STATUT
PODKARPACKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.

Art. 1 – Nazwa Związku
§ 1.
Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, zwany dalej w skrócie "Podk. ZPN" lub
"Związkiem" jest organizacją korporacyjną typu stowarzyszeniowego, zrzeszającą
stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
uczniowskie kluby sportowe, posiadające osobowość prawną i uczestniczące w stałym
współzawodnictwie piłki nożnej.
Art. 2 – Teren działania
§ 1. Terenem działania Podk. ZPN jest obszar województwa podkarpackiego, a siedzibą
władz jest miasto Rzeszów.
§ 2. Zarząd Podk. ZPN może umiejscowić siedzibę o której mowa w § 1 poza granicami
administracyjnymi miasta Rzeszowa, jednakże nie dalej niż 10 km od tych granic.
§ 3. Na zlecenie Polskiego Związku Piłki Nożnej, Podk. ZPN może prowadzić działalność
poza obszarem województwa podkarpackiego, w szczególności w zakresie prowadzenia
rozgrywek na szczeblu regionalnym (międzywojewódzkim).
Art.3 – Status prawny
§ 1. Podk. ZPN posiada osobowość prawną. Jest dobrowolną, samorządną i trwałą
organizacją sportu piłki nożnej działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków.
§ 2. Podk. ZPN prowadzi
działalność pożytku publicznego w sferze wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i może posiadać status organizacji pożytku publicznego.
§ 3.

Podk. ZPN zostaje powołany na czas nieograniczony.

§ 4. W ramach Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej mogą działać Okręgowe Związki
Piłki Nożnej i Podokręgi, powoływane Uchwałą Walnego Zebrania Delegatów. Okręgowe
Związki Piłki Nożnej i Podokręgi działają na obszarze całego lub kilku całych powiatów.
§ 5.
Uchwała, o której mowa w § 4 określa obszar działania i siedzibę władz Okręgowych
Związków Piłki Nożnej i Podokręgów.
§ 6. Okręgowe Związki Piłki Nożnej działają w oparciu o własne Statuty zgodne
z niniejszym Statutem, Uchwałami Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej i innymi
przepisami prawa.
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§ 7. Podokręgi działają w oparciu o statut Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz
własne regulaminy działania zgodne z przepisami obowiązującymi w Podkarpackim Związku
Piłki Nożnej.
§ 8. W zakresie swoich celów statutowych Podk. ZPN może reprezentować interesy zbiorowe
swoich członków wobec organów władzy publicznej.
Art. 4 – Podstawy prawne działania
§ 1.
Podk. ZPN działa zgodnie z niniejszym Statutem, Prawem o stowarzyszeniach oraz
innymi obowiązującymi przepisami prawa. W swej działalności Związek opiera się na pracy
społecznej przedstawicieli członków, działaczy piłkarskich oraz pracy zawodowej
zatrudnionych pracowników, w tym również członków władz statutowych Związku.
§ 2.
Podk. ZPN określa cele, program działania, struktury organizacyjne, uchwala akty
wewnętrzne, wydaje komunikaty i materiały organizacyjne.
§ 3. Członkowie władz statutowych Podk. ZPN pełnią swoje funkcje społecznie lub za
wynagrodzeniem.
Zarząd Podk. ZPN większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków, może
w drodze uchwały zezwolić na pobieranie wynagrodzenia przez osoby zajmujące określone
stanowiska w Zarządzie Podk. ZPN, za czynności wykonywane w związku z pełnioną
funkcją. Uchwała taka określa wysokość przyznanego wynagrodzenia.
§ 4. W umowach między Podk. ZPN, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Podk.
ZPN reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Podk. ZPN, a pod jego nieobecność
inny członek Komisji Rewizyjnej, wskazany uchwałą Komisji.
Art. 5 – Członkostwo w PZPN
Podk. ZPN jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej, zwanego dalej „PZPN",
i w swojej działalności tak Związek jak i jego członkowie i działacze piłkarscy zobowiązani
są do przestrzegania postanowień Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej, jego regulaminów,
uchwał, dyrektyw, decyzji i wytycznych oraz przepisów, wytycznych i decyzji FIFA i UEFA.
Art. 6 – Podporządkowanie przepisom Podk. ZPN
§ 1. Podk. ZPN, uwzględniając cele i zadania statutowe PZPN, określa swoje cele,
programy działania, struktury organizacyjne, uchwala akty wewnętrzne, wydaje komunikaty
i materiały organizacyjne dotyczące jego działania. Zasady regulujące sposób realizacji przez
członków zadań zleconych określa Zarząd Podk. ZPN.
§ 2. Wszyscy członkowie Podk. ZPN, organy Związku oraz Okręgowych Związków
i Podokręgów, zawodnicy, działacze, trenerzy, instruktorzy, pośrednicy transakcyjni,
sędziowie, organizatorzy imprez piłkarskich, osoby zatrudnione w sporcie piłki nożnej,
zobowiązani są przestrzegać przy realizacji swoich funkcji postanowień Statutu
Podkarpackiego ZPN oraz wydanych na jego podstawie przepisów.
§ 3. Podk. ZPN sprawuje kontrolę nad zgodnością statutów swoich członków ze Statutem
Podk. ZPN i zobowiązuje Okręgowe Związki do sprawowania kontroli nad ich członkami.
§ 4. Podk.
ZPN
egzekwuje
odpowiedzialność
organizacyjną,
dyscyplinarną
i regulaminową wobec członków Związku oraz podmiotów wymienionych wyżej w § 2.
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Art. 7 – Neutralność i niedyskryminacja
§ 1. Podk. ZPN jest związkiem sportowym, neutralnym pod względem politycznym,
religijnym, etnicznym i rasowym.
§ 2. Jakakolwiek dyskryminacja kraju, jednostki lub grupy osób, w związku z organizacją
lub uprawianiem sportu piłki nożnej ze względów etnicznych, płci, języka, religii, przekonań
politycznych lub innego powodu jest zabroniona pod groźbą zastosowania sankcji
dyscyplinarnych, w tym zawieszenia lub wykluczenia ze Związku.
Art. 8 – Przepisy gry, przepisy gry w piłkę nożną plażową i futsal
§ 1. Uprawianie sportu piłki nożnej odbywa się zgodnie z przepisami gry, do których
wydania i zmiany upoważniona jest wyłącznie International Football Association Board.
§ 2. Uprawianie futsalu i piłki nożnej plażowej odbywa sie zgodnie z przepisami gry
przyjętymi przez FIFA, która jako jedyna, ma prawo do ustanawiania oraz zmian przepisów
w tym zakresie.
Art. 9 – Promocja przyjacielskich stosunków
Podk. ZPN zapewnia przestrzeganie przyjacielskich zasad uczestnictwa we
współzawodnictwie sportowym oraz podejmuje wszelkie dopuszczalne prawem działania
zmierzające do zapewnienia realizacji reguł fair play oraz uczciwej rywalizacji sportowej
opartej na zasadzie równych szans konkurentów, a także eliminowania zjawisk korupcji oraz
innych form oszustwa sportowego.
Art. 10 – Symbole Podk. ZPN
§ 1. Podk. ZPN posiada sztandar związkowy, odznakę organizacyjną, emblemat (logo),
wydaje biuletyny i inne materiały organizacyjne oraz używa własnej pieczęci.
§ 2. Treść i kształt odznaki organizacyjnej, emblematu (logo) i sztandaru Związku, określa
w formie odrębnej uchwały Zarząd Związku.
§ 3.

Barwami Podk. ZPN są kolory: biały, czerwony, niebieski i złoty.

Art. 11 – Organy Podk. ZPN
§ 1.

