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STATUT 

OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ  
W GORZOWIE WLKP. 

 
 

Rozdział I 

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny. 

 
§ 1 

 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej jest związkiem sportowym w rozumieniu 

obowiązujących przepisów prawa. 
 

§ 2 
 

Terenem działania Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest obszar Rzeczpospolitej 
Polskiej, a siedzibą Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest miasto Gorzów Wlkp. 
 

§ 3 
 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej posiada osobowość prawną. 
 

§ 4 
 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej jest dobrowolną i samorządną, społecznie użyteczną i 
trwałą organizacją sportu,  w szczególności piłki nożnej, działającą w oparciu o pracę 
społeczną przedstawicieli swoich członków oraz pracy zawodowej pracowników etatowych. 

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Okręgowego ZPN mogą otrzymywać 
wynagrodzenie za czynności wykonane w związku z pełnioną funkcją. 
 

§ 5 
 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą o 
stowarzyszeniach, innymi przepisami prawa oraz niniejszym Statutem. 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej jest kontynuatorem tradycji i dorobku Gorzowskiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
 

§ 6 
 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej może używać pieczęci, posiadać odznakę 
organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 
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Rozdział II 
 
 
 

Cele i środki działania 

 
§ 7 

 
Celem Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest: 

1. Organizacja i rozwój oraz popularyzacja sportu w szczególności piłki nożnej 
2.  Podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i profesjonalnego, 

piłki nożnej dziecięcej, młodzieżowej, kobiet, piłki pięcioosobowej oraz piłki halowej. 
3. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich swoich członków. 

 
§ 8 

 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej realizuje swoje cele w szczególności przez: 

1. Zrzeszenia stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych i innych osób 
prawnych działających w przewidzianych prawem formach organizacyjnych oraz osób 
fizycznych. 

2. Opracowanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej w Okręgu, w tym także wśród 
dzieci, młodzieży, kobiet, piłki nożnej pięcioosobowej oraz piłki halowej. 

3. Kierowanie i koordynowanie całokształtu działań związanych z uprawianiem i 
promocją piłki nożnej. 

4. Organizowania rozgrywek mistrzowskich i pucharowych, w tym także wśród kobiet, 
piłki nożnej pięcioosobowej oraz halowej dla wyłonienia mistrzów okręgu we 
wszystkich kategoriach wiekowych, w tym dzieci i młodzieży. 

5. Współpraca oraz utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z innymi organizacjami 
sportowymi, realizującymi zadania na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu w tym 
wśród osób niepełnosprawnych. 

6. Opracowanie planów i kierunków szkolenia oraz doszkalania trenerów, instruktorów, 
sędziów, zawodników, działaczy oraz weryfikację metod szkolenia przy współpracy z 
instytucjami i uczelniami zajmującymi się problematyką sportu, w tym piłki nożnej. 

7. Wydawanie regulaminów wewnątrzzwiązkowych zatwierdzonych przez Zarząd 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

8. Zapewnienie przestrzegania w rozgrywkach piłkarskich organizowanych w okręgu  i 
zleconych przez PZPN krajowych przepisów gry w piłkę nożną. 

9. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez wszystkich członków 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej kluby, zawodników, trenerów, instruktorów, 
sędziów i działaczy niniejszego statutu, regulaminów, uchwał i innych przepisów oraz 
postanowień i decyzji obowiązujących w Okręgowym Związku Piłki Nożnej. 

10. Ochrona prawna interesów członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
11. Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

w wyniku ich działalności sportowej w dziedzinie sportu piłki nożnej. 
12. Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminów na członków Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy 
dopuszczających się naruszenia zasad i przepisów obowiązujących w sporcie piłki 
nożnej. 
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13. Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji zasobów archiwalnych dotyczących 
działalności Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

14. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie 
realizacji polityki informacyjnej dotyczącej Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

15. Aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem 
sportu piłki nożnej. 

16. Wydawanie wytycznych, przepisów i uchwał dotyczących zapewnienia porządku i 
bezpieczeństwa w czasie zawodów piłki nożnej na obiektach sportowych oraz 
nadzorowanie ich przestrzegania przez członków Okręgu. 

17. Podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskaniu środków finansowych na 
realizację celów i zadań statutowych, w tym również przeznaczenie tych środków na 
pomoc finansową lub rzeczową swoim członkom. Wpłaty dokonane przez członków 
klubów na rzecz organizacji pożytku publicznego mogą być przeznaczone na 
finansowanie działalności klubów. 

18. Realizowanie projektów finansowych ze środków unijnych, ministerialnych, 
wojewódzkich, powiatowych i miejsko-gminnych. 

19. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, sympozjów i konferencji o zasięgu 
krajowym i zagranicznym. 

20. Zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla sportu piłki 
nożnej w Okręgu. 

21. Zgłaszanie kandydatów do prac w innych organizacjach sportowych. 
22. Przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla władz wojewódzkich 

i organów samorządowych dotyczących rozbudowy obiektów, urządzeń sportowych 
na potrzeby sportu piłki nożnej. 

23. Przeprowadzanie kursów szkoleniowych sędziów i obserwatorów. 

24. Organizowanie kursów, szkoleń oraz kursokonferencji. 

25. W zakresie swoich celów Okręgowy ZPN może reprezentować interesy zbiorowe 
swoich członków wobec organów władzy publicznej. 

26. Popularyzacja sportu piłki nożnej przez: 

a. Nieodpłatne przekazanie na rzecz członków, zawodników, trenerów, 
instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników Okręgowego ZPN 
oraz osób trzecich – proporczyków, koszulek, gadżetów, upominków, itp. 

b. Finansowanie konferencji, seminariów, narad szkoleniowych i metodyczno-
szkoleniowych, przeprowadzanych na rzecz rozwoju i popularyzacji polskiej 
piłki nożnej. 

 
 

§ 9 
 

  1.  Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi działalność statutową przez następujące 
organy: 

a) Walne Zebranie Delegatów (organ legislacyjny), 
b) Zarząd i Jego Prezydium (wykonawcze organy władz), 
c) Komisję Rewizyjną (organ kontrolny), 
d) Organy jurysdykcyjne (Wydział Dyscypliny), 
e) Organ prowadzący rozgrywki (Wydział Gier), 
f) Biuro Związku (organ administracyjny), 
g) Wydziały, komisje i inne organy wykonawcze. 

 2. Wydziały, komisje, organy jurysdykcyjne i administracyjne wspierają działalność Zarządu i 
Prezydium. Kompetencje, składy oraz zasady funkcjonowania w/w organów określone są w 
niniejszym statucie oraz w regulaminach. 
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3. Organy, o których mowa w pkt. 1 i ich członkowie są od siebie niezależni. Członek Zarządu 
i komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem organu jurysdykcyjnego. 

 
 

§ 10 
 

1. Okręgowy Związek Piłki Nożnej może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie 
wymienionym poniżej wg Polskiej Klasyfikacji PKD, zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 24.12.2007 r., a mianowicie: 

a) PKD-93.1 
- Działalność związana ze sportem. 

 
Działalność będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
Uzyskane środki z prowadzonej działalności będą przeznaczane na cele statutowe. 
 
2.  W celu prowadzenia działalności określonej w pkt. 1 niniejszego paragrafu Okręgowy 

Związek Piłki Nożnej może powoływać zakłady, agencje, wstępować do spółek oraz 
uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych. 

 

Rozdział III 
 

Członkowie Okręgowego Związku Piłki Nożnej  

– ich prawa i obowiązki 

 
§ 11 

 
1. Członkami Okręgowego Związku Piłki Nożnej są kluby sportowe w formie stowarzyszeń 

kultury fizycznej, sportowe spółki akcyjne, uczniowskie kluby sportowe i inne kluby 
działające na rzecz piłki nożnej w przewidzianych prawem formach organizacyjnych oraz 
osoby fizyczne. 

2. Członków przyjmuje Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej na podstawie pisemnego 
zgłoszenia. 

3. Członkiem Okręgowego Związku Piłki Nożnej może zostać osoba fizyczna bądź klub 
sportowy z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.  

