przejmuje inny wyznaczony przez niego członek Komisji.
3. Stroną techniczno-administracyjną działalności Komisji kieruje Sekretarz Komisji wraz z upoważnionym pracownikiem Biura ŚZPN.
4. Dokumentacja licencyjna przechowywana jest w Biurze ŚZPN.
§8
Komisja może korzystać z pomocy ekspertów w zakresie konsultacji dotyczącej
poszczególnych kryteriów licencyjnych.
§9
1. Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza Sekretarz, inny członek Komisji lub pracownik Biura ŚZPN.
2. W posiedzeniach Komisji mają prawo brać udział członkowie Komisji oraz inne
osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.
3. Protokół podpisuje Przewodniczący Komisji oraz osoba sporządzająca protokół.
§ 10
1. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów osób obecnych
na posiedzeniu Komisji.
2. Do ważności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej połowy składu osobowego Komisji.
3. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Komisji lub osoby prowadzącej posiedzenie.
4. Do reasumpcji uchwały wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Komisji.
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§ 11
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi ŚZPN.
§ 12
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Uchwalono w dniu 08.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulamin Przyznawania Honorowej Odznaki
Kielce 2021 r.
1. Honorową odznakę ŚZPN nadaje Zarząd ŚZPN na wniosek Komisji Odznaczeń
ŚZPN z okazji:
- Uroczystości Jubileuszowych Związku i Klubów,
- Walnych Zgromadzeń ŚZPN,
a także w innych terminach, w uzasadnionych przypadkach.
2. Honorową Odznakę ŚZPN przyznaje się klubom sportowym, organizacjom społecznym, działaczom, sędziom, trenerom, zawodnikom, pracownikom związków
i klubów sportowych, sponsorom wspierającym działalność sportu piłki nożnej
i pracownikom administracji państwowej i samorządowej za zasługi poniesione
w pracy nad rozwojem piłki nożnej na terenie ŚZPN, a w szczególności:
- zawodnikom za nienaganną postawę sportową i reprezentowanie barw PZPN
i ŚZPN;
- innym osobom, klubom i organizacjom społecznym za działalność związaną
z popularyzacją piłki nożnej w kraju i za granicą oraz podnoszeniem poziomu
tej dyscypliny sportu oraz stwarzanie warunków do jej masowego uprawiania.
3. Uprawnionymi do zgłaszania wniosków na piśmie o nadanie Honorowej Odznaki ŚZPN do Komisji Odznaczeń ŚZPN są:
- Wydziały i Komisje ŚZPN;
- Kolegium Sędziów ŚZPN;
- Podokręg i kluby sportowe zrzeszone w ŚZPN;
- Członkowie Zarządu ŚZPN.
- Stowarzyszenie Trenerów
4. Wnioski o przyznanie Honorowej Odznaki ŚZPN winny zawierać uzasadnienie, w którym wskazuje się dotychczasową działalność dla rozwoju piłki nożnej
osoby lub instytucji kandydującej do Odznaki, dotychczas posiadane odznaczenia oraz okoliczność, z okazji, której winna być przyznana Odznaka.
5. Honorowa Odznaka ŚZPN jest trzystopniowa:
- Brązowa
- Srebrna
- Złota
6. Brązową Honorową Odznakę ŚZPN, przyznaje się:
- działaczom, sędziom, trenerom i pracownikom sportu piłkarskiego posiadającym co najmniej 5-letni nienaganny staż działalności lub pracy;
- zawodnikom, którzy rozegrali minimum 100 zawodów mistrzowskich lub
reprezentowali barwy ŚZPN - seniorzy 5-krotnie, a juniorzy 10-krotnie;
87

ALMANACH ŚZPN NA LATA 2021-2025

- zawodnikom (seniorzy i juniorzy), którzy reprezentowali barwy Polski w zawodach międzypaństwowych - minimum 3-krotnie.
7. Srebrną Honorową Odznakę ŚZPN, przyznaje się:
- działaczom, sędziom, trenerom i pracownikom sportu piłkarskiego posiadającym co najmniej 7-letni nienaganny staż działalności lub pracy;
- zawodnikom, którzy rozegrali minimum 150 zawodów mistrzowskich lub
reprezentowali barwy ŚZPN - seniorzy 7-krotnie, a juniorzy 15-krotnie;
- zawodnikom (seniorzy i juniorzy), którzy reprezentowali barwy Polski w zawodach międzypaństwowych - minimum 5-krotnie.
Złotą Honorową Odznakę ŚZPN, przyznaje się:
- działaczom, sędziom, trenerom i pracownikom sportu piłkarskiego posiadającym co najmniej 10-letni nienaganny staż działalności lub pracy;
- zawodnikom, którzy rozegrali minimum 200 zawodów mistrzowskich lub
reprezentowali barwy ŚZPN - seniorzy 10-krotnie, a juniorzy 20-krotnie;
- zawodnikom (seniorzy, juniorzy), którzy reprezentowali barwy Polski w zawodach międzypaństwowych minimum 10-krotnie;
- zawodnikom Mistrza Polski, Zdobywcy Pucharu Polski oraz odnoszącym sukcesy piłkarskie w rozgrywkach Europejskich i Światowych z terenu ŚZPN;
- Klubom i organizacjom społecznym oraz pracownikom związków i klubów
sportowych, sponsorom sportu piłkarskiego, pracownikom administracji
[państwowej i samorządowej - za zasługi w popularyzacji piłkarstwa.
Odznakę Srebrną mogą otrzymać posiadacze Odznaki Brązowej po upływie,
co najmniej 5 lat. Odznakę Złotą mogą otrzymać posiadacze Odznaki Srebrnej
po upływie, co najmniej 5 lat. W uzasadnionych wypadkach, na wniosek Komisji Odznaczeń ŚZPN może odstąpić od tej zasady.
8. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, na wniosek Komisji Odznaczeń
ŚZPN, Honorowa Odznaka MZPN może być przyznana innym osobom lub instytucjom w kraju i za granicą, za wybitne zasługi dla polskiej piłki nożnej,
szczególnie dla Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.
9. Wyróżnieni Honorową Odznaką ŚZPN otrzymują Odznakę i legitymację stwierdzającą jej przyznanie.
10. Wręczenie Honorowej Odznaki ŚZPN winno odbywać się uroczyście, w szczególności na walnych zgromadzeniach Związku, Podokręgu i Klubów lub z okazji ich Jubileuszy.
11. Działacze, sędziowie i trenerzy, zawodnicy ukarani dyscyplinarnie nie mogą
otrzymać Honorowej Odznaki ŚZPN do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej.
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12. Biuro Komisji Odznaczeń ŚZPN prowadzi rejestr przyznanych Honorowych
Odznak ŚZPN.
13. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Uchwalono w dniu 8.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulamin Wydziału Piłkarstwa Kobiecego i Masowego
Kielce 2021 r.
Na podstawie art. 79 zd. 2 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:
§1
Wydział Piłkarstwa Kobiecego i Masowego ŚZPN jest organem wykonawczym
Zarządu ŚZPN powołanym w celu rozwoju piłki nożnej kobiecej i masowej.
§2
Działalność Wydziału podlega bezpośrednio Prezesowi ŚZPN.
1.
		
		
		
		
		

§3
W skład Wydziału Piłkarstwa Kobiecego i Masowego wchodzą:
• Przewodniczący Wydziału Piłkarstwa Kobiecego i Masowego
• Trener koordynator
• Sekretarz Wydziału
oraz
• maksymalnie 5 członków Wydziału.

§4
Do zakresu kompetencji Wydziału Piłkarstwa Kobiecego i Masowego należy:
1. Promowanie i rozwój piłkarstwa kobiecego i masowego,
2. Organizowanie rozgrywek piłkarstwa kobiecego i masowego w różnych kategoriach wiekowych przy współpracy z Wydziałem Gier ŚZPN.
3. Współdziałanie z różnymi instytucjami w zakresie organizowania imprez piłkarskich.
4. Organizowanie obozów i konsultacji szkoleniowych dla reprezentacji woj.
świętokrzyskiego dziewcząt.
5. Selekcja i nabór zawodniczek do reprezentacji woj. świętokrzyskiego dziewcząt.
6. Prowadzenie obozów i konsultacji szkoleniowych.
7. Prowadzenie i raportowanie Zarządowi analiz i ocen sportowych osiągnięć.
8. Systematyczna ocena poziomu piłkarstwa kobiecego i masowego oraz współzawodnictwa klubowego w ŚZPN.
9. Podejmowanie innych działań w zakresie piłkarstwa kobiecego i masowego
w województwie świętokrzyskim.
§5
Posiedzenia Wydziału Piłkarstwa Kobiecego i Masowego ŚZPN odbywają się
regularnie, raz w kwartale i są protokołowane.
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§6
Do podjęcia decyzji konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków
Wydziału Piłkarstwa Kobiecego i Masowego w tym Przewodniczącego Wydziału.
§7
Decyzje Wydziału Piłkarstwa Kobiecego i Masowego zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego
Wydziału, a w razie jego nieobecności głos Przewodniczącego obrad.
§8
Wydział Piłkarstwa Kobiecego i Masowego za zgodą Zarządu ŚZPN ma prawo
dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili
w czasie kadencji.
§9
Zmiany w składzie Wydziału mogą być dokonywane przez Zarząd ŚZPN, na
wniosek Przewodniczącego Wydziału.
§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Uchwalono w dniu 08.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulamin Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego
Kielce 2021 r.
Na podstawie art 77 ust. 1 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:
§1
Wydział Piłkarstwa Młodzieżowego ŚZPN jest organem wykonawczym Zarządu ŚZPN, powołanym do koordynowania wszelkich działań, podejmowanych w zakresie młodzieżowej piłki nożnej.
§2
Działalność Wydziału podlega bezpośrednio Zarządowi ŚZPN.
§3
W skład Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego ŚZPN wchodzą:
• Wiceprezes ŚZPN ds. Szkolenia
• Przewodniczący Wydziału,
• Trener Koordynator,
• oraz nie więcej niż 5 członków Wydziału.
Członków Wydziału powołuje Zarząd ŚZPN na wniosek Wiceprezesa ŚZPN ds.
Szkolenia.
3. Całokształtem prac i działalnością Wydziału kieruje na bieżąco Przewodniczący
Wydziału.

1.
		
		
		
		
2.