Podk. ZPN prowadzi działalność statutową poprzez następujące organy:

Walne Zebranie Delegatów (organ legislacyjny),
Zarząd i Komisję ds. Nagłych (wykonawcze organy władzy),
Komisję Rewizyjną (organ kontrolny),
organy jurysdykcyjne – Wydział Dyscypliny, Komisję Odwoławczą, Komisję ds. Licencji
Klubowych, Komisję Odwoławczą ds. Licencji Klubowych,
e) Wydziały, Komisje, Zespoły i inne organy wykonawcze i doradcze,
f) Biuro Związku (organ administracyjny),
a)
b)
c)
d)

§ 2. Organy, o których mowa w § 1 pkt. e) wspierają działalność Zarządu i Komisji ds.
Nagłych. Skład, prawa i obowiązki oraz zasady funkcjonowania tych organów są określone
w niniejszym Statucie oraz w odpowiednich regulaminach.
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§ 3. Organy, o których mowa w § 1 pkt. a) - d) i ich członkowie są niezależni od siebie.
Członek Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem organu
jurysdykcyjnego i na odwrót.
§ 4.
Członek statutowego organu Podk. ZPN nie może uczestniczyć w procesie
decyzyjnym dotyczącym jakichkolwiek spraw lub zagadnień, w których istnieje lub może
wystąpić konflikt interesów.
§ 5.
Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej są wybierani, natomiast członkowie
innych organów statutowych mogą być wybierani lub mianowani bez jakiegokolwiek
wpływu zewnętrznego, zgodnie z procedurami określonymi w niniejszym Statucie.
§ 6.
Członek Zarządu Podk. ZPN nie może być osobą prowadzącą działalność
gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją przez Związek jego zadań statutowych.
§ 7.
Członkami organów o których mowa w § 1 nie mogą być osoby skazane przez sąd za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego - aż do momentu wykreślenia kary
z Krajowego Rejestru Karnego.
§ 8.
Zakaz pełnienia funkcji, o którym mowa w § 7 ma również zastosowanie do
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, członków sztabu medycznego, pośredników
transakcyjnych, licencjonowanych agentów meczowych, obserwatorów, delegatów
i działaczy piłkarskich.
Art. 12 - Prawa majątkowe i niemajątkowe
§ 1.
Podkarpacki ZPN z zastrzeżeniem treści Statutu PZPN jest wyłącznym właścicielem
wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych do spotkań reprezentacji Podk. ZPN
w różnych kategoriach wiekowych organizowanych przez Związek, a w szczególności praw
telewizyjnych, reklamowych i marketingowych realizowanych odnośnie do powyższych
spotkań i rozgrywek za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych, radiowych,
dźwiękowych, internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości środków
technicznych.
§ 2. Podk. ZPN oraz kluby uczestniczące w rozgrywkach Podk. ZPN są
współwłaścicielami innych, niż wymienione w § 1 praw majątkowych i niemajątkowych do
spotkań, a w szczególności praw telewizyjnych, reklamowych i marketingowych
realizowanych odnośnie do powyższych spotkań i rozgrywek za pośrednictwem dostępnych
środków audiowizualnych, radiowych, dźwiękowych, internetu i wszelkich innych
istniejących obecnie oraz w przyszłości środków technicznych.
§ 3. Prawami opisanymi w § 2 można dysponować w sposób określony w odrębnych
umowach zawartych pomiędzy Podk. ZPN, a klubami uczestniczącymi w rozgrywkach Podk.
ZPN.
§ 4. Podziału środków finansowych uzyskanych z tytułu wykorzystania praw majątkowych
i niemajątkowych, o których mowa w § 1, dokonuje się ma podstawie odrębnych umów
zawartych pomiędzy Podk. ZPN i klubami uczestniczącymi w rozgrywkach Podk. ZPN.
§ 5. Wszyscy zawodnicy reprezentacji Podk. ZPN w różnych kategoriach wiekowych oraz
osoby wchodzące w skład kadry szkoleniowej tych reprezentacji zobowiązani są, z chwilą
powołania lub nominacji do nich, przestrzegać bezwzględnie praw reklamowych
i marketingowych w zakresie ekspozycji nazw, logo, znaków handlowych reklamowych
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należących do organizacji, ich sponsorów i partnerów, a także udostępniać własny wizerunek,
nazwisko, pseudonim, podobiznę i inne prawa osobiste dla celów promocyjnych
i marketingowych, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych osobowych.
§ 6. Podk. ZPN może prowadzić działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, jako działalność odpłatną i/lub nieodpłatną
oraz działalność gospodarczą zgodnie z Prawem o Stowarzyszeniach i innymi
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 7. W celu prowadzenia działalności określonej w § 6 Związek może powoływać zakłady,
agencje, oraz uczestniczyć w spółkach i innych przedsięwzięciach gospodarczych.
§ 8.

Podk. ZPN może tworzyć fundacje.

§ 9. Wszystkie spory krajowe dotyczące wszystkich praw majątkowych i/lub
niemajątkowych mogących
być
przedmiotem ugody, będą podlegały właściwości
Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.
§ 10. Wszystkie inne spory piłkarskie wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji innych
organów jurysdykcyjnych Podk. ZPN lub PZPN będą podlegały właściwości niezależnego
i należycie ustanowionego, zewnętrznego sądu arbitrażowego, działającego zgodnie z prawem
powszechnym, z wyłączeniem sądów państwowych. W przypadku braku takiego sądu, spory
będą podlegały właściwości Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie, w Szwajcarii.
§11. Wszystkie spory międzynarodowe, pomiędzy stronami, z których jedna znajduje się
pod jurysdykcją PZPN, a druga pod jurysdykcją FIFA, konfederacji lub związku
członkowskiego FIFA, bądź jakiegokolwiek innego uznawanego organu kierowniczego piłki
nożnej, będą podlegać właściwości Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie,
w Szwajcarii, po zakończeniu uprzedniej wewnętrznej procedury prowadzonej przed PZPN,
FIFA lub odpowiednią konfederacją, z wyłączeniem wszelkich sądów państwowych, o ile nie
jest to zabronione przez prawo krajowe.
§12.

Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Podk. ZPN
w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników Związku oraz osób,
z którymi członkowie, członkowie organów lub pracownicy Związku pozostają
w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwani dalej
"osobami bliskimi",
2) przekazywania majątku Podk. ZPN na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników Związku oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystania majątku Podk. ZPN na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników Związku oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Podk. ZPN,
jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku
do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
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ROZDZIAŁ II
Cele i zadania statutowe Związku oraz sposoby ich realizacji.
Art. 13 – Cele Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
§ 1.

Celem działania Podk. ZPN jest:

1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, w szczególności rozwój i popularyzacja
sportu piłki nożnej na terenie Województwa Podkarpackiego,
2) ochrona i promocja zdrowia, promowanie zdrowego trybu życia, organizowanie imprez
sportowych, kulturalnych, edukacyjnych,
3) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) organizowanie rozgrywek piłki nożnej we wszystkich jej postaciach na poziomie
wojewódzkim,
5) wyłanianie i szkolenie kadr wojewódzkich w określonych kategoriach wiekowych oraz
organizacja ich udziału w rozgrywkach na szczeblu międzywojewódzkim i krajowym,
6) pełnienie roli gospodarza rozgrywek, turniejów i meczów na poziomie
międzywojewódzkim oraz krajowym, a także międzynarodowym, w przypadku
powierzenia takich zadań przez PZPN,
7) zapewnienie właściwego szkolenia dzieci i młodzieży poprzez efektywne wykorzystanie
otrzymywanych w tym celu środków zewnętrznych,
8) ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań Okręgowych Związków Piłki Nożnej,
Podokręgów, członków Związku, zawodników, trenerów, instruktorów, pośredników
transakcyjnych, sędziów i działaczy piłkarskich,
9) pozyskiwanie środków finansowych, i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności
statutowej Związku,
10) zapobieganie wszelkim metodom i praktykom, które mogłyby zagrażać uczciwości
meczów lub rozgrywek, względnie być przyczyną nadużyć w piłce nożnej,
11) pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
a w szczególności pozyskiwanie środków na wsparcie materialne dla dotkniętych
wypadkiem losowym lub będących w trudnej sytuacji życiowej zawodników, trenerów,
instruktorów, pośredników transakcyjnych, sędziów, działaczy piłkarskich lub ich rodzin;
w tym celu Związek może prowadzić zbiórki publiczne jak i przyjmować dobrowolne
wpłaty na konto bankowe,
12) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności członkom Podk. ZPN oraz
zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, w szczególności piłkarzy, działaczy,
trenerów, instruktorów, sędziów piłki nożnej ,
13) wspieranie i prowadzenie działalności charytatywnej, w szczególności na rzecz
potrzebujących wsparcia dzieci, piłkarzy, działaczy , trenerów , instruktorów, sędziów
piłki nożnej oraz ich rodzin,
14) działanie na rzecz integracji cudzoziemców, w szczególności zawodników i trenerów,
propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej,
15) wspieranie i prowadzenie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na obiektach
sportowych, w tym kultury kibicowania,
16) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
17) promocja i organizacja wolontariatu
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18) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
19) działanie w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
20) działanie na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
§ 2. Dla osiągnięcia celów, o których mowa w § 1, Podk. ZPN może opracowywać
programy, organizować kursy i szkolenia wydawać uchwały i decyzje wiążące członków
Podk. ZPN, inne organizacje działające w jego strukturze, zawodników, trenerów,
instruktorów, pośredników transakcyjnych, organizatorów imprez piłkarskich, sędziów
i działaczy piłkarskich.
Art. 14 – Zadania i sposoby ich realizacji
§ 1.

Podk. ZPN realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej, spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością, uczniowskich klubów sportowych, posiadających osobowość prawną
i uczestniczących w stałym współzawodnictwie piłki nożnej,
2) opracowywanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej w województwie, w tym także
wśród kobiet oraz w piłce halowej (futsalu) i piłce plażowej,
3) kierowanie i koordynowanie całokształtem działań związanych z uprawianiem i promocją
piłki nożnej w województwie.
4) organizowanie i prowadzenie systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych
w województwie we wszystkich kategoriach wiekowych, w tym także wśród kobiet,
w piłce halowej (futsalu) i piłce plażowej,
5) opracowanie i wydawanie przepisów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych,
z zachowaniem ich zgodności z postanowieniami PZPN,
6) przygotowywanie i zgłaszanie reprezentacji województwa w różnych kategoriach
wiekowych do udziału w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki
Nożnej,
7) współpracę i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z innymi Związkami Piłki Nożnej
w kraju i za granicą,
8) opracowywanie planów i kierunków oraz realizowanie szkolenia i dokształcania trenerów,
instruktorów, sędziów, zawodników, osób zajmujących się obsługą medyczną
pośredników transakcyjnych, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich,
działaczy społecznych i pracowników etatowych,
9) sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez członków Podk. ZPN,
zawodników, trenerów, instruktorów, pośredników transakcyjnych, licencjonowanych
organizatorów imprez piłkarskich, sędziów, członków sztabu medycznego i działaczy
społecznych niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał, innych przepisów oraz
postanowień i decyzji obowiązujących w Polskim i Podkarpackim Związku Piłki Nożnej,
10) zapewnienie przestrzegania w rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez Związek
międzynarodowych przepisów gry w piłkę nożną,
11) stwarzanie warunków do udzielania ochrony prawnej interesów członków Podk. ZPN,
zawodników, trenerów, instruktorów, pośredników transakcyjnych, licencjonowanych
organizatorów imprez piłkarskich, sędziów, członków sztabu medycznego i działaczy
społecznych,
12) rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Podk. ZPN w wyniku ich
działalności sportowej w dziedzinie sportu piłki nożnej
13) nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Podk. ZPN,
zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów piłkarskich, sędziów, członków sztabu
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medycznego oraz działaczy społecznych dopuszczających się naruszenia przepisów
i zasad obowiązujących w sporcie piłki nożnej,
14) prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów
pamiątek oraz wydawanie materiałów informacyjnych dotyczących działalności Podk.
ZPN,
15) utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji
polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej działalności Podk. ZPN,
16) wydawanie wytycznych i przepisów oraz inicjowanie działań zmierzających do
zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłki nożnej na obiektach
sportowych oraz nadzorowanie ich przestrzegania przez członków Związku,
17) aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem
sportu piłki nożnej,
18) prowadzenie i wspieranie działań mających na celu zwiększenie dostępu do sportu,
edukacji, kultury, innowacji i przeciwdziałaniu wykluczeniu
19) prowadzenie prac badawczych i eksperckich w zakresie sportu, w szczególności piłki
nożnej,
20) podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków finansowych na
realizację celów i zadań statutowych,
21) zgłaszanie kandydatów do prac w Wydziałach, Komisjach, Zespołach działających
w Polskim Związku Piłki Nożnej,
22) prowadzenie Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży, wspieranie działalności
Akademii Młodych Orłów, Uczniowskich Klubów Sportowych, Szkół Mistrzostwa
Sportowego oraz innych szkół i ośrodków kształcących uzdolnioną młodzież w sporcie
piłki nożnej,
23) nadawanie klubom sportowym licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie
sportowym,
24) udzielanie licencji trenerom i sędziom,
25) organizowanie szkolenia spikerów, kierowników ds. bezpieczeństwa na obiektach
piłkarskich, udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz wydawania zaświadczeń
potwierdzających ukończenie szkolenia,
26) prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej, wydawniczej, popularyzatorskiej
i informacyjnej, w tym w szczególności wydawanie książek, czasopism, folderów, broszur
itp., organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów, warsztatów, prelekcji
itp.,
27) podejmowanie przez statutowe organy decyzji i uchwał o przeznaczaniu środków
finansowych na realizację celów i zadań statutowych Podk. ZPN,
28) ponoszenie kosztów reprezentowania Podk. ZPN w relacjach z organizacjami piłkarskimi
tak krajowymi jak i międzynarodowymi, członkami oraz osobami trzecimi, w tym
w szczególności kosztów:
a) upominków wręczanych działaczom krajowych jak i zagranicznych organizacji
piłkarskich oraz osobom trzecim w ramach zwyczajowo przyjętej wymiany prezentów,
b) podróży oraz pobytu gości Podk. ZPN w kraju i za granicą,
c) korespondencji okazjonalnej,
d) podróży oraz pobytu członków organów Podk. ZPN i Podokręgów, członków kadr
wojewódzkich (zawodników, trenerów, instruktorów, opiekunów, sztabu medycznego),
oraz działaczy społecznych Podk. ZPN,
29) realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków Podk. ZPN, zawodników,
trenerów, instruktorów, sędziów, członków sztabu medycznego, działaczy piłkarskich
i pracowników Związku w związku z ich codzienną działalnością na rzecz Podk. ZPN
poprzez ponoszenie kosztów:
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a) nieodpłatnego przekazywania otrzymanych z Polskiego Związku Piłki Nożnej biletów
na mecze reprezentacji Polski w różnych kategoriach wiekowych, mecze o Puchar
Polski, Puchar Ligi oraz Superpuchar,
b) dofinansowania wyjazdów zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów,
zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów piłkarskich, sędziów, członków
sztabu medycznego, działaczy piłkarskich i pracowników Podk. ZPN jako osób nie
wchodzących w skład ekipy piłkarskiej na krajowe i zagraniczne mecze reprezentacji
Polski oraz województwa w różnych kategoriach wiekowych, jak również wyjazdów,
w szczególności zagranicznych, organizowanych w ramach propagowania wymiany
międzykulturowej,
c) ubezpieczenia zawodników kadr wojewódzkich – na czas ich powołania,
d) zakupu biletów na imprezy kulturalne dla zawodników i osób wchodzących w skład
ekipy piłkarskiej odbywających się w trakcie zgrupowań i obozów przygotowawczych,
e) organizacji Walnego Zebrania Związku – w tym kosztów zorganizowanego
zbiorowego dojazdu delegatów i kosztów ich zakwaterowania i wyżywienia,
f) posiedzeń, narad, konferencji, szkoleń, pielgrzymek, i innych spotkań okazjonalnych
realizowanych przez Związek dla jego członków, członków statutowych organów
Związku oraz
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów,
pośredników
transakcyjnych, członków sztabu medycznego, działaczy piłkarskich, pracowników
Związku i zaproszonych gości, w tym w szczególności kosztów przejazdu, wynajęcia
lokali, zakwaterowania uczestników, obsługi technicznej, oprawy artystycznej i usług
gastronomicznych,
g) organizacji spotkań okazjonalnych realizowanych podczas meczów reprezentacji
województwa podkarpackiego, przy uwzględnieniu zasad, o których mowa w pkt. f),
h) zakupu ubiorów i strojów dla osób realizujących cele reprezentacyjne Związku,
i) nagród i stypendiów sportowych dla uzdolnionych zawodników w różnych kategoriach
wiekowych,
j) nagród i zapomóg dla członków statutowych organów Związku, zawodników,
trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników Podk. ZPN,
k) wsparcia materialnego i/lub rzeczowego dla członków rodzin zmarłych osób
wymienionych w pkt. j),
l) zakupu okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych lub składanych w imieniu
Podk. ZPN.
30) popularyzację sportu piłki nożnej poprzez:
a) nieodpłatne przekazywanie, jako prezentów lub nagród za osiągnięcia sportowe,
na rzecz członków Polskiego i Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, zawodników,
trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich, pracowników Związku oraz
osób trzecich pucharów, medali, proporczyków, koszulek, gadżetów i podobnych
prezentów,
b) finansowanie organizacji konferencji, seminariów i narad szkoleniowych
przeprowadzanych na rzecz rozwoju i popularyzacji piłki nożnej,
c) współfinansowanie organizacji turniejów, meczy piłki nożnej i innych imprez
o charakterze piłkarskim organizowanych przez członków Podk. ZPN jak i podmioty
nie będące członkiem Podk. ZPN.
d) dofinansowanie wyjazdów krajowych i zagranicznych, drużyn reprezentujących
członków Podk. ZPN lub drużyn
wystawionych
przez inne podmioty,
w celu ich udziału w zawodach piłkarskich,
31) ponoszenia kosztów szkolenia i dokształcania trenerów, instruktorów, sędziów, członków
sztabu medycznego, działaczy piłkarskich, spikerów, kierowników ds. bezpieczeństwa
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32) ponoszenie kosztów organizacji meczów pokazowych i charytatywnych organizowanych
lub współorganizowanych przez Pod. ZPN,
33) ponoszenia kosztów wspierania i prowadzenia działalności charytatywnej,
34) ponoszenie innych niezbędnych wydatków związanych z bieżącą działalnością Związku,
35) podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań statutowych.
§ 2. Zarząd Podk. ZPN może, w drodze uchwały lub odrębnie zawartych umów, zlecić
realizację zadań, o których mowa w § 1 swoim członkom oraz osobom trzecim.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej ich prawa i obowiązki.