 
§ 12 

 
Walne Zebranie Okręgowego Związku Piłki Nożnej nadaje osobom fizycznym tytuł 

Honorowego Prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej oraz tytuł Honorowego Członka 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej za szczególne zasługi na rzecz rozwoju i upowszechniania 
sportu piłki nożnej w okręgu. 
 

 
 

§ 13 
 
Członkowie Okręgowego Związku Piłki Nożnej mają prawo: 
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1. Brania udziału w Walnych Zebraniach Okręgowego Związku Piłki Nożnej za 
pośrednictwem delegatów wybranych na Walnych Zebraniach w klubach, którym 
przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz i organów Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej, 

2. Decydowania o sprawach Okręgowego Związku Piłki Nożnej na zasadach 
przewidzianych w niniejszym Statucie, 

3. Zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Okręgowego Związku Piłki Nożnej, w 
tym zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 

4. Uczestniczenie w zawodach organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej. 
 

 
§ 14 

 
Członkowie Okręgowego Związku Piłki Nożnej zobowiązani są do: 

1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki nożnej 
oraz realizacji zadań statutowych okręgu i związku. 

2. Przestrzegania statutu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w 
sporcie piłki nożnej. 

3. Realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej. 

4. Dbania o dobre imię Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
5. Dbanie o poziom moralno – wychowawczy i sportowy działaczy, sędziów, 

zawodników, trenerów i instruktorów piłki nożnej. 
6. Opłacanie składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Okręgowego Związku 

Piłki Nożnej w wysokości ustalonej przez Zarząd OZPN. 
 

§ 15 
 
Kluby posiadające sekcje piłki nożnej nie powinni wnosić do sądu powszechnego sporów z 
PZPN, Lubuskim Związkiem Piłki Nożnej i Okręgowym Związkiem Piłki Nożnej, z innymi 
Związkami Piłki Nożnej, klubami piłkarskimi, czy ich członkami i zobowiązują się poddawać 
każdy z tych sporów stałemu lub powołanemu ad hoc sądowi polubownemu, w tym także 
Trybunałowi Arbitrażowemu do Spraw Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. 

 
§ 16 

 
Członkostwo w Okręgowym Związku Piłki Nożnej wygasa w przypadku: 

a) Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej z upływem 30 dni od daty jego zgłoszenia 

b) Rozwiązania lub likwidacji klubu sportowego z datą rozwiązania lub likwidacji. 
c) Wykluczenia ze Związku za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym 

statutem lub uchwałami względnie decyzjami władz Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej – z datą uprawomocnienia się decyzji w tym przedmiocie. 

d) Wykluczenia ze Związku za nieregulowanie składek członkowskich, w terminie 
3 miesięcy od daty otrzymania faktury. 
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§ 17 
 

Od uchwały Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w przedmiocie wykluczenia ze 
Związku przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zebrania Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej zgłoszone co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zebrania. 
 
 

Rozdział IV 
 

Władze Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Gorzowie Wlkp. 

 
§ 18 

 
Władzami Okręgowego Związku Piłki Nożnej są: 

1. Walne Zebranie Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 

 
§ 19 

 
1. Kadencja władz Okręgowego Związku Piłki Nożnej trwa niż 4 lata, a ich wybór odbywa 

się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Uchwały Walnego Zebrania. 
2. Delegaci na Walne Zgromadzenie zachowują swoje mandaty do dnia zwołania 

nowego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej  

3. Mandat delegata wygasa z chwilą jego śmierci, pisemnej rezygnacji z mandatu lub 
odwołania z funkcji w organizacji będącej członkiem Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej, którą reprezentował, przyjętej Uchwałą Zarządu tej organizacji. 

4. Członkowie Okręgowego Związku Piłki Nożnej mogą w trakcie kadencji dokonać 
wyboru nowego delegata, którego mandat wygasł zgodnie z § 19 pkt 3. 

 
§ 20 

 
Najwyższą władzą Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest Walne Zebranie Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej. 
 

 
§ 21 

 
Do kompetencji Walnego Zebrania Należy: 

1. Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności kadencji władz 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

2. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi. 
3. Uchwalenie kierunków i programu działania. 
4.  Wybór i odwoływanie prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Zarządu 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej, Komisji Rewizyjnej Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej. 

5. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu, z zastrzeżeniem § 50 niniejszego statutu. 
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6. Nadawanie i pozbawianie godności Honorowego Prezesa i Honorowych Członków 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

7. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku, z 
zastrzeżeniem § 47 niniejszego statutu. 

8. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 
 

§ 22 
 
W Walnym Zebraniu biorą udział: 

1. Z głosem stanowiącym Delegaci- przedstawiciele członków Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej wg zasady: 1 członek (klub) = 1 delegat, 1 członek (osoba fizyczna) = 1 delegat 

2. Z głosem doradczym: 
Ustępujący Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Członkowie Honorowi i 
zaproszeni goście. 

3. Delegatami klubów piłkarskich nie mogą być czynni sędziowie piłkarscy i 
obserwatorzy. 

 
§ 23 

 
1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem spraw 

zastrzeżonych w niniejszym statucie. 
2. Do ważności Walnego Zebrania w pierwszym terminie konieczny jest udział co 

najmniej ½ delegatów a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych delegatów. 
 

§ 24 
 

1. Walne Zebranie Okręgowego Związku Piłki Nożnej zwołuje Zarząd Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej raz na dwa lata z tym, że Walne Zebranie Sprawozdawczo – 
Wyborcze odbywa się raz na cztery lata,  

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd większością 2/3 głosów swoich 
członków. 

a) z własnej inicjatywy 
b) uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej 
c) uwzględniając żądanie 1/2 ogólnej liczby członków Okręgowego Związku Piłki 

Nożnej 
 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w terminie 3 miesięcy od decyzji o jego 
zwołaniu i nie przerywa kadencji. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw, dla których 
zostało zwołane. 

5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnych Zebrań Zarząd zawiadamia delegatów 
co najmniej na 30 dni przed terminem Zgromadzenia 

6.  Z zastrzeżeniem treści § 19 Walne Zebranie podejmuje uchwałę w głosowaniu 
jawnym 

7. Do ważności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w pierwszym terminie konieczny 
jest udział co najmniej ½ delegatów, a w drugim 1/3 delegatów. 
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§ 25 
 

Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest organem władzy w okresach pomiędzy 
Walnymi Zebraniami. 
 

 
§ 26 

 
1. Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej składa się z 3 do 5 osób wybieranych na 

Walnym Zebraniu Okręgowego Związku Piłki Nożnej zgodnie z § 48 pkt. 2, w tym 
wybranego zgodnie z § 48 pkt 1 a b Statutu Okręgowego Związku Piłki Nożnej – 
Prezesa. 

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane w 
ciągu 14 dni od dnia wyboru. 

3. Posiedzenia Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej odbywają się przynajmniej 3 
razy w roku, w ustalonych terminach, a zakres działania organizacji oraz tryb pracy 
Zarządu i jego organów wykonawczych określają uchwalone przez Zarząd regulaminy. 

4. W razie ustąpienia prezesa w czasie kadencji zarządowi przysługuje prawo wyboru 
nowego prezesa wyłonionego ze składu zarządu, który pełni tę funkcję do czasu 
najbliższego Walnego Zebrania Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

 
§ 27 

 
1. Całokształtem prac Okręgowego Związku Piłki Nożnej kieruje Prezes, który 

równocześnie reprezentuje Zarząd na zewnątrz. 
W gestii Prezesa leży w szczególności: 

a) bieżące działanie w imieniu Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
b) zwołanie zebrań Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej i Prezydium 

Zarządu 
c) składanie Zarządowi Związku informacji o stanie Okręgowego Związku Piłki 

Nożnej i podejmowanych na bieżąco decyzjach. 
2. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego 

wiceprezes. 
 

§ 28 
 
Do kompetencji Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej należy w szczególności: 

1. Realizowanie wytycznych i zaleceń w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu sportu 
piłki nożnej wynikających z uchwał Walnego Zebrania. 

2. Kierowanie działalnością i zarządzaniem majątkiem i funduszami Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej. 