§4
Do zadań Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego należy:
1) ustalanie zadań szkoleniowych z zakresu piłki młodzieżowej,
2) dobór kadr trenerskich do szkolenia młodzieży reprezentującej Związek,
3) selekcja i nabór zawodników do poszczególnych kategorii wiekowych,
4) prowadzenie obozów i konsultacji szkoleniowych,
5) współpraca z klubami sportowymi, szkołami podstawowymi, gimnazjami i liceami oraz innymi organizacjami prowadzącymi działalność w zakresie młodzieżowej piłki nożnej.
§5
1. Posiedzenia Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego ŚZPN zwołuje Przewodniczący Wydziału w miarę zaistnienia potrzeby.
2. Przewodniczący Wydziału może zarządzić, aby posiedzenie Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego odbywało się wspólnie z posiedzeniem Wydziału Szkolenia, lub tez bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia Wydziału Szkolenia.
Z posiedzenia połączonych wydziałów można sporządzić się jeden protokół.
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3. Obsługę administracyjną posiedzeń wskazanych w § 5 ust. 1 i 2, w tym czynności protokołowania, zapewnia Biuro ŚZPN.
§6
Do podjęcia decyzji konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków
Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego
przez niego do prowadzenia posiedzenia członka Wydziału.
§7
Decyzje Wydziału Piłkarstwa Młodzieżowego zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
§8
Zmiany w składzie Wydziału mogą być dokonywane przez Zarząd ŚZPN, na
wniosek Wiceprezesa ŚZPN ds. Szkolenia.
§9
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi ŚZPN.
§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Uchwalono w dniu 08.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulamin Wydziału Szkolenia
Kielce, 2021
Na podstawie art 80 oraz art. 79 zd. 2 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki
Nożnej postanawia się co następuje:
§1
Wydział Szkolenia ŚZPN jest organem wykonawczym Zarządu ŚZPN powołanym do kierowania sprawami szkolenia w Związku, ze szczególnym uwzględnieniem szkolenia dzieci i młodzieży oraz trenerów i instruktorów.
§2
Działalność Wydziału podlega bezpośrednio Zarządowi ŚZPN.
§3
1. W skład Wydziału Szkolenia ŚZPN wchodzą:
1. Wiceprezes ŚZPN ds. Szkolenia
2. Przewodniczący Wydziału Szkolenia
3. Trener Koordynator
4. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Trenerów ŚZPN
5. Przewodniczący Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego
6. Przewodniczący Komisji Piłkarstwa Kobiecego i Masowego
7. Przewodniczący Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej
8. Przewodniczący Komisji ds. Licencjonowania Trenerów
9. Przewodniczący Komisji Piłki Amatorskiej
oraz: maksymalnie 15 członków Wydziału jako przedstawicieli województwa
świętokrzyskiego.
2. Członków Wydziału i Komisji powołuje Zarząd ŚZPN na wniosek Wiceprezesa
ŚZPN ds. Szkolenia.
3. Całokształtem prac i działalnością Wydziału kieruje na bieżąco Przewodniczący
Wydziału.
§4
Do zakresu działalności Wydziału Szkolenia należy:
1. Ustalanie głównych kierunków i zadań szkoleniowych w piłce nożnej woj.
świętokrzyskiego.
2. Dokonywanie ocen poziomu piłkarstwa seniorskiego, młodzieżowego i kobiecego w woj. świętokrzyskim, współzawodnictwa klubowego w ŚZPN.
3. Szkolenie i dokształcanie kadry trenerskiej zgodnie z przepisami i wytycznymi
UEFA i PZPN. 4. Opracowanie programów kursokonferencji, narad i zebrań
o tematyce piłki nożnej wraz z przygotowaniem niezbędnych materiałów szkoleniowych.
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5. Opiniowanie kandydatów do pracy w klubach woj. Świętokrzyskiego poprzez
wydawanie licencji trenerskich.
6. Promowanie rozwoju piłki nożnej mężczyzn i kobiet, futsalu, piłki plażowej
oraz piłki młodzieżowej,
7. Opracowanie założeń organizacyjnych i form rozgrywek dla wszystkich kategorii dzieci i młodzieży woj. świętokrzyskiego.
8. Prowadzenie selekcji zawodników do poszczególnych reprezentacji oraz wnioskowanie obsady kadry trenerskiej w reprezentacjach Związku, w tym ocena
uzyskiwanych wyników na szczeblu ogólnopolskim.
9. Przedkładanie wniosków dotyczących wyróżnień, odznaczeń i nagród dla kadry
trenerskiej. 10. Współdziałanie z innymi organizacjami zajmującymi się promocja i szkoleniem w zakresie piłki nożnej.
11. Współpraca z poszczególnymi Wydziałami ŚZPN w celu podejmowaniu innych
działań w zakresie piłkarstwa w woj. świętokrzyskim.
§5
1. W ramach Wydziału Szkolenia działają także:
a) Komisja ds. Piłkarstwa Młodzieżowego,
b) Komisja Piłkarstwa Kobiecego i Masowego,
c) Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej,
d) Komisja ds. Licencjonowania Trenerów,
e) Komisji Piłki Amatorskiej.
2. Przewodniczących Komisji, o których mowa w ust. 1. a także pozostałych
członków w/w Komisji, powołuje Zarząd ŚZPN.
3. W skład Prezydium Wydziału Szkolenia wchodzą:
a) Wiceprezes ŚZPN ds. Szkolenia
b) Przewodniczący Wydziału Szkolenia
c) Trener Koordynator
e) Prezes Zarządu Stowarzyszenia Trenerów ŚZPN
f) Przewodniczący Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego
g) Przewodniczący Komisji Piłkarstwa Kobiecego i Masowego
h) Przewodniczący Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej
i) Przewodniczący Komisji ds. Licencjonowania Trenerów
j) Przewodniczący Komisji Piłki Amatorskiej
§6
1. Posiedzenia Wydziału Szkolenia ŚZPN zwołuje Przewodniczący Wydziału
w miarę zaistnienia potrzeby.
2. Posiedzenia Prezydium Wydziału Szkolenia odbywają się co najmniej raz na
kwartał.
3. Obsługę administracyjną posiedzeń wskazanych w § 6 ust. 1 i 2, w tym czynności protokołowania, zapewnia Biuro ŚZPN.
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§7
Do podjęcia decyzji konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków
Wydziału Szkolenia, w tym Przewodniczącego lub wyznaczonego przez niego do
prowadzenia posiedzenia innego członka Wydziału.
§7
Decyzje Wydziału Szkolenia zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
§8
Zmiany w składzie Wydziału mogą być dokonywane przez Zarządu ŚZPN, na
wniosek Wiceprezesa ŚZPN ds. Szkolenia.
§9
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi ŚZPN.
§ 10
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Uchwalono w dniu 08.11.2021 r.

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Za Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulamin Kolegium Sędziów
Kielce, 2021 r.
Na podstawie art. 79 zd. 2 w zw. z art. 85 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki
Nożnej postanawia się co następuje:
§1
1. Kolegium Sędziów, jest organem wykonawczym Świętokrzyskiego Związku
Piłki Nożnej (zwanym dalej ŚZPN), kierującym i organizującym nabór, szkolenie i obsługę zawodów piłkarskich przez sędziów piłki nożnej i obserwatorów,
zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Działalność Kolegium Sędziów podlega bezpośrednio Wiceprezesowi ŚZPN właściwemu do wykonania nadzoru nad Kolegium Sędziów lub Prezesowi Zarządu ŚZPN.
3. Kadencja Kolegium Sędziów jest równa kadencji Zarządu ŚZPN.
§2
1. Kolegium Sędziów składa się z Przewodniczącego oraz od 6 do 8 członków,
z uwzględnieniem reprezentatywności poszczególnych sekcji terenowych Kolegium Sędziów.
2. Przewodniczącego oraz pozostałych członków Kolegium Sędziów powołuje
i odwołuje Zarząd ŚZPN. Środowisko sędziowskie może zaproponować na Przewodniczącego Kolegium Sędziów kandydata, który otrzymał największą ilość
głosów na spotkaniu plenarnym, zwołanym w celu wyboru kandydata na Przewodniczącego Kolegium Sędziów. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji
przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów, Zarząd ŚZPN deleguje jednego ze
swych członków do pełnienia funkcji Przewodniczącego Kolegium Sędziów do
czasu powołania nowego Przewodniczącego Kolegium Sędziów.
3. Obsługę administracyjną Kolegium Sędziów ŚZPN zapewnia etatowy pracownik Biura ŚZPN.
§3
1. Pracami Kolegium Sędziów kieruje jego Przewodniczący, a w przypadku jego
nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący Kolegium Sędziów zwołuje jego posiedzenia oraz na żądanie
Zarządu ŚZPN przedkłada Zarządowi ŚZPN sprawozdania i wnioski wynikające
z zakresu działalności Kolegium Sędziów. W zakresie decyzji Kolegium Sędziów
dotyczących reprezentacji środowiska sędziowskiego na zewnątrz lub na szczeblu
centralnym PZPN, Przewodniczący zobowiązany jest niezwłocznie powiadamiać
o w/w okolicznościach Sekretarza Biura ŚZPN oraz Zarząd ŚZPN.
3. Przewodniczący Kolegium Sędziów ma obowiązek brania udziału w posiedzeniach Zarządu ŚZPN, których przedmiotem obrad są sprawy sędziowskie, z głosem opiniodawczym dotyczącym spraw sędziowskich.
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§4
Kolegium Sędziów powołuje na okres kadencji swoje komórki organizacyjne:
1. komisję szkoleniową,
2. sekcje terenowe, którymi kierują kierownicy sekcji, wybierani z członków sekcji zgodnie z regulaminami zatwierdzonymi przez Kolegium Sędziów,
3. inne zespoły i komisje robocze, jakie uzna za stosowne i niezbędne dla swojej
działalności,
§5
1. Zasady powołania i odwołania składów osobowych komórek organizacyjnych
Kolegium Sędziów, o która mowa w § 5 opracowuje Kolegium Sędziów, a zatwierdza Zarząd ŚZPN.
2. Powołani członkowie Kolegium Sędziów oraz Komisje i Zespoły robocze pracują i działają na podstawie zakresu czynności i wytycznych opracowanych
przez Kolegium Sędziów, a zatwierdzonych przez Zarząd ŚZPN.
3. Zasady postępowania dyscyplinarnego, rodzaj przewinień i wysokości kar
w stosunku do sędziów i obserwatorów sędziów określa Regulamin Dyscyplinarny PZPN.
§6
Posiedzenia Kolegium Sędziów odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
2. Z każdego posiedzenia Kolegium Sędziów, jego protokolant sporządza protokół, który podpisuje wraz z przewodniczącym posiedzenia. Każdy protokół
z posiedzenia Kolegium Sędziów jest dostarczany do Biura ŚZPN w terminie
do 7 dni od dnia odbycia posiedzenia Kolegium Sędziów.
3. W posiedzeniach Kolegium Sędziów mają prawo uczestniczyć członkowie Kolegium Sędziów, a także inne zaproszone osoby przez Przewodniczącego Kolegium Sędziów, z głosem doradczym.
l.