Art.15 – Członkowie Zwyczajni Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
§ 1.Członkami Zwyczajnymi Podk. ZPN, zwanymi dalej członkami są:
1) Okręgowe Związki Piłki Nożnej, powoływane uchwałą Walnego Zebrania Delegatów
Podk. ZPN,
2) Kluby sportowe posiadające sekcje lub zespoły piłki nożnej i/ lub futsalu i/ lub piłki
plażowej.
§ 2. Członkowie Podk. ZPN prowadzą działalność na podstawie obowiązujących
przepisów prawa oraz własnych statutów, zgodnych ze statutem Podk. ZPN.
§ 3. Klub piłkarski musi posiadać osobowość prawną i może działać pod postacią
stowarzyszenia, stowarzyszenia kultury fizycznej, spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub uczniowskiego klubu sportowego.
§ 4.
Kluby sportowe określone w § 1 pkt. 2, działające jako osoby prawne w innych
formach prawnych niż wymienione w § 3 lecz zgodnych z prawem polskim, mogą być
członkami Podk. ZPN.
§ 5. Członkostwo Klubu w Podk. ZPN powstaje z chwilą przyjęcia go na członka przez
Zarząd Związku, na zasadach i zgodnie z procedurą określoną odrębną uchwałą Polskiego
Związku Piłki Nożnej o członkostwie. Niniejsze postanowienie dotyczy nowych członków
Podk. ZPN.
§ 6.
Uchwała Podk. ZPN o odmowie przyjęcia Klubu w poczet członków może być
w terminie 21 dni od jej otrzymania zaskarżona do Walnego Zebrania Podk. ZPN przez Klub
lub Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego. Skarga jest rozpatrywana na najbliższym
Walnym Zebraniu po jej wniesieniu.
§ 7.
Klub przyjęty w poczet członków Podk. ZPN może następnie zostać członkiem
PZPN, ze skutkiem natychmiastowym, po tym jak wniosek o członkostwo zostanie przyjęty
odrębną uchwałą Zarządu PZPN.
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§ 8. Osoba fizyczna lub osoba prawna będąca członkiem, lub posiadająca udziały albo
akcje w klubie sportowym będącym członkiem Podk. ZPN nie może być członkiem lub
posiadać udziałów albo akcji lub być członkiem organów lub władz innego klubu sportowego
uczestniczącego we współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej.
§ 9.

Podk. ZPN prowadzi rejestr swoich członków.

Art. 16 – Członkowie honorowi i członkowie wspierający
§ 1. Walne Zebranie może nadać osobom fizycznym na wniosek Zarządu Podk. ZPN tytuł
Członka Honorowego lub tytuł Prezesa Honorowego Związku, za szczególne zasługi dla
organizacji, rozwoju i upowszechniania sportu piłki nożnej w województwie.
§ 2.
Prezes Honorowy lub Członek Honorowy Podk. ZPN może uczestniczyć
w posiedzeniach władz Związku w roli doradczej. Osoby te nie posiadają biernych i czynnych
praw wyborczych .
§ 3.
Członkiem wspierającym Podk. ZPN może zostać osoba fizyczna lub prawna, która
deklaruje systematyczne wspieranie,
w
szczególności
finansowe, rzeczowe,
logistyczne jego działalności .
§ 4.
O przyjęciu, jak również o ustaniu członkostwa, członka wspierającego decyduje
w drodze uchwały Zarząd Podk. ZPN.
§5.
Szczegółowe zasady i warunki przyjęcia członka wspierającego, zasady i warunki
współpracy, prawa i obowiązki członka wspierającego oraz zasady i warunki ustania
członkowstwa, określi Zarząd Związku w Uchwale o członkach wspierających.
§ 6.
Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego. Mogą
uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Podk. ZPN na zaproszenie
Prezesa Podk. ZPN oraz w Walnym Zebraniu Podk. ZPN na zaproszenie Zarządu Podk.
ZPN.

Art. 17 – Prawa członków
§ 1.