3. Uchwalanie planów działania i planów finansowych Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej. 

4. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego. 
5. Zwoływanie Walnych Zebrań Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
6. Powoływanie Prezydium, Wydziałów, Komisji działających na podstawie regulaminów 

ustalonych przez Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
7. Wykonywanie innych czynności nie należących do kompetencji Walnego Zebrania 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej i Komisji Rewizyjnej Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej 
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8. Zarząd  pracuje na podstawie zatwierdzonego regulaminu. 
9. Składanie sprawozdań dot. Organizacji Pożytku Publicznego. 
10. Przyjmowanie, wykluczanie oraz zawieszanie członków Okręgowego ZPN. 

 
 

§ 29 
 

Prezydium Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest organem wykonawczym 
Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej kierującym w jego imieniu bieżącą działalnością 
Związku. 
 

§30 
 

Prezydium Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej kieruje bieżącą działalnością 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a w jego skład wchodzi Prezes oraz wiceprezes i członek 
zarządu. 
 

§ 31 
 

W stosunku do członków Zarządu, którzy zaniedbują swoje obowiązki w tym nie 
uczestniczą w posiedzeniach bez usprawiedliwienia na wniosek Prezydium Zarządu lub 
Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Zarząd może podjąć uchwałę o 
zawieszeniu ich  w funkcji członka Zarządu. Zawieszenie może trwać od jednego miesiąca do 
jednego roku lub do końca kadencji. 

 
 

§ 32 
 

Komisja Rewizyjna Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest organem władzy 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, sprawującym kontrolę działalności finansowej 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
 

§ 33 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do trzech członków, w tym przewodniczącego. 
Podział funkcji następuje na pierwszym posiedzeniu Komisji. 

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności  
finansowej i gospodarczej Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej 
działalności . 

4. Komisja Rewizyjna Okręgowego Związku Piłki Nożnej ma prawo występowania do 
Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej z wnioskami wynikającymi z ustaleń i 
kontroli. 

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji 
może brać udział w Posiedzeniach Zarządu i innych organów  z głosem doradczym. 

6. W przypadku ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, przysługuje jej prawo kooptacji 
na zasadach określonych w § 49 niniejszego regulaminu. 
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Rozdział V 
 

Organy jurysdykcyjne i dyscyplinarne Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

 
§ 34 

 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej jest uprawniony do sprawowania władzy 

dyscyplinarnej w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, 
sędziów piłkarskich i działaczy piłkarskich a także do rozstrzygania sporów między nimi 
wynikających ze stosunków prawnych. 
 

§ 35 
 

Zasady karania, rodzaj kar i ich wymiar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego 
określają zapisy Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
 

§ 36 
 
Organem dyscyplinarnym Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest Wydział Dyscypliny. 

1. Do kompetencji Wydziału Dyscypliny jako organu i instancji w szczególności należy: 
a) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych 

podczas i w związku z zawodami piłkarskimi na szczeblu okręgowym, 
b) rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami 

piłkarskimi – reguł technicznych i dyscyplinarnych, 
c) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawie naruszenia przepisów dotyczących statusu 

prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach 
szczebla okręgowego. 

d) orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom i 
działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN, w związku z zawodami piłkarskimi na szczeblu okręgowym. 

2. Wydział Dyscypliny Okręgowego Związku Piłki Nożnej składa się z przewodniczącego, 
wiceprzewodniczącego, sekretarza. 

3. Wydział Dyscypliny Okręgowego Związku Piłki Nożnej działa na podstawie regulaminu 
uchwalonego przez Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

4. Postępowanie dyscyplinarne: 
a) Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia wykroczenia 

dyscyplinarnego, niezależnie od innego toczącego się postępowania przeciwko 
obwinionemu przed jakimkolwiek organem orzekającym. 

b) Postępowanie dyscyplinarne powinno być prowadzone umożliwiając obwinionemu 
prawa do obrony. 

c) W uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zawiesić obwinionego w 
prawach zawodnika, trenera, instruktora, sędziego lub działacza piłkarskiego, z 
chwilą uznania, że ze względu na rodzaj wykroczenia dyscyplinarnego, a zwłaszcza 
porządek i dyscyplina związkowa. 
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§ 37 
 

1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 
2. W I instancji orzeka powołany przez Zarząd Wydział Dyscypliny, działający w oparciu 

o zatwierdzony przez Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej regulamin. 
3. W II instancji orzeka powołana przez Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

Komisja Odwoławcza działająca w oparciu o zatwierdzony przez Zarząd Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej regulamin. 