§7
1. Wszystkie decyzje Kolegium Sędziów zapadają w formie uchwał, podjętych
w głosowaniu jawnym bądź tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy członków Kolegium Sędziów, w tym przewodniczącego
lub wiceprzewodniczącego. Członek Kolegium (w tym także przewodniczący
i wiceprzewodniczący) jest wyłączony od głosowania w sprawach personalnych
dotyczących go osobiście.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego prowadzącego posiedzenie w przypadku nieobecności Przewodniczącego.
3. Kolegium Sędziów może podejmować Uchwały poza posiedzeniami, w trybie
konsultacji drogą elektroniczną, w ten sposób, że Przewodniczący Kolegium
Sędziów rozsyła e-mailem projekt Uchwały do członków Kolegium Sędziów,
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którzy w wyznaczonym przez Przewodniczącego terminie tą samą drogą oddają
swoje głosy.
§8
Kolegium Sędziów realizuje swoje zadania poprzez:
l) zapewnianie obsady sędziów do prowadzenia zawodów piłki nożnej i obserwatorów do prowadzenia egzaminów praktycznych na wszystkich szczeblach rozgrywek podlegających kompetencji Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej;
2) wytyczanie i określanie głównych kierunków szkolenia i dokształcania oraz
systematycznego naboru kadr sędziowskich;
3) sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej, wychowawczej i organizacyjnej nad sędziami oraz przestrzegania przez nich statutu Świętokrzyskiego
Związku Piłki Nożnej, odpowiednich postanowień, uchwał i regulaminów oraz
przepisów gry w piłkę nożną;
4) czuwanie nad zachowaniem należytego poziomu moralnego wśród sędziów
i obserwatorów.
5) organizowanie stałego naboru, oraz co najmniej raz w roku, kursów szkoleniowych dla sędziów i instruktorów szkolenia sędziów oraz obserwatorów;
6) zwracanie szczególnej uwagi na postępy utalentowanych młodych sędziów, stanowiących bezpośrednie zaplecze sędziów III i IV Ligi, rokujących nadzieje na
prowadzenie zawodów na najwyższym poziomie.
6) ścisłą współpracę z poszczególnymi organami, wydziałami i komisjami statutowymi Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej oraz działających w jego ramach
sekcji terenowych i podokręgu;
7) inicjowanie i prowadzenie innej działalności mającej na celu stałe podnoszenie
poziomu prowadzenia zawodów i dalszego rozwoju ilościowego i jakościowego organizacji sędziowskiej.
8) dążenie do zwiększenia stanu ilościowego sędziów i obserwatorów na szczeblu
centralnym I, II i III ligi będących w dyspozycji ŚZPN.
9) realizacje programów celowych, w tym programu mentorskiego PZPN oraz
UEFA.
§9
Kolegium Sędziów w okresie swojej kadencji organizuje:
1) szkolenie praktyczne sędziów i obserwatorów;
2) szkolenia teoretyczne - kondycyjne i sprawdzające w sekcjach i plenarnych posiedzeniach;
3) kursy dla kandydatów na sędziów piłkarskich,
4) akcje promocyjne dotyczące naboru nowych sędziów oraz promowania funkcji
sędziego w środowiskach potencjalnych kandydatów na sędziów.
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§ 10
Szkolenie organizowane jest zgodnie z planem szkolenia opracowanym przez
Kolegium Sędziów, a zatwierdzonym przez Zarząd ŚZPN.
§ 11
Do obowiązków Kolegium Sędziów należy:
1. opracowanie projektów, głównych kierunków działalności sędziowskiej w zakresie szkolenia, kwalifikowania, doboru kadr sędziowskich, stałego podnoszenia poziomu prowadzenia zawodów, doskonalenia pracy wychowawczo-moralnej i organizacyjnej sędziów piłkarskich,
2. koordynowanie działalności sekcji terenowych sędziów w zakresie całokształtu
problematyki sędziowskiej,
3. prowadzenie naboru nowych kadr sędziowskich, organizując kursy szkoleniowe
min. 2 w ciągu roku,
4. opracowywanie rocznych i wieloletnich programów szkolenia i doskonalenia
kadr sędziowskich oraz tworzenia warunków do prawidłowej i jednolitej ich
realizacji przez sekcje Terenowe i Kolegium Sędziów,
5. wdrażanie w oparciu o postanowienia międzynarodowych władz piłkarskich
(FIFA, UEFA) oraz Zarządu Polskiego i Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej jednolitej interpretacji przepisów gry w piłkę nożną,
6. czuwanie nad przestrzeganiem przez sędziów i obserwatorów Statutów i Regulaminów Polskiego i Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej, dotyczących
zagadnień piłkarskich i sędziowskich oraz wnioskowanie do Komisji Dyscyplinarnej ŚZPN o ukaranie sędziów, obserwatorów naruszających Regulaminy
PZPN i ŚZPN oraz Przepisy Gry w piłkę nożną,
7. opracowanie i opublikowanie zasad ustalania obsad sędziowskich na zawody
piłkarskie,
8. organizacja – na zlecenie Zarządu ŚZPN - przed każdą rundą rozgrywkową
spotkania przedstawicieli Kolegium Sędziów ŚZPN z klubami zrzeszonymi
w ŚZPN, celem wyjaśnienia najważniejszych zmian przepisów gry w piłkę nożną oraz ustalenia zasad współpracy Kolegium Sędziów ŚZPN z klubami,
9. organizowanie kursów unifikacyjno-szkoleniowych i seminariów dla czynnych
sędziów piłkarskich, referentów szkolenia oraz wykładowców i instruktorów
szkoleń sędziowskich,
10. podejmowanie działalności wychowawczej i kształtowanie postaw etycznomoralnych w środowisku sędziowskim i obserwatorów,
11. prowadzenie obsady zawodów rozgrywanych na szczeblu Świętokrzyskiego
Związku Piłki Nożnej,
12. występowanie do Zarządu ŚZPN o zatwierdzenie nadawania sędziom i obserwatorom uprawnień do prowadzenia i obserwacji zawodów na szczeblu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej oraz zatwierdzenie zgłaszania do Kolegium
Sędziów PZPN kandydatów do prowadzenia zawodów i obserwacji na szczeblu
centralnym,
100

ALMANACH ŚZPN NA LATA 2021-2025

13. współdziałanie i współpraca z poszczególnymi Wydziałami i Komisjami Statutowymi Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej,
14. współpraca z innymi wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej w zakresie udziału sędziów zrzeszonych w Kolegium Sędziów ŚZPN w prowadzeniu zawodów
organizowanych przez inne wojewódzkie Związki Piłki Nożnej – na zasadzie
wzajemnej pomocy,
15. wnioskowanie o wyróżnianie i odznaczanie sędziów,
16. popularyzacja znajomości przepisów gry w piłkę nożną wśród zawodników
i sympatyków piłki nożnej.
17. systematyczna aktualizacja zakładki Kolegium Sędziów na stronie internetowej
ŚZPN.
§ 12
Do kompetencji plenarnych posiedzeń Kolegium Sędziów Świętokrzyskiego
Związku Piłki Nożnej należy:
l) przeprowadzanie egzaminów, sprawdzianów;
2) szkolenie praktyczne, teoretyczne;
3) sporządzenie i upowszechnianie materiałów szkoleniowych;
4) uchwalanie wniosków i postulatów kierowanych do Kolegium Sędziów PZPN
w sprawach sędziowskich i piłkarskich;
5) organizowanie wykładów z udziałem przedstawicieli Centralnej Komisji Szkoleniowej.
§ 13
Zasady powoływania i odwoływania sędziów piłki nożnej i obserwatorów, ich
prawa i obowiązki oraz zasady wyróżniania, zawarte są w załączniku do Regulaminu Kolegium Sędziów, opracowanego przez Kolegium Sędziów ŚZPN
w Kielcach.
2. Zasady awansu i spadku sędziów piłki nożnej zawarte są w załączniku do Regulaminu Kolegium Sędziów jako „Zasady awansu i spadku sędziów Kolegium
Sędziów Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach” – aktualizowane
na każdy sezon rozgrywkowy.
3. Załączniki określone w ust. l i 2 opracowuje Kolegium Sędziów, a zatwierdza
Zarząd ŚZPN.
4. Każdy sędzia zrzeszony w ŚZPN zobowiązany jest – na wniosek Sekretarza
Biura Zarządu ŚZPN - jeden raz w sezonie do przeprowadzenia społecznie zawodów drużyn młodzieżowych, meczu charytatywnego lub pokazowego albo
innego meczu objętego patronatem przez ŚZPN.
l.

§ 14
Prawo wykładni przepisów Regulaminu przysługuje Zarządowi ŚZPN.
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§ 15
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.
Uchwalono w dniu 08.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulamin Piłkarskiego Sądu Polubownego
Kielce 2021 r.
Na podstawie art. 72 ust. 4 Statutu Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej postanawia się co następuje:
§1
Piłkarski Sąd Polubowny jest organem jurysdykcyjnym ŚZPN, powołanym do
rozpoznawania sporów majątkowych lub sporów o prawa niemajątkowe, mogących
być przedmiotem ugody - powstałych na tle uprawiania, organizacji, upowszechniania i rozwoju sportu piłki nożnej na terenie działania ŚZPN, których rozstrzygnięcie
w trybie postępowania arbitrażowego przewidziane jest przez statuty i regulaminy
FIFA, UEFA, PZPN i ŚZPN.
§2
Piłkarski Sąd Polubowny jest stałym sądem arbitrażowym z siedzibą w Kielcach.
§3
Do kompetencji Piłkarski Sąd Polubownego należy rozpoznawanie spraw dotyczących:
a) majątkowych stosunków cywilnoprawnych istniejących między zawodnikami,
klubami, związkami sportowymi i innymi organizacjami sportowymi oraz osobami fizycznymi, u nas w Związku, od co najmniej 6 lat to są kompetencje Wydziału Gier, ponieważ łączy się to ściśle ze statusem zawodnika i jego historią
uprawnienia do rozgrywek w poszczególnych sezonach (w PZPN odpowiednik
Komisja ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego)
b) umów sponsorskich i pośrednictwa transferowego,
c) umów między organizatorami imprez piłkarskich a ich partnerami wyspecjalizowanymi w dziedzinie sprzedaży praw telewizyjnych, reklamowych i promocyjnych,
d) wszelkich innych umów zawieranych i realizowanych w związku z organizowaniem zawodów piłkarskich,
e) umów dotyczących sprzętu zawieranych w związku z uprawianiem sportu piłki
nożnej,
f) umów o dzieło lub zlecenia zawieranych z trenerami i instruktorami piłkarskimi
oraz innymi uczestnikami ruchu sportowego, w tym trenerami prowadzącymi
własną działalność gospodarczą,
g) ubezpieczeń w sporcie piłki nożnej.
§4
1. Sąd Polubowny realizuje swoją podstawową funkcję przez wydawanie orzeczeń
arbitrażowych w sprawach poddanych mu do rozpatrzenia na podstawie zapi103
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2.
		