Członkowie Podk. ZPN mają prawo do:

1) brania udziału w Walnym Zebraniu Podk. ZPN za pośrednictwem delegatów wybranych
przez:
a) Zarząd Klubu - w przypadku klubów Ekstraklasy oraz I, II , III i IV ligi,
b) Zebrania Powiatowe Przedstawicieli Klubów mających siedzibę na terenie danego
powiatu – w przypadku klubów klasy okręgowej i niższych klas rozgrywkowych
Okręgowych Związków Piłki Nożnej w Jarosławiu i Krośnie oraz Podokręgów Piłki
Nożnej w Dębicy, Rzeszowie i Stalowej Woli,
2) decydowania w sprawach Podk. ZPN na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie,
3) nominowania i zgłaszania kandydatów wybieranych do statutowych organów Podk. ZPN
na Walnym Zebraniu Podk. ZPN,
4) zgłaszanie opinii, wniosków i postulatów wobec władz Związku, w tym zwołania
Walnego Nadzwyczajnego Zebrania,
5) uczestniczenia w zawodach sportowych i szkoleniach prowadzonych przez Związek lub
powierzonych stowarzyszonym członkom,
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6) wykonywania wszystkich innych praw wynikających ze Statutu, regulaminów,
wytycznych lub decyzji Podk. ZPN.
§ 2.
Wykonywanie praw określonych w § 1 podlega innym postanowieniom niniejszego
Statutu i obowiązujących regulaminów.
Art. 18 – Obowiązki członków
§ 1.

Członkowie Podk. ZPN są zobowiązani do:

1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki nożnej oraz
realizacji zadań statutowych Podk. ZPN,
2) przestrzegania statutów, regulaminów i przepisów obowiązujących w sporcie piłki nożnej
i zapewnienia respektowania tych przepisów oraz rozstrzygnięć przez ich członków,
3) realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Podk. ZPN,
4) dbania o utrzymanie właściwego poziomu moralno-wychowawczego, etycznego
i sportowego działaczy, zawodników, trenerów, instruktorów oraz zatrudnionych
pracowników.
5) udziału we współzawodnictwie i zawodach organizowanych przez Podk. ZPN,
6) opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Podkarpackiego i Polskiego
Związku Piłki Nożnej w wysokości ustalonej przez Zarząd,
7) sformułowania w swoich statutach lub umowach związanych z uprawianiem sportu piłki
nożnej klauzuli przewidującej, że wszystkie spory krajowe dotyczące praw majątkowych
i/lub niemajątkowych mogących być przedmiotem ugody, będą podlegały właściwości
Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, a także klauzuli przewidującej, iż wszystkie inne
spory piłkarskie wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji innych organów
jurysdykcyjnych PZPN będą podlegały właściwości niezależnego i należycie
ustanowionego, zewnętrznego sądu arbitrażowego, działającego zgodnie z prawem
powszechnym, z wyłączeniem sądów państwowych. W przypadku braku takiego sądu
spory będą podlegały właściwości Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie,
w Szwajcarii. Powyższe postanowienie nie dotyczy sporów dyscyplinarnych
podlegających kompetencji Trybunału Arbitrażowego ds., Sportu przy PKOL, zgodnie
z art. 45 a ust. 3 Ustawy o sporcie,
8) przekazywania, na żądanie Podk. ZPN, wszelkich zmian swoich statutów,
9) nie utrzymywania żadnych relacji natury sportowej z podmiotami nie uznanymi przez
Związek lub członkami, którzy są zawieszeni lub zostali wykluczeni,
10) prowadzenia aktualnego rejestru swoich członków, członków organów statutowych,
a także osób upoważnionych do składania oświadczeń woli wobec osób trzecich,
11) zapewnienia wolnych wyborów Władz.
§ 2. Udział Klubu w zawodach organizowanych na szczeblu Podk. ZPN uzależniony jest
od obowiązku uzyskania licencji od Komisji ds. Licencji Klubowych, wydawanej po
spełnieniu zespołu warunków i kryteriów określonych w unormowaniach PZPN oraz Podk.
ZPN.
§ 3. Naruszenie wyżej wymienionych obowiązków przez członka Podk. ZPN może
skutkować odpowiedzialnością przewidzianą w niniejszym Statucie.
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Art. 19 – Wygaśnięcie członkostwa
§ 1. Członkostwo w Podk. ZPN wygasa w przypadku:
1) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Podk. ZPN,
2) rozwiązania, likwidacji lub upadłości z datą prawomocnego orzeczenia/decyzji
w przedmiocie rozwiązania, likwidacji lub upadłości,
3) rozwiązania lub likwidacji sekcji/zespołu piłki nożnej nadal istniejącego klubu
sportowego – z datą orzeczenia/decyzji w przedmiocie rozwiązania lub likwidacji,
4) skreślenia członka przez Zarządu Podk. ZPN, z powodu nieusprawiedliwionego
zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Związku
przez okres przekraczający 6 miesięcy,
5) wykluczenia przez Zarząd Podk. ZPN za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym
statutem lub uchwałami względnie decyzjami władz Polskiego lub Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej - z datą uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym
przedmiocie. Uprawomocnienie następuje w przypadku braku odwołania się od decyzji
Zarządu przez wykluczonego członka do Walnego Zebrania Delegatów Podk. ZPN w
terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji o wykluczeniu. Odwołanie jest
rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów.
§ 2. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza uchwałą Zarząd Podk. ZPN. Wygaśnięcie
członkostwa klubu w Podk. ZPN powoduje jednocześnie wygaśnięcie członkostwa w PZPN.
§ 3. Wygaśnięcie członkostwa klubu w Okręgowym Związku Piłki Nożnej, będącym
członkiem Podk. ZPN, powoduje jednocześnie wygaśnięcie członkostwa w Podk. ZPN.
§ 4. Walne Zebranie Delegatów Podk. ZPN ma kompetencje do podjęcia ostatecznej
decyzji w sprawie wykluczenia członka ze Związku większością 2/3 ważnie oddanych
głosów, w obecności bezwzględnej większości delegatów.
§ 5. Wygaśnięcie członkostwa klubu w Podk. ZPN musi zostać zgłoszone podczas
kolejnego Walnego Zgromadzenia PZPN, w celu podjęcia decyzji o skreśleniu również
z grona członków PZPN. Decyzja PZPN zastępuje każdą decyzję podjętą w tej sprawie przez
Podk. ZPN
§ 6.
Rezygnacja z członkostwa w Podk, ZPN staje się prawnie skuteczna od momentu,
w którym członek wypełnił wszystkie zobowiązania wobec Związku i jego członków.
Art. 20 - Zawieszenie członka
§ 1.
Zarząd Podk. ZPN jest kompetentny do zawieszenia w prawach członkowskich
każdego członka Podk. ZPN, w tym również do tymczasowego zawieszenia
w prawach członka klubu, którego żaden zespół nie uczestniczy przez okres dłuższy niż rok
w oficjalnych rozgrywkach piłkarskich, względnie gdy klub w tym czasie nie bierze udziału
w innych działaniach sportowych organizowanych lub uznawanych przez Podk. ZPN, bądź
rażąco narusza prawo lub nie wypełnia swoich obowiązków. Jeśli zawieszenie nie zostanie
cofnięte następnie przez Zarząd, pozostaje ono ważne do czasu najbliższego Walnego
Zebrania Delegatów.
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§ 2.
Każde zawieszenie musi być potwierdzone w czasie najbliższego Walnego Zebrania
Delegatów większością 2/3 ważnie wyrażonych głosów, w obecności bezwzględnej
większości delegatów. Jeśli większość 2/3 głosów nie zostanie uzyskana, wówczas
zawieszenie automatycznie upada.
§ 3.
Zawieszenie członkostwa pociąga za sobą utratę wszystkich praw członkowskich
ze skutkiem natychmiastowym. Zabronione jest utrzymywanie przez innych członków relacji
na płaszczyźnie sportowej z zawieszonym członkiem. Wydział Dyscypliny może nałożyć na
tych członków dalsze sankcje.

ROZDZIAŁ IV
Władze Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Art. 21 – Liczba, status i kadencja delegatów na Walne Zebranie
§ 1.

Najwyższą władzą Podk. ZPN jest Walne Zebranie Delegatów.

§ 2. Walne Zebranie Delegatów składa się z delegatów, którzy zostali wybrani lub
nominowani w następujący sposób:
1)

Delegaci wybrani na posiedzeniach Zarządu klubów – członków Podk. ZPN przy
założeniu, że poszczególnym członkom, w zależności od klasy rozgrywkowej,
w której występuje pierwsza drużyna seniorów właściwego klubu przysługują następująca
liczba mandatów dla delegatów:
•
•
•

2)

3)
4)

Ekstraklasa i I liga – każdy po 3 mandaty,
II i III liga – każdy po 2 mandaty,
IV liga – każdy po 1 mandacie.