4. Komisja Odwoławcza rozpoznaje odwołania od orzeczeń zapadłych w I instancji. 
5. Tryb postępowania dyscyplinarnego w I i II instancji określa regulamin dyscyplinarny 

PZPN  
6. Orzeczenia Komisji Odwoławczej OZPN są ostateczne. Mogą być rozpatrywane przez 

Najwyższą Komisję Odwoławczą PZPN w trybie kasacyjnym w przypadku rażącego 
naruszenia prawa lub regulaminów wewnątrzzwiązkowych, względnie naruszenia 
prawa do obrony. 

 
 
 
 

Rozdział VI 
 

Organy wykonawcze Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

 
§ 38 

 
1. Organami Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej są: 

a) Prezydium Zarządu 
b) Wydziały 
c) Komisje 
d) Wydział Sędziowski 

2. Wydział Sędziowski jest organem wykonawczym Zarządu kierującym działalnością 
sędziów piłkarskich na szczeblu. 
3. Organem administracyjnym Związku jest Biuro Okręgowego Związku Piłki Nożnej i 

działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej. 

a) biurem kieruje pracownik lub członek zarządu OZPN – powoływany i 
odwoływany przez Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej, a obowiązki 
realizuje na podstawie odrębnej umowy o pracę lub społecznie. Odpowiada za 
prawidłowe funkcjonowanie biura, za wykonanie uchwał i decyzji Zarządu 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

b) Pracownik lub członek zarządu jest przełożonym wszystkich zatrudnionych w 
nim pracowników etatowych lub społecznych i wykonuje swoje obowiązki w 
oparciu o zatwierdzoną przez Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
strukturę organizacyjną biura. 

4. W ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej działa w oparciu o regulamin Koło 
Honorowych Członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
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Rozdział VII 
 

Status polskich piłkarzy 
 
 

§ 39 
 

Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej w Polsce mogą posiadać status amatorów 
lub zawodników profesjonalnych.  

 
§ 40 

 
Szczegółowe przepisy w sprawie statusu zawodników, występujących w  ich klubach 

piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowych reguluje uchwała nr VIII/124 lub 
kolejne uchwały i zarządzenia PZPN. 
 
 

Rozdział VIII 
 
 

Wyróżnienia i nagrody 
 

§ 41 
 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej ma prawo wyróżniania, nagradzania i udzielania 
wsparcia zasłużonym dla sportu piłki nożnej członkom Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, działaczom piłkarskim , pracownikom. 

 
 
 
§ 42 
 

Najwyższymi wyróżnieniami Okręgowego Związku Piłki Nożnej są tytuły: Prezesa 
Honorowego OZPN i Członka Honorowego Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
 

§ 43 
 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej może występować do władz państwowych i sportowych o 
nadanie odznaczeń członkom Okręgowego Związku Piłki Nożnej zawodnikom, trenerom, 
instruktorom, sędziom, działaczom piłkarskim, pracownikom 
 

 
§ 44 

 
Rodzaje wyróżnień i nagród oraz warunki ich przyznawania określają odpowiednie 

przepisy oraz uchwały i regulaminy Okręgowego Związku Piłki Nożnej . 
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Rozdział IX 
 

Majątek i fundusze Okręgowego Związku Piłki Nożnej 

 
 

§ 45 
 

1. Majątek Okręgowego Związku Piłki Nożnej stanowią nieruchomości, ruchomości i 
fundusze Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 

2. Fundusze Okręgowego Związku Piłki Nożnej składają się: 
a) ze składek członkowskich i opłat regulaminowych uchwalonych przez Zarząd 