		
		
3.

4.

su na sąd polubowny, którego przedmiotem są prawa pozostające w dyspozycji
stron.
Sąd Polubowny jest właściwy do rozstrzygania sporów majątkowych i niemajątkowych, jeżeli:
a) strony sporządziły zapis na sąd polubowny lub
b) powód w pozwie poddał się kompetencji Sądu Polubownego, a pozwany na
zapytanie Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Sądu wyraził zgodę na tę właściwość,
c) stanowią tak przepisy ŚZPN, PZPN, FIFA lub UEFA.
Zarzut braku właściwości Sądu Polubownego może być podniesiony nie później
niż w odpowiedzi na pozew lub w innym terminie określonym przez strony,
chyba że przed upływem terminu strona nie znała i przy dołożeniu należytej
staranności nie mogła poznać podstawy takiego zarzutu albo jego podstawa powstała dopiero po upływie tego terminu. W obu wypadkach Zespół Orzekający może rozpoznać zarzut podniesiony po terminie, jeżeli uzna opóźnienie za
usprawiedliwione
W przypadku braku właściwości Sądu Polubownego pozew ulega odrzuceniu
na rozprawie lub na posiedzeniu niejawnym

§5
1. Piłkarski Sąd Polubowny składa się z 7 członków (arbitrów), w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybieranych przez Zarząd
ŚZPN.
2. Kadencja Piłkarskiego Sądu Polubownego wynosi 4 lata i jest równa kadencji
Zarządu. Upływ kadencji Piłkarskiego Sądu Polubownego nie powoduje wygaśnięcia powołania arbitra do rozpoznania i rozstrzygania spraw będących
w toku.
3. Mandat arbitra do sprawowania funkcji wygasa w razie śmierci arbitra, jego
rezygnacji, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub utraty
zdolności do czynności prawnych.
4. W razie rażącego naruszenia obowiązków wiążących się ze sprawowaniem
funkcji arbitra, Zarząd ŚZPN może odwołać arbitra i na jego miejsce powołać
inną osobę.
§6
1. Arbitrem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, nie karana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Arbitrem Piłkarskiego Sądu Polubownego może być jedynie osoba wpisana na
listę jego członków.
3. Arbitrzy są bezstronni, niezawiśli w orzekaniu i wykonują swoje funkcje z zachowaniem należytej staranności.
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4. Przed objęciem swojej funkcji Arbitrzy podpisują indywidualnie deklarację
o następującej treści:
		 “DEKLARUJĘ UROCZYŚCIE, ŻE Z NAJWYŻSZĄ STARANNOŚCIĄ
I PRZY WYKORZYSTANIU PEŁNI POSIADANEJ WIEDZY, WYKONYWAĆ BĘDĘ PRAWIDŁOWO I SUMIENNIE FUNKCJE ARBITRA, ŻE ZACHOWAM W TAJEMNICY PRZEBIEG NARAD, GŁOSOWAŃ, ŻE BĘDĘ
POSTĘPOWAĆ Z PEŁNĄ OBIEKTYWNOŚCIĄ I NIEZALEŻNOŚCIĄ.”
1.
		
		
		
		
		
		
		
2.

§7
Do zadań Przewodniczącego Piłkarskiego Sądu Polubownego należy:
a) rozstrzyganie kwestii właściwości Sądu,
b) prowadzenie i ogłaszanie listy członków Sądu,
c) wyznaczenie arbitra na wniosek strony lub w zastępstwie strony, która odmawia lub zaniedba wyznaczenia arbitra w zakreślonym terminie,
d) wyznaczenie – na wniosek Stron - członków składu orzekającego rozpoznającego sprawę w I i II instancji,
e) prowadzenie korespondencji ze stronami, w tym dokonywanie doręczeń pism
i orzeczeń arbitrażowych,
f) uchwalanie i dokonywanie zmian Regulaminu Kosztów Sądu Polubownego,
g) kierowanie pracami Piłkarskiego Sądu Polubownego oraz reprezentowanie
go na zewnątrz.
Przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego prowadzi jego administrację,
przy pomocy biura ŚZPN.