Delegaci wybrani na zebraniach wyborczych zorganizowanych przez Okręgowe Związki
Piłki Nożnej w Jarosławiu i Krośnie oraz Podokręgi w Dębicy, Rzeszowie i Stalowej
Woli w powiatach przez przedstawicieli pozostałych klubów mających siedzibę na terenie
danego powiatu w liczbie jeden (1) delegat na siedem (7) klubów w danym powiecie
z zaokrągleniem do pełnych wartości w górę,
a) zebrania wyborcze w powiatach ziemskich i grodzkich Krosna, Przemyśla, Rzeszowa
i Tarnobrzega odbywają się łącznie,
b) każdy klub uprawniony do wzięcia udziału w Powiatowym Zebraniu Wyborczym ma
prawo delegować jednego przedstawiciela, który powinien posiadać stosowne
pełnomocnictwo na podstawie uchwały Zarządu Klubu podpisane przez osoby
uprawnione zgodnie z reprezentacją statutową.
c) regulamin zebrań wyborczych organizowanych przez Okręgowe Związki Piłki Nożnej
uchwalają Zarządy tych OZPN, a dla Podokręgów Zarząd Podk. ZPN.
Delegaci sędziów w liczbie trzech (3) delegatów wybrani przez Zarząd Kolegium
Sędziów Podk. ZPN.
Delegaci Trenerów i Instruktorów Piłki Nożnej w liczbie trzech (3) delegatów wybrani
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5)
6)
7)
8)

9)

przez Wydział Szkolenia Podk. ZPN.
Delegaci piłki kobiecej w liczbie dwóch (2) delegatów wybranych przez Komisję
Piłkarstwa Kobiecego Podk. ZPN.
Delegaci piłki halowej w liczbie dwóch (2) delegatów wybranych przez Wydział Futsalu
Podk. ZPN
Delegaci Klubu Seniora w liczbie dwóch (2) delegatów wybranych przez Klub Seniora
Podk. ZPN
Członkowie władz – Zarządu i Komisji Rewizyjnej według poniższych zasad:
a) ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej – w przypadku Walnych Zebrań
Sprawozdawczo- Wyborczych,
b) aktualnie urzędującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej – w przypadku pozostałych
Walnych Zebrań
Zebrania wyborcze o których mowa w pkt. 1 – 6 odbywają się najwcześniej na
dziewięćdziesiąt (90) dni, a najpóźniej na sześćdziesiąt (60) dni przed terminem Walnego
Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

§ 3.
Członkowie Podk. ZPN oraz pozostałe podmioty, o których mowa w § 2, są
zobowiązani do bezzwłocznego powiadamiania Biura Podk. ZPN o imieniu i nazwisku oraz
adresie każdego delegata, który został wybrany nie później jednak niż 55 dni przed terminem
Walnego Zebrania.
§ 4. Delegatami na Walne Zebranie Delegatów mogą być osoby stale mieszkające
w Polsce i działające w strukturach PZPN, Podk. ZPN, Okręgów, lig zawodowych lub w
klubach piłkarskich. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
nie może ubiegać się ani pełnić mandatu delegata, aż do momentu zatarcia skazania.
§ 5. Delegaci wymienieni w § 2 pkt 1 są wybierani na każde Walne Zebranie Delegatów.
W tym przypadku terminem rozstrzygającym jest 1 lipca każdego roku przed Walnym
Zebraniem, co ma umożliwić przypisanie liczby delegatów w odniesieniu do udziału
w rozgrywkach poszczególnych klas.
§ 6. Kadencja delegatów wybranych lub nominowanych wg zasad określonych w § 2 pkt.
2 – 7 trwa cztery lata; rozpoczyna się w dniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo –
Wyborczego i trwa do dnia poprzedzającego kolejne Walne Zebranie Sprawozdawczo –
Wyborcze, z zastrzeżeniem, że ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy
nie zostaną wybrani do nowych władz Podk. ZPN tracą status delegata od dnia następującego
po Walnym Zebraniu.
§ 7.
Mandat delegata wygasa w przypadku pisemnej rezygnacji z mandatu lub skazania za
przestępstwo wymienione w § 4 oraz z chwilą jego śmierci.
§ 8. W trakcie kadencji można dokonać wyboru nowego delegata w miejsce delegata,
którego mandat wygasł, w sposób określony w § 2 i § 5.
§ 9.
Ze względu na konieczność dostosowania kadencji Władz Podk. ZPN do kadencji
władz PZPN, Zebranie Delegatów może przedłużyć lub skrócić kadencję, na okres konieczny
do przeprowadzenia w terminie określonym w Statucie Polskiego Związku Piłki Nożnej
wyborów delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze PZPN.

Art. 22 – Bierne prawo wyborcze
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§ 1.
Kandydatami na Prezesa Podk. ZPN oraz członków Zarządu Podk. ZPN, a także na
członków Komisji Rewizyjnej mogą być delegaci na Walne Zebranie Delegatów Podk. ZPN.
§ 2.
Kandydaci na Prezesa Podk. ZPN powinni być zgłoszeni do Biura Związku nie
później niż 30 dni przed terminem wyborczego Walnego Zebrania Delegatów przy poparciu
co najmniej 50 klubów piłki nożnej będących członkami Podk. ZPN. Każdy klub może
udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. Poparcie musi być udzielone w formie
uchwały Zarządu Klubu podpisanej zgodnie ze sposobem reprezentacji klubu. Niezgłoszenie
kandydata w określonym terminie i na w/w zasadach spowoduje niedopuszczenie go do
ubiegania się o funkcję Prezesa Podkarpackiego ZPN.
§ 3.
Prezes Podk. ZPN nie może pełnić równocześnie funkcji Prezesa klubu będącego
członkiem Podkarpackiego ZPN.
§ 4.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie może pełnić równocześnie funkcji Prezesa
Okręgowego ZPN, Podokręgu PN i klubu, ani być właścicielem, udziałowcem lub członkiem
władz innej organizacji członkowskiej.
§ 5.
Prezes Podk. ZPN, członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej są wybierani i pełnią
swoje funkcje z zachowaniem zasad niezależności i samorządności, wynikających
w szczególności z Prawa o stowarzyszeniach oraz Statutów FIFA, UEFA i PZPN.
Art. 23 – Kooptacja członków władz
W przypadku ustania z jakichkolwiek przyczyn w trakcie kadencji członkostwa w Zarządzie
lub Komisji Rewizyjnej któregokolwiek z członków tych organów, organy te działają
w pomniejszonym składzie osobowym bez kooptacji nowych członków, z zastrzeżeniem
art. 24.
Art. 24 – Wybory uzupełniające
§ 1. W przypadku ustania członkostwa w czasie kadencji więcej niż 1/3 członków Zarządu
lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd Podk. ZPN zwołuje w terminie 1 miesiąca od zaistnienia
takiej sytuacji Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów celem przeprowadzenia wyborów
uzupełniających, które musi się odbyć w terminie 2 miesięcy od posiedzenia Zarządu.
§ 2. Wybory, o których mowa w § 1 dotyczą pozostałego okresu kadencji. W przypadku,
gdy liczba uprawnionych członków Zarządu PZPN uległa zmniejszeniu i osiągnięcie
wymaganego kworum nie jest możliwe, takie Zebranie może zostać zwołane przez Komisję
Rewizyjną, a w razie niemożności, przez Prezesa Podk. ZPN lub Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej.
Art. 25 – Kompetencje Walnego Zebrania Delegatów
§ 1.
1)
2)
3)