OZPN  
b) z wpływów z zawodów organizowanych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej, 
c) z dochodów uzyskanych z działalności statutowej /opłaty za udział w 

zawodach, licencji, kar pieniężnych/  
d) dochodów z działalności gospodarczej przeznaczonych na cele statutowe, 
e) ze środków otrzymanych na zadania zlecone, dotacji, darowizn, spadków, 

dochodów z wydawnictw i innej działalności zgodnej z obowiązującymi 
przepisami. 

f) ze środków otrzymanych z wpłat na organizację pożytku publicznego 
g) inne przychody przeznaczone na działalność statutową 
h) z ofiarności publicznej  

 
§ 46 

 
Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i 

obowiązków majątkowych Okręgowego Związku Piłki Nożnej wymagane jest współdziałanie 
dwóch osób spośród: Prezesa, Wiceprezesa, Głównego Księgowego, członka Zarządu. 
 

 
 

§ 47 
 

Zasady gospodarki finansowej Okręgowego Związku Piłki Nożnej określa Zarząd 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, przestrzegając obowiązujące w tym zakresie przepisy 
wydane przez właściwe organa administracji państwowej. Nadzór nad gospodarką finansową 
sprawuje Komisja Rewizyjna Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
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Rozdział X 
 

Postanowienia końcowe. 

 
 

§ 48 
 

1. Zasady wyborcze do władz Okręgowego Związku Piłki Nożnej: 
a) 

- prezesa wybiera się spośród co najmniej dwóch kandydatów, a prezesem 
zostaje kandydat, który w I turze głosowania uzyska 50% + 1 głosów ważnych 
przy udziale co najmniej 50% uprawnionych do głosowania. 

- W przypadku nie osiągnięcia przez kandydata wymaganej liczby głosów, 
wskazanej jak wyżej, zarządza się II turę głosowania i wyboru prezesa spośród 
dwóch kandydatów, którzy w I turze otrzymali największą liczbę głosów za, 
przy udziale co najmniej 50% uprawnionych do głosowania 

- W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na prezesa kandydat zostaje 
wybrany zwykłą większością głosów za, przy udziale co najmniej 50% 
uprawnionych do głosowania. 

b)  Prezesem Okręgowego Związku Piłki Nożnej może być wybrany delegat – oraz   
członek władz Okręgowego Związku Piłki Nożnej (Zarząd Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej, Komisja Rewizyjna, nie będący delegatem). 

2. Do Zarządu,  Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani: 
a) Delegaci na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze. 
b) Członkowie ustępujących władz nie będący delegatami ( Zarząd, Komisja 

Rewizyjna). 
3. Do Zarządu, Komisji Rewizyjnej zostają wybrani kandydaci, którzy otrzymają 

największą ilość głosów. 
 

§ 49 
 

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz może być uzupełniany spośród nie 
wybranych delegatów uczestniczących w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym. 
Liczba członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i pochodzących z uzupełnienia nie może 
przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. 

 
 

§ 50 
 

Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania / posiadających mandaty / w 
obecności co najmniej połowy liczby delegatów.  

Uchwalanie zmian w statucie Okręgowego ZPN może być przedmiotem Walnego 
Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad. 
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§ 51 
 

. 
1. Uchwała o rozwiązaniu się Okręgowego Związku Piłki Nożnej powinna określać 

przeznaczenie majątku Okręgowego Związku Piłki Nożnej i wymaga w tym zakresie 
uprawomocnienia się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego. 

2. Podjęcie w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zebranie OZPN może nastąpić 
większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy delegatów. 

 

 
§ 52 

 
Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, przeprowadzenie 

zawodów, podziału na klasy, zgłoszenie zawodników oraz dyscypliny w Okręgowym Związku 
Piłki Nożnej, normują przepisy wydane przez Polski Związek Piłki Nożnej. 
 

 

§ 53 
 

 
1. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu i Zarządowi 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
2. Prawo interpretacji wszystkich regulaminów obowiązujących w Okręgowym Związku 

Piłki Nożnej przysługuje Zarządowi Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
3. Uchwały Walnego Zebrania zmieniające interpretację Zarządu nie działają wstecz. 

 

 
§ 54 

 

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich podjęcia i podlegają rejestracji w 
Sądzie Rejestrowym. 
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