§8
1. Rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów poddanych kompetencji Sądu Polubownego należy do trzyosobowych Zespołów Orzekających.
2. Każda ze stron może wyznaczyć jednego arbitra, zaś obaj arbitrzy wybierają
z tej listy superarbitra, który przewodniczy Zespołowi Orzekającemu.
3. W wypadku, gdy którakolwiek ze stron nie wskaże arbitra lub nie wskaże go
w terminie zakreślonym przez Sąd Polubowny, to wówczas Przewodniczący
Piłkarskiego Sądu Polubownego wyznacza arbitra w zastępstwie strony.
4. W wypadku, gdy arbitrzy wyznaczeni przez strony nie mogą w ciągu 14 dni
osiągnąć porozumienia, co do wyboru superarbitra, to wówczas wyznacza go
Przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego.
§9
1. Wyznaczony arbiter powinien wyłączyć się niezwłocznie od udziału w sprawie
jeśli uzna, że istnieją ku temu względy prawne lub osobiste. Arbiter powinien
zawiadomić Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Sądu o zachodzącej
podstawi swego wyłączenia i natychmiast zaniechać podejmowania jakichkolwiek czynności w danej sprawie.
2. Niezależnie od powyższych przyczyn, Przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polu105
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bownego może wyłączyć arbitra na wniosek strony, która wykazuje, że między
arbitrem a jedną ze stron lub jej przedstawicielem zachodzi stosunek osobisty
tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do bezstronności arbitra.
§ 10
1. Wszczęcie postępowania przed Sądem Polubownym następuje przez wniesienie
pozwu. Pozew wnoszony jest do Sądu wraz z niezbędną liczbą odpisów wraz
z załącznikami przeznaczonych dla każdej z osób pozwanych.
2. Pozew powinien zawierać:
		 a) oznaczenie stron postępowania wraz z podaniem ich adresów, adresów mailowych, telefonów kontaktowych,
		 b) dokładnie określone żądanie wraz z jego uzasadnieniem oraz z powołaniem
dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,
		 c) oznaczenie wartości przedmiotu sporu w kwocie brutto,
		 d) pełnomocnictwo, o ile zostało udzielone,
		 e) podpis Powoda lub jego pełnomocnika
3. Pozew może również wskazywać arbitra wyznaczonego przez Powoda.
§ 11
1. Przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego wzywa stronę powodową lub
stronę wnoszącą powództwo wzajemne, aby w terminie przez niego oznaczonym, nie krótszym niż 7 dni od daty doręczenia wezwania, uiściła opłatę zasadniczą (na którą składają się opłata rejestracyjna oraz określony wpis stosunkowy) i uzupełniła pozew, jeżeli jego treść nie odpowiada wymogom wskazanym
w § 10. Wysokość opłaty rejestracyjnej i wpisu jest określona w Regulaminie
Kosztów Piłkarskiego Sądu Polubownego.
2. W razie nie uzupełnienia pozwu lub nie uiszczenia opłaty rejestracyjnej i/lub
wpisu w całości w terminie oznaczonym w wezwaniu o którym mowa w ust.1
pozew podlega zwrotowi na podstawie zarządzenia Przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego.
3. W braku wskazania arbitra w pozwie Przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego wzywa stronę powodową do wyznaczenia arbitra w terminie 3 dni od
daty doręczenia wezwania.
4. Jeżeli strona powodowa cofnie powództwo ze zrzeczeniem się roszczenia przed
dokonaniem wyboru arbitrów i Przewodniczącego Zespołu Orzekającego, Przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.
5. Cofnięcie powództwa, bez zrzeczenia się roszczenia jest skuteczne po wyrażeniu zgody przez drugą stronę.
6. Zespół Orzekający, może podczas pierwszej rozprawy, określić rzeczywistą
wartość przedmiotu sporu.
7. W przypadku podniesienia przez stronę zarzutu potrącenia, Przewodniczący
Piłkarskiego Sądu Polubownego lub Przewodniczący Zespołu Orzekającego
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wzywa, aby w terminie przez niego oznaczonym, nie krótszym niż 7 dni od
daty doręczenia wezwania uiściła wpis w wysokości określonej w Regulaminie
Kosztów Piłkarskiego Sądu Polubownego.
8. Sąd nie rozpoznaje wniosku, ani nie dokonuje czynności, jeśli we właściwym
terminie nie zostanie w całości uiszczona należna opłata lub zaliczka na pokrycie wydatków.
§ 12
1. Po wszczęciu postępowania i uiszczeniu opłaty rejestracyjnej oraz wpisu Przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego doręcza stronie pozwanej pozew
wraz z listą arbitrów oraz wzywa ją, aby w ciągu zakreślonego terminu wyznaczyła jednego arbitra i wniosła odpowiedź na pozew. Termin ten biegnie od
chwili doręczenia i nie może być krótszy niż 7 dni.
2. Nie wniesienie w zakreślonym terminie odpowiedzi na pozew nie wstrzymuje
dalszego biegu sprawy.
3. Po złożeniu przez pozwanego odpowiedzi na pozew, Przewodniczący Zespołu
Orzekającego może zarządzić w miarę potrzeby wymianę dalszych pism przygotowawczych, przy czym oznaczy wówczas porządek składania pism, terminy
w których należy je składać i okoliczności, które mają być wyjaśnione.
§ 13
1. Do czasu zakończenia pierwszej rozprawy, strona pozwana może wnieść powództwo wzajemne, jeżeli roszczenie wzajemne jest w związku z roszczeniem
powoda lub nadaje się do potrącenia, a jego rozpoznanie należy do właściwości
Sądu Polubownego.
2. Do pozwu wzajemnego stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące pozwu. Pozew wzajemny podlega rozpoznaniu przez Zespół Orzekający ustanowiony dla rozpoznania pozwu głównego.
3. Do czasu zamknięcia rozprawy strona pozwana może podnieść zarzut potrącenia, jeżeli pozostaje on w związku z roszczeniem powoda.
§ 14
1. W przypadku uczestnictwa kilku osób po stronie powodowej lub po stronie pozwanej osoby te wyznaczają zgodnie jednego arbitra w terminie oznaczonym
przez Przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego.
2. W razie nie wyznaczenia arbitra przez ww. osoby w terminie określonym
w ust.1, arbitra wyznacza Przewodniczący Sądu.
3. Wezwania lub inne pisma kierowane są przez Przewodniczącego Sądu lub stronę do wszystkich osób występujących po każdej ze stron.
§ 15
1. Sąd Polubowny dokonuje doręczeń za pośrednictwem operatora pocztowego - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem pracowników Biura ŚZPN.
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2. Każde pismo w postępowaniu arbitrażowym uważa się za doręczone jeżeli zostało wręczone adresatowi, dostarczone do siedziby jego przedsiębiorstwa, do
miejsca zwykłego pobytu adresata lub na jego adres pocztowy.
3. Pismo w postępowaniu arbitrażowym uważa się także za doręczone, jeżeli zostało wysłane do ostatniego znanego miejsca siedziby przedsiębiorstwa lub na
ostatni znany adres adresata wskazany w umowie, blankiecie firmowym lub korespondencji pomiędzy stronami listem poleconym lub w inny sposób potwierdzający próbę doręczenia.
4. Zawiadomienie lub pismo uważa się za doręczone w dniu doręczenia, zgodnie
z ust. 1-3.
5. W toku sprawy adwokat oraz radca prawny doręczają sobie nawzajem bezpośrednio odpisy pism procesowych z załącznikami. Do pisma procesowego wniesionego do sądu dołącza się oświadczenie o doręczeniu drugiej stronie odpisu.
§ 16
1. Przewodniczący Zespołu Orzekającego wydaje przed rozprawą zarządzenia
niezbędne do jej przygotowania, kieruje rozprawą i jest odpowiedzialny za sporządzanie uzasadnień postanowień procesowych i końcowego orzeczenia arbitrażowego.
2. Zarządzenia niezbędne do przygotowania rozprawy, w wypadkach niecierpiących zwłoki, może wydać inny członek Zespołu Orzekającego, z upoważnienia
przewodniczącego Zespołu Orzekającego.
§ 17
1. Każde postępowanie sporne może być, z urzędu lub na wniosek strony, poprzedzone postępowaniem pojednawczym, którego celem jest zawarcie ugody przez
strony.
2. Wyznaczenie terminu i przeprowadzenie postępowania pojednawczego należy
do Przewodniczącego Sądu Polubownego, względnie z jego upoważnienia do
innego członka Sądu Polubownego
§ 18
1. W wypadku gdy w postępowaniu pojednawczym nie dojdzie do zawarcia ugody
przez strony, wówczas na wniosek powoda wszczyna się postępowanie sporne.
2. W wypadku, gdy powód w ciągu 21 dni od zakończenia postępowania pojednawczego nie złoży wniosku o wszczęcie postępowania, uważa się, że pozew
nie wywołuje żadnych skutków prawnych, jakie przepisy wiążą z jego wniesieniem.
§ 19
1. Ugoda zawarta przez strony w postępowaniu pojednawczym jest spisywana
w protokole i podpisywana przez strony oraz arbitra prowadzącego to postępowanie. Treść każdej ugody powinna być zakończona sformułowaniem: “pod108
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pisano i zobowiązano się realizować w dobrej wierze obowiązki wynikające
z niniejszej ugody.”
2. Jeżeli strony zawarły ugodę przed Sądem Polubownym, Sąd Polubowny umarza
postępowanie.
§ 20
1. Rozprawy przed Sądem Polubownym nie są jawne.
2. O terminie i miejscu rozprawy Przewodniczący Zespołu Orzekającego zawiadamia strony i pełnomocników stron.
3. W rozprawie, w charakterze publiczności, może brać udział po dwóch mężów
zaufania, wprowadzonych przez strony.
4. W postępowaniu przed Sądem Polubownym wszystkich uczestników obowiązuje zasada poufności, o ile strony nie wyraziły zgody na ujawnienie osobom
trzecim okoliczności sprawy w całości lub w części.
§ 21
1. Każda ze stron może w piśmie procesowym żądać przeprowadzenia rozprawy
pod jej nieobecność.
2. Niestawienie się na rozprawę strony - prawidłowo powiadomionej o terminie –
nie wstrzymuje biegu postępowania i podejmowania czynności procesowych.
3. Strony mogą być zastępowane przez upoważnionych pełnomocników. Stronę
reprezentować może jedynie jeden pełnomocnik.
4. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być adwokat lub radca prawny, a ponadto
współuczestnik sporu, pośrednik transferowy, rodzice, małżonek, rodzeństwo lub
zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.
5. Pełnomocnikiem osoby prawnej może być adwokat lub radca prawny, a ponadto
upoważniony działacz lub pracownik tej osoby.
§ 22
1. Rozprawa odbywa się w języku polskim.
2. Przewodniczący Zespołu Orzekającego powołuje tłumacza, o ile ma się odbyć
przesłuchanie osoby, nie mogącej zeznawać w języku polskim.
§ 23
1. Po wywołaniu sprawy najpierw powód, a potem pozwany zgłaszają ustnie wnioski formalne i żądania oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie.
Strony mogą ponadto wskazywać podstawy prawne swych wniosków i żądań.
2. Każda ze stron obowiązana jest do złożenia oświadczenia co do twierdzeń strony przeciwnej, dotyczących okoliczności faktycznych. W toku rozprawy stronom powinna być stworzona możliwość przedstawienia twierdzeń – tak co do
faktów, jak i co do prawa - które uznają za właściwe dla obrony swych praw.
3. Rozprawa obejmuje ponadto, stosownie do okoliczności, postępowanie dowodowe i roztrząsanie jego wyników.
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§ 24
1. Zespół Orzekający rozstrzyga według własnego przekonania o wnioskach dowodowych stron. Zespół Orzekający może dopuścić dowód z dokumentów,
dokonywać oględzin oraz przesłuchiwać strony, świadków i biegłych, a także
odbierać od nich przyrzeczenie.
2. Zespół Orzekający ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego
przekonania na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
Zespół Orzekający ocenia, na tej podstawie, jakie znaczenie nadać odmowie
przedstawienia przez stronę dowodu lub przeszkodom stawianym przez nią
w jego przeprowadzeniu.
3. W razie potrzeby przeprowadzenia dowodu poza miejscem rozprawy, Zespół
Orzekający może zlecić taką czynność jednemu z arbitrów lub przeprowadzić
dowód w inny właściwy sposób.
4. Sąd może pobierać zaliczki na czynności dowodowe przeprowadzone przez Zespół Orzekający lub wyznaczonego arbitra.
§ 25
1. Każdy dokument, który nie został dotychczas przedstawiony Zespołowi Orzekającemu i stronie przeciwnej, może być złożony na rozprawie.
2. Zespół Orzekający może zażądać przedstawienia dokumentu, będącego w posiadaniu strony, a nie złożonego w trakcie procedury pisemnej, jeżeli jest to
konieczne dla wyjaśnienia całokształtu sprawy.
§ 26
Przewodniczący Zespołu Orzekającego może zarządzić przedstawienie dokumentów, ksiąg i planów znajdujących się u stron lub osób trzecich, względnie przeprowadzenie oględzin.
§ 27
1. Strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń
strony przeciwnej z zastrzeżeniem niekorzystnych skutków w zakresie kosztów
i merytorycznego rozstrzygnięcia, jakie mogą dla niej wyniknąć z działania na
zwłokę lub niezastosowania się do zarządzeń Przewodniczącego Zespołu Orzekającego.
2. Zespół Orzekający pominie środki dowodowe, jeżeli okoliczności sporne zostały
już dostatecznie wyjaśnione lub jeżeli strona powołuje dowody jedynie dla zwłoki.
§ 28
1. Przewodniczący Zespołu Orzekającego otwiera, prowadzi i zamyka rozprawę,
upoważnia do zadawania pytań i ogłasza orzeczenie.
2. Przewodniczący Zespołu Orzekającego może odebrać głos, gdy przemawiający go
nadużywa, jak również uchylić pytanie, jeżeli uzna je za niewłaściwe lub zbędne.
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§ 29
Rozprawa ulega odroczeniu, jeżeli Sąd stwierdzi nieprawidłowości w doręczeniu wezwania albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnymi
wydarzeniami lub inną znaną Sądowi Polubownemu przeszkodą, której nie można
przezwyciężyć.
§ 30
1. Z rozprawy i każdej czynności Sądu sporządza się protokół, który podpisuje
Przewodniczący Zespołu Orzekającego oraz protokolant, którym może być pracownik biura ŚZPN lub inna osoba wyznaczona przez Przewodniczącego Piłkarskiego Sądu Polubownego.
2. Przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony za pomocą aparatury
dźwiękowej, o czym należy przed uruchomieniem aparatury uprzedzić wszystkie osoby uczestniczące w czynności.
3. Stronom i ich pełnomocnikom Sąd Polubowny udostępnia możliwość przejrzenia akt sprawy, w tym protokołów w godzinach urzędowania, przy czym Sąd nie
wydaje odpisów i kopii protokołów.
4. Strony mogą żądać sprostowania lub uzupełnienia protokołu nie później jednak
jak na następnym posiedzeniu, a jeśli chodzi o protokół rozprawy, na której
nastąpiło jej zamknięcie – dopóki wyroku nie wydano.
§ 31
Sąd Polubowny może stosować środki zabezpieczające przy uwzględnieniu rozwiązań istniejących w polskim kodeksie postępowania cywilnego oraz wykorzystywanych w postępowaniu wewnątrzorganizacyjnym.
§ 32
1. Przewodniczący zamyka rozprawę, gdy Zespół Orzekający uzna sprawę za
dostatecznie wyjaśnioną do stanowczego rozstrzygnięcia lub gdy Zespół Orzekający uzna, że strony mogły wystarczająco przedstawić okoliczności, które
uważają za istotne dla obrony swoich praw. Przed zamknięciem rozprawy Przewodniczący udziela stronom głosu.
2. Można zamknąć rozprawę również w wypadku, gdy ma być przeprowadzony
jeszcze dowód przez arbitra wyznaczonego lub dowód z akt, wyjaśnień organów państwowych lub społecznych, a rozprawę co do tych dowodów Zespół
Orzekający uzna za zbyteczną.
3. Przewodniczący Zespołu Orzekającego może otworzyć zamkniętą rozprawę na
nowo, jeżeli przed wydaniem wyroku, Zespół Orzekający uzna to za konieczne.
§ 33
Narada i głosowanie Zespołu Orzekającego odbywają się bez udziału stron
i osób trzecich.
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§ 34
1. Orzeczenie arbitrażowe ma postać wyroku lub postanowienia Sądu Polubownego.
Niezależnie od tego mogą być wydawane zarządzenia i inne decyzje procesowe.
2. Wyrok Sądu Polubownego może mieć treść zasądzającą, ustalającą lub kształtującą.
§ 35
1. Orzeczenie Sądu Polubownego zapada większością głosów.
2. Arbiter, który przy głosowaniu nie zgodził się z większością może zgłosić zdanie odrębne, czyniąc odpowiednią wzmiankę na orzeczeniu i składając do akt
sprawy pisemne uzasadnienie do zdania odrębnego.
1.
		