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy :

wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, co najmniej trzech
członków Komisji Skrutacyjnej oraz członków innych, niezbędnych komisji Walnego
Zebrania Delegatów;
przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zebrania Delegatów,
uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Podk.
ZPN,
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)

uchwalanie programu działania Związku i zaleceń dla Zarządu Podk. ZPN,
wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
wybór delegatów i ich zastępców na Walne Zgromadzenie PZPN,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej
za okres pomiędzy kolejnymi Walnymi Zebraniami,
zatwierdzanie protokołu z poprzedniego Zebrania, jeśli został zakwestionowany.
udzielanie absolutorium członkom ustępującego Zarządu na wniosek Komisji
Rewizyjnej.
zatwierdzanie i zmienianie Regulaminów Zarządu Podk. ZPN i Komisji Rewizyjnej.
powoływanie Okręgowych Związków Piłki Nożnej, podejmowanie uchwał
zobowiązujących działające OZPN-y do samorozwiązania się pod rygorem utraty
członkostwa w Podk. ZPN oraz powoływanie i rozwiązywanie Podokręgów,
Uchwalanie zasad wolnego wstępu dla działaczy Związku, na mecze piłkarskie
rozgrywane w ramach rozgrywek prowadzonych na terenie województwa podkarpackiego
przez Podk. ZPN oraz działające w jego ramach Okręgowe Związki Piłki Nożnej
i Podokręgi,
nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego Podk. ZPN,
podejmowanie ostatecznej decyzji w sprawach przyjęcia na członka, zawieszenia lub
wykluczenia ze Związku,
rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu oraz członków Podk. ZPN.

§ 2. Wszelkie głosowania, zarówno jawne jak tajne, oraz liczenie głosów, podczas Walnego
Zebrania Delegatów mogą odbywać się również za pomocą urządzeń elektronicznych.
Art. 26 – Zapraszanie do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów
W Walnym Zebraniu biorą udział:
1) z głosem stanowiącym:
1) delegaci wybrani lub nominowani w sposób określony w art. 21 § 2
2) z głosem doradczym, zaproszeni przez Zarząd Związku:
a) członkowie honorowi Podk. ZPN i honorowy Prezes Podk. ZPN,
b) członkowie honorowi Polskiego Związku Piłki Nożnej, którzy działają bądź działali w
strukturach Podk. ZPN,
c) inni gości
Art. 27 - Reprezentacja na Walnym Zebraniu Delegatów
§ 1.
Członkowie Podk. ZPN są reprezentowani na Walnym Zebraniu przez swoich
delegatów, wybranych w sposób określony w art. 21 § 2.
Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.
§ 2.
Tylko obecni delegaci mogą głosować. Nie jest możliwe głosowanie za
pośrednictwem pełnomocnika, ani w drodze korespondencyjnej.
Art. 28 - Porządek obrad

§1. Porządek obrad Walnego Zebrania opracowuje i przedkłada Delegatom Zarząd Podk.
ZPN.
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§2.Porządek obrad Walnego Zebrania Delegatów może być zmieniony/uzupełniony, na
wniosek delegatów lub Zarządu Podk. ZPN, bezwzględną większością głosów, przy
obecności co najmniej połowy liczby delegatów
§ 3. Porządek obrad Walnego Zebrania Delegatów Podk. ZPN winien obejmować
w szczególności:
1) powitanie przez Prezesa Podk. ZPN;
2) wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego, Sekretarza, członków Komisji
Skrutacyjnej i innych niezbędnych komisji Walnego Zebrania Delegatów;
3) przyjęcie porządku obrad i przepisów proceduralnych;
4) zatwierdzenie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Delegatów, jeśli był
kwestionowany;
5) przyjmowanie uchwał dotyczących spraw, które wpływają na status członków (przyjęcia,
zawieszenia, przekształcenia, skreślenia lub wykluczenia);
6) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
7) zatwierdzanie sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy;
8) udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu, na wniosek Komisji
Rewizyjnej;
9) wybór Prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, jeśli ma to miejsce;
10) inne punkty, wynikające z kompetencji wymienionych w art. 25, zaproponowane przez
członków lub Zarząd Podk. ZPN
§ 4.
Walne Zebranie Delegatów nie może podejmować uchwał dotyczących spraw nie
ujętych w porządku obrad.
§ 5. Pisemne propozycje zmian do Statutu wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być
złożone lub nadesłane do Biura Podk. ZPN nie później niż 30 dni przez terminem Walnego
Zebrania Delegatów.