		
		
		
		
		
		
2.
3.
4.

§ 36
Wyrok Sądu Polubownego powinien zawierać:
a) miejsce i datę wydania wyroku,
b) oznaczenie stron i arbitrów,
c) wskazanie zapisu na Sąd Polubowny na podstawie którego wydano wyrok
bądź innej, podstawy rozstrzygania,
d) rozstrzygnięcie o żądaniach stron,
e) rozstrzygnięcie o kosztach,
f) przytoczenie motywów, którymi kierował się Zespół Orzekający,
g) podpisy wszystkich arbitrów,
W wypadku, gdy którykolwiek z arbitrów odmówi podpisu lub nie może podpisać wyroku, zaznacza się to na samym wyroku. Wyrok podpisany przez większość arbitrów ma moc prawną.
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego zasądza się jedynie adwokatom lub
radcom prawnym, reprezentującym strony w postępowaniu przed Sądem Polubownym.
Niezależnie od treści umowy zawartej między adwokatem lub radcą prawnym
a stroną, Zespół Orzekający może zasądzić zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego (radcowskiego), jednak nie więcej niż kwotę 3.000 PLN.

§ 37
1. Orzeczenie arbitrażowe powinno być ogłoszone na posiedzeniu, na którym zamknięto rozprawę.
2. W sprawie zawiłej Zespół Orzekający może odroczyć ogłoszenie wyroku na
okres do 14 dni. W postanowieniu o odroczeniu należy wyznaczyć termin i miejsce ogłoszenia wyroku i ogłosić je niezwłocznie po zamknięciu rozprawy.
§ 38
1. W wypadku, gdy ogłoszenie orzeczenia arbitrażowego zostało odroczone, może
go dokonać Przewodniczący Zespołu Orzekającego. Nieobecność stron nie
wstrzymuje ogłoszenia.
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2. Ogłoszenie wyroku lub postanowienia Sądu Polubownego dokonuje się przez
odczytanie sentencji, po czym, Przewodniczący Zespołu Orzekającego podaje
ustnie zasadnicze powody rozstrzygnięcia.
§ 39
W ciągu 14 dni od ogłoszenia orzeczenia Przewodniczący Piłkarskiego Sądu
Polubownego, doręcza obu stronom za pokwitowaniem lub dowodem doręczenia
orzeczenie arbitrażowe z uzasadnieniem, podpisane przez arbitrów i opatrzone pieczęcią Sądu.
§ 40
1. Zespół Orzekający, który wydał orzeczenie arbitrażowe, rozstrzyga postanowieniem wątpliwości co do jego treści, zgłoszone przez strony.
2. Postanowienie w sprawie wykładni orzeczenia arbitrażowego Zespół Orzekający może wydać na posiedzeniu niejawnym.
§ 41
Poza wypadkami, o których mowa w art. 1190 § 1 i art. 1196 § 1 kpc, Sąd Polubowny wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy:
a) powód cofnął pozew, chyba że pozwany się temu sprzeciwił, a sąd polubowny
uznał, że ma on uzasadniony interes w ostatecznym rozstrzygnięciu sporu,
b) stwierdził, że dalsze prowadzenie postępowania stało się z innej przyczyny
zbędne lub niemożliwe.
§ 42
1. W ciągu 14 dni od doręczenia:
		 a) orzeczenia wydanego przez Zespół Orzekający wraz z uzasadnieniem,
		 b) zarządzenia w przedmiocie zwrotu pozwu,
		 c) postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania,
		 d) postanowienia w przedmiocie oddalenia lub odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu, strona może złożyć do Sądu Polubownego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, w zmienionym składzie orzekającym.
2. W razie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy każda ze stron wybiera arbitra, który nie uczestniczył dotychczas w postępowaniu, a wybrani przez
strony arbitrzy wybierają superarbitra.
3. W przypadku nie wyznaczenia arbitra przez którąkolwiek ze stron zastępczego
wyboru arbitra dokonuje Przewodniczący Sądu.
§ 43
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powinien czynić zadość wymogom
przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie kwestionowanego
orzeczenia, przytoczenie zarzutów i ich uzasadnienie oraz wniosek o zmianę orzeczenia w całości lub w określonej części.
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§ 44
1. Strona przeciwna może w ciągu 7 dni od doręczenia jej wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy, wnieść nań odpowiedź.
2. Przewodniczący Piłkarskiego Sądu Polubownego może na posiedzeniu niejawnym wstrzymać wykonanie orzeczenia arbitrażowego, co do którego złożono
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy; może jednak uzależnić wstrzymanie
od złożenia zabezpieczenia.
§ 45
Po wywołaniu sprawy, rozprawa rozpoczyna się od sprawozdania Przewodniczącego Zespołu Orzekającego, który przedstawia stan sprawy, ze szczególnym
uwzględnieniem treści wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, po czym Przewodniczący Zespołu Orzekającego udziela głosu stronom.
§ 46
Zespół Orzekający może pominąć nowe fakty i dowody, jeżeli strona mogła je
przytoczyć w poprzednim postępowaniu.
§ 47
1. Przy rozpoznawaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, nie można rozszerzać żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami.
2. Zespół Orzekający nie może zmienić orzeczenia na niekorzyść strony składającej wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, chyba że złożyła go również strona
przeciwna.
§ 48
Zespół Orzekający oddala wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli jest on
bezzasadny, utrzymując tym samym w mocy zaskarżone orzeczenie.
§ 49
1. W razie uwzględnienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej
orzeczeniem Sądu Polubownego, nowopowołany Zespół Orzekający może
zmienić orzeczenie arbitrażowe i orzec co do istoty sprawy, względnie uchylić
zaskarżone orzeczenie i odrzucić pozew lub umorzyć postępowanie.
2. W razie uwzględnienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej
zarządzeniem bądź postanowieniem Przewodniczącego Sądu, nowopowołany
Zespół Orzekający uchyla zaskarżone zarządzenie bądź postanowienie.
§ 50
1. Postępowanie mające na celu rozpoznanie wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy, odbywa się według przepisów ogólnych Regulaminu ze zmianami wynikającymi z postanowień niniejszego rozdziału.
2. Orzeczenie arbitrażowe wydane w następstwie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest ostateczne.
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§ 51
Orzeczenia arbitrażowe Sądu Polubownego mogą być realizowane w trybie wewnątrzorganizacyjnym lub na zasadach przyjętych w przepisach kodeksu postępowania cywilnego.
§ 52
W wypadku gdy jedna ze stron nie wykona dobrowolnie orzeczenia arbitrażowego wówczas organy dyscyplinarne mogą podejmować działania, w tym wydawać
orzeczenia sankcjonujące zachowanie strony, aż do momentu wykonania orzeczenia
arbitrażowego.
§ 53
Akta spraw wraz z oryginałem wyroku Sąd Polubowny przechowuje we własnym archiwum pod nadzorem Przewodniczącego Sądu.
§ 54
1. Koszty przeprowadzenia każdego postępowania arbitrażowego określa Regulamin Kosztów Piłkarskiego Sądu Polubownego.
2. Sąd Polubowny podejmuje czynności dopiero po uiszczeniu odpowiedniej opłaty lub oznaczonej zaliczki na wydatki.
§ 55
1. Opłatę zasadniczą z tytułu wszczęcia postępowania uiszcza powód. Opłatę zasadniczą od pozwu wzajemnego uiszcza powód wzajemny.
2. Opłata zasadnicza składa się z opłaty rejestracyjnej i wpisu stosunkowego, obliczonego do wartości przedmiotu sporu.
2. W razie, gdy opłata zasadnicza nie zostanie uiszczona w ciągu zakreślonego
przez Przewodniczącego Piłkarskiego Sądu Polubownego terminu, uważa się,
że pozew lub pozew wzajemny nie wywołują żadnych skutków prawnych, jakie
ustawa i niniejszy regulamin wiążą z jego wniesieniem.
3. Zaliczkę na wydatki uiszcza ta strona, która wydatki powoduje.
4. Zespół Orzekający określa w orzeczeniu arbitrażowym opłaty końcowe na rzecz
Sądu Polubownego oraz w jakiej mierze jedna ze stron ma zwrócić drugiej stronie poniesione przez nią opłaty i wydatki.
5. Sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji.
§ 56
W wypadku, gdy w toku postępowania Zespół Orzekający nie orzekł o obowiązku ponoszenia kosztów postępowania lub też orzeczeniem nie objął całej należnej
kwoty z tego tytułu, postanowienie w tym przedmiocie wyda Przewodniczący Zespołu Orzekającego w danej sprawie.
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§ 57
Za stwierdzenie prawomocności, odpisy, zaświadczenia, wyciągi oraz inne dokumenty, wydawane na podstawie akt pobiera się opłatę kancelaryjną.
§ 58
Arbitrzy mają prawo do zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych
w związku z wykonaniem tych czynności.
§ 59
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd ŚZPN i wchodzi w życie
z dniem uchwalenia.
Uchwalono w dniu 08.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulamin obejmowania imprez sportowych
patronatem honorowym
przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej
§1
Ogólne zasady obejmowania patronatem
1. Objęcie patronatu przez ŚZPN jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym
szczególny charakter wydarzenia lub przedsięwzięcia
2. Patronatem ŚZPN mogą być objęte wydarzenia lub przedsięwzięcia o zasięgu
gminnym, powiatowym, wojewódzkim lub krajowym.
3. Z wnioskiem o objęcie patronatem ŚZPN dla danego wydarzenia lub przedsięwzięcia występuje organizator.
4. Decyzję w sprawie objęcia lub odmowie objęcia patronatem podejmuje Zarząd
ŚZPN.
5. Wzór wniosku o objęcie patronatem ŚZPN stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§2
Procedura obejmowania patronatem
1. Zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej może objąć patronat nad imprezami oraz wydarzeniami sportowymi o charakterze sportowym, edukacyjnym
bądź kulturalno – sportowym.
2. Każdy patronat ze strony ŚZPN jest podejmowany jednorazowo na każdą imprezę.
3. Zgoda ŚZPN na objęcie imprezy lub wydarzenia patronatem nie oznacza jednocześnie deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego.
4. Zakres udzielanego wsparcia ustalany jest indywidualnie dla każdego przedsięwzięcia
5. Wniosek o patronat musi zostać złożony w Biurze ŚZPN minimum 45 dni przed
terminem imprezy, wydarzenia. Wniosek złożony po tym terminie nie będzie
rozpatrywany.
6. Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty jego złożenia.
7. Odmowa objęcia patronatem nie wymaga uzasadnienia.
§3
Wniosek o objęcie patronatem
1. Wniosek o patronat składa organizator imprezy lub wydarzenia.
2. Wniosek powinien zawierać :
		 • cel przedsięwzięcia,
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		 • szczegółowy opis i program imprezy,
		 • listę współorganizatorów, partnerów, patronów, sponsorów, członków komitetów honorowych lub organizacyjnych,
		 • oświadczenie zapewniające, że inicjatywa nie ma charakteru lobbingowego
lub politycznego.
§4
Korzystanie z patronatu
1. Otrzymanie patronatu zobowiązuje organizatora do następujących działań marketingowych i promujących ŚZPN:
		 • Umieszczenia logotypu ŚZPN oraz informacji o patronacie we wszystkich
materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych. Każde użycie
logo ŚZPN musi być zgłoszone mailem na adres: biuro@szpnkielce.pl i zaakceptowane przez pracownika odpowiedniej komórki Biura ŚZPN,
		 • Komunikowania o patronacie w przekazach medialnych dotyczących imprezy,
		 • Umieszczenia w widocznym miejscu, podczas trwania wydarzenia lub imprezy, banerów ŚZPN. Zwrotu banerów do ŚZPN, najpóźniej do siedmiu dni po
zakończeniu imprezy. W przypadku niezwrócenia banerów w tym terminie
organizator zostanie obciążony kosztami logistycznymi i kosztami produkcji
nowych banerów
		 • Inne, wyżej nieokreślone a uzgodnione pomiędzy stronami.
2. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu wydarzenia i przesłania go do Biura
ŚZPN.
3. Sprawozdanie powinno mieć formę informacji opisowej i zawierać dokumentację zdjęciową, opis zrealizowanych działań, liczbę uczestników imprezy lub
inne statystyki wskazujące na zasięg projektu, kopie artykułów prasowych
4. ŚZPN zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego umieszczania dostarczonych
materiałów z przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej, w prasie oraz
w innych publikacjach.
Uchwalono w dniu 08.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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Załącznik nr 1 do regulaminu obejmowania imprez sportowych honorowym patronatem ŚZPN

Wniosek o Objęcie patronatem Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej
I Organizator przedsięwzięcia
Nazwa organizatora

Adres e-mail

Adres

Osoba do kontaktu

Nr tel. kontaktowego

II Opis przedsięwzięcia
Nazwa przedsięwzięcia

Data i miejsce przedsięwzięcia

Opis planowanego przedsięwzięcia

Oczekiwania rzeczowe lub organizacyjne wobec ŚZPN

Partnerzy lub współorganizatorzy przedsięwzięcia

Pozostali patroni oraz sponsorzy

III Oświadczenie wnioskodawcy
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem obejmowania imprez sportowych patronatem honorowym przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej oraz, że przedsięwzięcie nie ma charakteru politycznego lub lobbingowego.
.............................................
data

.....................................................
pieczęć/podpis

IV Decyzja rozpatrującego wniosek
Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody

.........................................................
podpis
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Regulamin Komisji ds. Bezpieczeństwa na obiektach
piłkarskich Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej
§1
1. Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej zwana dalej w skrócie „Komisją” jest organem wykonawczym
Zarządu ŚZPN, powołanym do realizacji zadań określonych przez statut ŚZPN.
§2
1. W skład Komisji ds. Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich wchodzi 7 osób
w tym: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz oraz Członkowie;
2. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd ŚZPN;
3. Członków Komisji, w tym Wiceprzewodniczącego i Sekretarza powołuje i odwołuje Zarząd ŚZPN na wniosek Przewodniczącego Komisji;
§3
1. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji;
2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący;
3. Komisja w pełnym składzie realizuje swoje zadania podczas posiedzeń, które
winny być zwołane, co najmniej dwa razy w miesiącu;
4. Decyzje Komisji podejmowane są w formie decyzji lub orzeczeń i zapadają
zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy udziale co najmniej
50% jej członków;
5. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie
Komisji;
6. W wypadkach niecierpiących zwłoki lub ze względu na wagę sprawy Przewodniczący może zwołać posiedzenie w każdym czasie;
7. Decyzje Komisji w przypadkach niecierpiących zwłoki mogą zapadać w składzie 3 osobowym, o czym powiadamia się pozostałych członków Komisji na
najbliższym posiedzeniu;
8. Odwołania od decyzji i orzeczeń Komisji winny być składane do Komisji Odwoławczej ŚZPN w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a rozpatrzenie odwołania jest uzależnione od wpłaty kaucji, której wysokość określa Regulamin
Rozgrywek;
9. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane, a sporządzony protokół jest
zatwierdzany na następnym posiedzeniu Komisji;
10. Komisja przedkłada Zarządowi ŚZPN sprawozdania ze swojej działalności;
11. Kadencja członków Komisji jest równa kadencji Zarządu ŚZPN;
12. Przewodniczący Komisji w zależności od potrzeb może powoływać zespoły tematyczne do opracowania rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa na obiektach
piłkarskich;
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13. W pracach Komisji mogą uczestniczyć osoby zaproszone w charakterze konsultantów lub ekspertów;
§4
Do zakresu działania i kompetencji Komisji należy:
1. Nadzór i kontrola nad realizacją uchwał i postanowień władz oraz organów
Związku dotyczących bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich;
2. Aktywne przeciwdziałanie wszelkim negatywnym zjawiskom w zakresie działalności klubów piłkarskich, działaczy i pracowników klubów piłkarskich oraz
trenerów, sędziów oraz kibiców;
3. Określenie kryterium naboru Kandydatów na Delegatów ds. Bezpieczeństwa;
4. Rekomendowanie Zarządowi ŚZPN Kandydatów na Delegatów ds. Bezpieczeństwa III, IV Ligi oraz niższych klas rozgrywkowych w celu powołania ich
przez Zarząd
5. Opracowanie programu szkolenia i oceny pracy Delegatów ds. Bezpieczeństwa;
6. Prowadzenie kursów i seminariów dla czynnych Delegatów i Kandydatów na
Delegatów ds. Bezpieczeństwa;
7. Prowadzenie obsad Delegatów na zawody organizowane przez Świętokrzyski
ZPN (m.in. we współpracy z Wojewódzkimi Związkami Piłki Nożnej w Lublinie, Rzeszowie i Krakowie w zakresie obsady Delegatów ds. Bezpieczeństwa
podczas zawodów III Ligi Grupa IV);
8. Analiza raportów delegatów i obserwatorów oraz sprawozdań sędziowskich zawodów organizowanych przez Świętokrzyski ZPN pod kątem organizacji zawodów, bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich;
9. Organizowanie kursów szkoleniowych dla kierowników ds. bezpieczeństwa
(osób wyznaczonych jako osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczestników meczów piłki nożnej), służb porządkowych na obiektach piłkarskich oraz
spikerów zawodów piłki nożnej do szczebla III ligi;
10. Prowadzenie narad szkoleniowych z przedstawicielami klubów, właścicielami
obiektów w zakresie organizacji meczów oraz wymogów bezpieczeństwa na
obiektach piłkarskich.
11. Sprawowanie kontroli w zakresie pracy służb porządkowych organizatora, spikerów zawodów, kierowników ds. bezpieczeństwa oraz w zakresie organizacji
imprez masowych lub innych meczów piłki nożnej;
12. Opiniowanie projektów technicznych budowy i modernizacji obiektów piłkarskich zgodnie z przepisami związkowymi w przedmiotowym zakresie;
13. Gromadzenie informacji o stanie technicznym obiektów piłkarskich klubów
biorących udział w rozgrywkach na terenie ŚZPN w zakresie bezpieczeństwa
i porządku;
14. Współpraca z Departamentem Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN w zakresie organizacji imprez masowych (Euro U-21, mecze
międzynarodowe) oraz w zakresie poprawy bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich;
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15. Współpraca z Departamentem Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN oraz Targami Kielce w zakresie organizacji kursów i konferencji
„Bezpieczny Stadion”;
16. Współpraca z państwowymi i samorządowymi służbami, do zadań których należy zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na stadionach piłkarskich oraz
kontrola organizacji imprez masowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20
marca 2009 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 611, 628, 829, z 2014 r.
poz. 693, z 2015 r. poz. 1707);
17. Współpraca w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich
z organami ŚZPN, a w szczególności z Komisją Dyscyplinarną oraz Komisją ds.
Licencji Klubowych;
18. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi w zakresie popularyzowania bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.
19. Przedstawianie wniosków do Komisji Dyscyplinarnej w sprawie czasowego
wyłączenia z użytkowania całości lub części obiektu piłkarskiego w przypadku
występowania zagrożeń bezpieczeństwa;
20. Wnioskowanie do Komisji Dyscyplinarnej ŚZPN w sprawach dotyczących
ujawnionych przewinień dyscyplinarnych w części dotyczącej bezpieczeństwa
i porządku na obiektach piłkarskich;
21. Opracowywanie projektów przepisów oraz wnioskowanie zmian w istniejących
przepisach w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku na obiektach piłkarskich;
22. Okresowe przekładanie Zarządowi Świętokrzyskiego ZPN sprawozdań, analiz
i wniosków w zakresie bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich;
23. Wykorzystanie doświadczeń i osiągnięcie innych Związków Piłki Nożnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i doskonalenia organizacji meczów piłkarskich;
§5
Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd ŚZPN.
Uchwalono w dniu 08.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulamin Obowiązków Delegata Meczowego
Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej
I. Postanowienia ogólne:
1. Kandydatów na Delegatów Meczowych na każdy sezon rozgrywkowy wyznacza Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich ŚZNP i przedstawia
do zatwierdzenia przez Zarząd ŚZPN;
2. Delegata na zawody wyznacza Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na
Obiektach Piłkarskich lub wyznaczona przez niego osoba;
3. Delegat w trakcie trwania sezonu jest zobowiązany do uczestnictwa w odprawach i szkoleniach organizowanych przez Komisję ds. Bezpieczeństwa na
Obiektach Piłkarskich;
4. Uprawnienia Delegata wygasają:
a) po zakończeniu sezonu rozgrywkowego;
b) z chwilą złożenia rezygnacji;
c) z chwilą orzeczenia kary dyscyplinarnej przez organy jurysdykcyjne ŚZPN;
d) z chwilą odwołania z funkcji Delegata przez Zarząd ŚZPN, w wyniku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu. Odwołanie następuje na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich.
5. Decyzje w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na Delegatów oraz nadania uprawnień mają charakter nominacji i nie podlegają zaskarżeniu;
6. Delegat Meczowy powinien:
a) posiadać wykształcenie średnie;
b) odznaczać się nienaganną postawą moralno-etyczną, kulturą osobistą oraz
rzetelnością i obiektywizmem;
c) odznaczać się wysokim poziomem znajomości:
- ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych;
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne;
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10
stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej; - przepisów gry w piłkę nożną;
- wymogów licencyjnych obowiązujących w poszczególnych klasach rozgrywkowych.
7. Delegaci pełnią istotną rolę w tworzeniu bezpiecznego widowiska piłkarskiego
dlatego też ich rola polega na doradztwie i wspieraniu organizatorów meczów
piłki nożnej, którzy są głównymi decydentami odnośnie sposobu organizacji
meczów piłki nożnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa ich uczestnikom;
8. Delegat jest zobowiązany do powstrzymania się od utrzymywania jakichkolwiek kontaktów z przedstawicielami klubów, poza przypadkami wynikającymi
z procedur obowiązujących Delegata;
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9. Delegat nie może przyjmować jakichkolwiek prezentów od przedstawicieli klubów, za wyjątkiem pamiątek klubowych;
10. Delegat zatwierdzony przez Zarząd ŚZPN wykonuje swoje obowiązki w oparciu o główną zasadę, która brzmi - „W jaki sposób mogę wesprzeć oraz doradzić
Organizatorowi meczu, którego reprezentuje Kierownik ds. Bezpieczeństwa”
i nie powinien ingerować w organizację i zarządzanie bezpieczeństwem, a jego
działania nie powinny mieć na celu znalezienie i wytknięcie jak największej
ilości błędów podczas organizacji meczów piłki nożnej.
II. Obowiązki Delegata Meczowego:
1. Do głównych obowiązków Delegata Meczowego należą w szczególności:
a) 60 minut przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia meczu – IV liga i niższe
klasy rozgrywek piłki nożnej;
b) przeprowadzenie narady organizacyjnej z udziałem osób funkcyjnych niezbędnych do właściwego przeprowadzenia meczu;
c) przegląd dokumentacji dostarczonej przez Organizatora;
d) sprawdzenie terenu imprezy masowej / stadionu pod kątem organizacji meczu i bezpieczeństwa jego uczestników;
e) wsparcie merytoryczne Kierownika ds. bezpieczeństwa, przede wszystkim
w momentach wymagających podjęcia przez Kierownika ds. bezpieczeństwa
tzw. „trudnych decyzji” mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo meczu
piłki nożnej;
f) ocena pracy służb porządkowych organizatora;
g) ocena zachowania kibiców, w tym zorganizowanych grup kibiców klubu gości;
h) ocena zachowania osób znajdujących się na ławkach rezerwowych;
i) ocena zachowania zawodników wobec siebie i wobec sędziów;
j) terminowe – (wtorek do godz. 14.00) opracowanie raportu meczowego
w systemie extranet;
k) w przypadku wystąpienia incydentów w postaci zbiorowego naruszenia porządku publicznego, użycia środków pirotechnicznych, zagrożenia dla życia
i zdrowia sędziów zawodów - Delegat winien przesłać zwięzłą informację
SMS lub telefonicznie skontaktować się z Przewodniczącym Komisji ds.
Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich ŚZPN (tel. 512 454 505) oraz
opracować raport najpóźniej w poniedziałek do godz. 12.00;
2. Wszelkie zauważone podczas meczów organizowanych w ramach rozgrywek
IV ligi i niższych klas rozgrywkowych problemy, sytuacje i zdarzenia niepożądane powinny być omówione bezpośrednio po meczu z Kierownikiem ds.
bezpieczeństwa oraz opisane w Raporcie Delegata.

124

ALMANACH ŚZPN NA LATA 2021-2025

III. Zasady pełnienia obowiązków Delegata Meczowego
1. Delegat Meczowy OZPN jest zobowiązany do przestrzegania następujących zasad:
1. Zachowanie i ubiór – Delegat powinien zachowywać się w sposób profesjonalny i odpowiedzialny, prezentować właściwą postawę etyczno-moralną, a swoim
wyglądem godnie reprezentować ŚZPN;
2. Lojalność i dyskrecja - Delegat powinien powstrzymać się od wszelkich działań
sprzecznych z interesem organizatora rozgrywek:
a) nie może wypowiadać się w imieniu ŚZPN oraz nie jest upoważniony do
udzielania wywiadów lub wystąpień publicznych poza zdarzeniami mającymi związek z meczem (Delegat Meczowy ŚZPN może wyłącznie poinformować media, że odnotował poszczególne zdarzenia związane z meczem i stosowne zapisy znajdą się w Raporcie, rozpatrywanym następnie przez organy
dyscyplinarne ŚZPN);
b) zabrania się Delegatowi Meczowemu komentowania i publicznego wydawania opinii na temat organizacji i bezpieczeństwa imprezy oraz poziomu
prowadzenia zawodów przez sędziów i podejmowanych przez nich decyzji;
c) Delegat Meczowy powinien poinformować ŚZPN o wszelkich powiązaniach
swojej osoby z klubami uczestniczącymi w rozgrywkach na szczeblu rozgrywek w których pełni funkcję Delegata, a w szczególności powiązań finansowych i rodzinnych.
3. Poufność – w trakcie pełnienia swojej funkcji i po jej zakończeniu Delegat Meczowy nie może udostępniać dokumentacji związanej z pełniona funkcją. Delegat Meczowy nie może prowadzić jakiejkolwiek korespondencji z klubami bez
upoważnienia Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej.
4. Organizator zawodów piłkarskich zobowiązany jest przygotować Delegatowi
Meczowemu ŚZPN oznakowane pomieszczenie przeznaczone do wykonywania
pracy oraz miejsce na trybunie głównej z dobrą widocznością.
5. W celu należytego wypełnienia obowiązków Delegata Meczowego, w tym swobodnego przemieszczania się po całym terenie imprezy/stadionie organizator
wyposaża Delegata w identyfikator Delegata Meczowego ŚZPN.
IV. Postanowienia końcowe:
1. Interpretacja postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Świętokrzyskiego ZPN oraz Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich;
2. Zasady delegowania Delegatów Meczowych zostały określone w załączniku nr
1 do regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd ŚZPN.
Uchwalono w dniu 08.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021

Zarząd ŚZPN Kielce
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Regulaminu Zespołu Roboczego
ds. opiniowania i uzgadniania projektów budowy,
przebudowy oraz modernizacji obiektów piłkarskich
1. Zespół Roboczy ds. opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy
oraz modernizacji obiektów piłkarskich (zwany dalej Zespołem) liczy od 3 do 5
osób.
2. W skład Zespołu wchodzi Kierownik, sekretarz oraz członkowie, których powołuje Zarząd Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej na wniosek Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich.
3. W składzie Zespołu należy uwzględnić przedstawicieli: Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, Wydziału Gier oraz Komisji ds. Licencji
klubowych.
4. Pracami Zespołu kieruje Kierownik zespołu.
5. Posiedzenia Zespołu zwołuje się w przypadku złożenia przez Inwestora pisemnego wniosku dot. wydania opinii w zakresie uzgadniania projektu budowy,
przebudowy lub modernizacji obiektu piłkarskiego – stadionu.
6. Posiedzenia Zespołu są protokółowane przez Sekretarza, którym jest pracownik
etatowy Związku.
7. Zespół ds. opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji obiektów piłkarskich funkcjonuje w strukturze Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, a bezpośredni nadzór nad pracą zespołu sprawuje
Przewodniczący Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich.
8. Proces uzgadniania może być prowadzony zespołowo lub przez wyznaczoną
osobę i przebiega następująco:
a) inwestor, właściciel lub przedstawiciel biura projektowego nawiązuje kontakt z Kierownikiem Zespołu celem uzgodnienia dokumentacji jaka ma być
przedłożona do uzgodnienia oraz składa wniosek dot. uzgodnienia;
b) przed rozpoczęciem procesu uzgodnienia projektu budowy lub modernizacji
wnioskodawca przedkłada Komisji dowód wpłaty, o której mowa w pkt. 9;
c) po zapoznaniu się z dokumentacją w wyznaczonym terminie odbywa się posiedzenie Komisji z udziałem przedstawiciela inwestora;
d) w przypadku niezgodności projektu z wymogami wynikającymi z prawa powszechnego lub przepisów Związkowych należy zobowiązać inwestora lub
jego przedstawiciela do uzupełnienia przedłożonego projektu;
e) w przypadku braku uwag lub uzupełnieniu braków w dokumentacji zostaje
wydana opinia, która winna być potwierdzona pieczęcią związku oraz podpisami Przewodniczącego Zespołu;
f) w sytuacji potrzeby wyjazdu przedstawicieli Zespołu na teren modernizowanego obiektu, miejsca gdzie będzie prowadzona budowa obiektu lub udziału
w spotkaniu organizowanym przez inwestora koszty podróży pokrywa Świętokrzyski ZPN.
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9. Po analizie kosztów wynikających z pracy Zespołu ds. opiniowania i uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji obiektów piłkarskich
ustala się następujące stawki dotyczące uzgadniania poszczególnych projektów:
a) budowa obiektu spełniającego wymogi III Ligi - 1500.00 złotych;
b) modernizacja obiektu spełniającego wymogi III Ligi - 800.00 złotych;
c) budowa obiektu spełniającego wymogi IV Ligi - 1000.00 złotych;
d) modernizacja obiektu spełniającego wymogi IV Ligi - 600.00 złotych;
e) budowa obiektu spełniającego wymogi klasy Okręgowej, niższych klas rozgrywkowych, w tym także kluby młodzieżowe - 500,00 złotych;
f) modernizacja obiektu spełniającego wymogi klasy Okręgowej, niższych klas
rozgrywkowych, w tym także kluby młodzieżowe - 400.00 złotych.
g) w sytuacji gdy Inwestorem budowy lub modernizacji obiektu jest Klub Piłkarski będący Członkiem Świętokrzyskiego ZPN uzgodnienia projektu jest
bezpłatne;
10. Opłata, o której mowa w pkt. 9 powinna być wpłacona przez Inwestora lub Biuro Projektowe przelewem na konto Świętokrzyskiego ZPN przed zakończeniem
procesu uzgadniania projektu tj. przed wydaniem opinii;
11. Uzgodniony projekt jednoznacznie musi wskazywać do jakiej klasy rozgrywkowej obiekt będzie dopuszczony po zakończeniu budowy lub modernizacji.
12. Dokumentacja uzgadnianego projektu winna być przekazana do Zespołu w 2
egzemplarzach z czego jeden egzemplarz pozostaje w Świętokrzyskim ZPN.
13. Zgodnie z ust. 9 Uchwały III/60 Zarządu PZPN z dnia 30 marca 2016 roku do
rozgrywek piłkarskich dopuszcza się wyłącznie te stadiony, których projekty
budowy, przebudowy lub modernizacji zostały uzgodnione zgodnie z zasadami
określonymi w niniejszej Uchwale – niniejsze zastrzeżeń dotyczy projektów powstałych po wejściu w życie niniejszej Uchwały.
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd ŚZPN.
Uchwalono w dniu 08.11.2021

Uchwała Nr 37/05/VI/2021
Zarząd ŚZPN Kielce
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