Art. 29 – Wybory
§1.Wybory osób, o których mowa w art.25 §1 pkt 1, odbywają się w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, chyba że Walne Zebranie, bezwzględną większością głosów w
obecności co najmniej połowy delegatów biorących udział w Walnym Zebraniu, uchwali
inne zasady głosowania
§ 2.
Wybory osób, o których mowa w art. 25 §1 pkt 5 i 6, odbywają się w głosowaniu
tajnym.
§ 3.
Do wyboru danej osoby, o którym mowa w § 2, z wyłączeniem wyboru Prezesa Podk.
ZPN, wymagana jest zwykła większość oddanych i ważnych głosów. Zasady wyboru Prezesa
Podk. ZPN określa art. 36.
§ 4.
W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów
decydujących o wyborze, zarządza się kolejne głosowanie nad tymi kandydatami.
Art. 30 - Kworum obecności
§ 1.
Dla ważności Walnego Zebrania Delegatów w pierwszym terminie konieczny jest
udział co najmniej 2/3 delegatów, zaś w drugim terminie 1/2 delegatów.
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§ 2.
Jeśli kworum nie zostanie uzyskane w drugim terminie, to kolejne Walne Zebranie
Delegatów odbędzie się po 7 – 14 dniach – zgodnie z decyzją Zarządu Podk. ZPN, o której
Biuro Związku poinformuje nieobecnych delegatów – z tym samym porządkiem obrad
i będzie ważne niezależnie od liczby delegatów.
Art. 31 – Podejmowanie uchwał
§ 1.
Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów,
w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, bądź
przynajmniej
2/3
obecnych
delegatów
nie
zażąda
głosowania
tajnego.
Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy obliczaniu
większości.
§ 2.
W przypadku braku odmiennego rozstrzygnięcia Walnego Zebrania Delegatów,
podjęte przez nie uchwały i decyzje są obowiązujące wobec członków z chwilą zamknięcia
obrad Walnego Zebrania.
Art. 32 – Walne Zebranie Delegatów Podk. ZPN
§ 1. Walne Zebranie Delegatów może być Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym
Zebraniem.
§ 2. Zwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się co dwa lata, przy czym co cztery
lata ma ono charakter Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów.
§ 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się na wniosek przynajmniej 2/3
członków Zarządu Podk. ZPN, lub na wniosek Komisji Rewizyjnej Podk. ZPN przyjęty
większością 2/3 głosów wszystkich członków Komisji, lub przynajmniej 1/3 łącznej liczby
członków Podk.ZPN.
W trzeciej ze wskazanych sytuacji wniosek może być złożony tylko przez pełnoprawnych
członków Podk. ZPN.
§ 4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów powinien
zawierać propozycję porządku jego obrad.
§ 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów odbywa się w terminie do dwóch miesięcy
od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie i nie przerywa kadencji. Delegaci muszą być
powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad na przynajmniej 14 dni przed datą
Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, w sposób określony w § 7.
§ 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw,
dla których zostało zwołane. Jeśli o takie Zebranie wnioskują członkowie Podk. ZPN, Zarząd
Podk. ZPN może dodać dalsze punkty do porządku obrad, o których zostaną poinformowani
członkowie Podk. ZPN. Podczas Zebrania nie jest możliwe dokonywanie zmian porządku
obrad .
§ 7. W przypadku Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów o terminie i miejscu Biuro
Podk. ZPN zawiadamia delegatów listem poleconym co najmniej na 45 dni przed terminem
Zebrania. Zamiast listu poleconego zawiadomienie może zostać wysłane drogą elektroniczną,
jeżeli delegat uprzednio wyraził na to zgodę w formie pisemnej, podając adres, na który
zawiadomienie ma być wysłane.
§ 8. Każdą propozycję, którą członek Podk. ZPN lub delegat chce przedstawić
Zwyczajnemu Walnemu Zebraniu Delegatów należy złożyć lub nadesłać do Biura Podk.
ZPN w formie pisemnej, wraz z krótkim wyjaśnieniem, na co najmniej 30 dni przed
terminem Walnego Zebrania.
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§ 9. Dokumenty dot. Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów są wysyłane przez Biuro
Związku w terminie co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zebrania, w sposób
określony w § 7. Takie powiadomienie winno zawierać program, sprawozdanie z działalności
Zarządu, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz wszelkie inne
istotne dokumenty.
Art. 33 – Odwołanie lub czasowe zawieszenie członka statutowego organu Związku
§ 1. Ustanie członkostwa w Zarządzie Podk. ZPN lub Komisji Rewizyjnej następuje
w przypadku śmierci lub dobrowolnej rezygnacji złożonej przez Członka Zarządu lub Komisji
Rewizyjnej, a także może nastąpić w razie odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu lub
Członka Komisji Rewizyjnej na zasadach określonych poniżej w § 2 – 9.
§ 2. Walne Zebranie Delegatów może odwołać Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub
każdego innego organu Podk. ZPN, względnie zawiesić go w prawach członka.
§ 3. Odwołanie każdego członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub każdego innego organu
Podk. ZPN następuje w razie skazania danej osoby prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, jak
również może nastąpić w razie:
1) prawomocnego orzeczenia kary bezwzględnej dyskwalifikacji za umyślne
przewinienie dyscyplinarne,
2) rażącego naruszenia przez członka Zarządu, członka Komisji Rewizyjnej lub każdego
innego organu Podk. ZPN Statutu lub innych przepisów wewnątrzzwiązkowych, bądź
zaniechania lub nienależytego wypełniania obowiązków członkowskich.
§ 4. Odwołanie lub tymczasowe zawieszenie Członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej
lub każdego innego organu Podk. ZPN może w szczególności nastąpić w razie:
1) wszczęcia przez organy ścigania w stosunku do ww. osoby postępowania karnego
o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
2) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez orany związkowe za naruszenie norm
etyczno-moralnych obowiązujących w sporcie piłki nożnej;
§ 5.
Propozycja odwołania lub zawieszenia na czas określony członka Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej musi być uzasadniona na piśmie. Jest ona wysyłana delegatom na Walne
Zebranie Delegatów wraz z porządkiem obrad.
§ 6. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w stosunku do którego zgłoszono wniosek
o odwołanie lub czasowe zawieszenie musi mieć zapewnione prawo obrony w trakcie obrad
Walnego Zebrania Delegatów.
§ 7. Jeśli propozycja odwołania ww. osoby ze składu Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub
każdego innego organu Podk. ZPN, względnie jej tymczasowego zawieszenia zostanie
podtrzymana w chwili zatwierdzania porządku obrad, Walne Zebranie Delegatów wypowiada
się co do niej w głosowaniu tajnym. Dla odwołania lub zawieszenia ww. osób konieczna jest
większość 2/3 ważnie oddanych głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów.
§ 8. Osoba odwołana lub czasowo zawieszona przestaje pełnić funkcję ze skutkiem
natychmiastowym.
§ 9. W przypadkach, o których mowa w § 4 Zarząd Podk. ZPN większością 2/3 ważnie
oddanych głosów przy obecności bezwzględnej większości Członków Zarządu może
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czasowo odwołać lub zawiesić członka Zarządu lub innego organu Podk. ZPN,
z wyłączeniem Prezesa Podk. ZPN oraz członka Komisji Rewizyjnej, do najbliższego
Walnego Zebrania, które winno podjąć uchwałę w sprawie zawieszonego członka organu
Podk. ZPN.
§ 10. W przypadkach, o których mowa w § 4 Komisja Rewizyjna Podk. ZPN większością 2/3
ważnie oddanych głosów przy obecności bezwzględnej większości Członków Komisji może
czasowo odwołać lub zawiesić członka Komisji Rewizyjnej, do najbliższego Walnego
Zebrania, które winno podjąć uchwałę w sprawie zawieszonego członka organu Podk. ZPN.

Art. 34 – Skład Zarządu
§ 1. Zarząd składa się z 21 osób, z zastrzeżeniem art. 23, wybranych przez Walne
Zebranie Delegatów.
§ 2.

W skład Zarządu Podk. ZPN wchodzą wybrani w odrębnych głosowaniach:
•
•

Prezes Podk. ZPN;
20 członków z listy kandydatów zgłoszonych przez delegatów;

§ 3. Kadencja Prezesa i Członków Zarządu Podk. ZPN trwa 4 lata. Mogą oni być
wybierani na kolejne kadencje.
§ 4. W skład Zarządu może być wybrany nie więcej niż jeden członek władz tego samego
klubu.
§ 5. Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem organów jurysdykcyjnych
Związku, ani Komisji Rewizyjnej.
§ 6. Kierując całokształtem prac Zarządu Prezes nadzoruje wykonanie uchwał Walnego
Zebrania Delegatów, Zarządu oraz Komisji ds. Nagłych.
§ 7.

Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Podk. ZPN na zewnątrz oraz działanie w imieniu Związku,
z zastrzeżeniem art. 61.,
2) zwoływanie zebrań Zarządu oraz przewodniczenie ich pracom i posiedzeniom,
3) składanie władzom Związku informacji o stanie Podk. ZPN i podejmowanych na
bieżąco decyzjach,
4) nadzorowanie bieżącej działalności Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego
5) określanie struktury organizacyjnej Biura Związku oraz zatrudnianie jego
pracowników.
§ 8. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje wskazany przez niego, a w
przypadku braku lub niemożności wskazania, wybrany przez Zarząd , Wiceprezes.
§ 9. Wiceprezesi oraz inni członkowie Zarządu kierują i nadzorują działalność
wewnętrznych jednostek organizacyjnych Związku według rzeczowego podziału kompetencji
ustalonego przez Zarząd Podk. ZPN.
Art. 35 – Kompetencje Zarządu
§ 1.

Do kompetencji Zarządu należy:

1) przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów,
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2) realizowanie programu i zaleceń przyjętych w Uchwałach Walnego Zebrania
Delegatów,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku,
4) przyjmowanie projektów planów działania i planów finansowych,
5) sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą
o rachunkowości.
6) uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Podk. ZPN wiążących się
z uczestniczeniem w działalności statutowej Związku,
7) ustalanie wysokości opłat wiążących się z transferami.
8) zatwierdzanie i zmiana wewnętrznej struktury organizacyjnej Podk. ZPN,
9) uchwalanie i zmienianie regulaminów Podokręgów, organów jurysdykcyjnych,
Wydziałów, Komisji, Biura Związku i innych jednostek organizacyjnych Podk. ZPN,
10) uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów
i wytycznych normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie Województwa
Podkarpackiego oraz przepisów gry zgodnych z przepisami FIFA, UEFA i PZPN,
11) interpretacja Statutu Podk. ZPN oraz regulaminów i innych aktów normatywnych
uchwalanych przez Walne Zebranie lub Zarząd,
12) dbanie o przestrzeganie Statutu oraz uchwalanie regulaminów wykonawczych, które są
niezbędne do prawidłowego stosowania Statutu,
13) określanie typu rozgrywek piłki nożnej, organizowanych w Województwie
Podkarpackim, oraz uchwalanie regulaminów tych rozgrywek
14) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządów Podokręgu, spośród osób,
które w wyborach, o których mowa w art. 21 § 2 pkt. 1 i 2 bądź na podstawie art.21 § 2
pkt 8 lit. a) uzyskały mandat delegata i reprezentują członków z terenu działania
danego Podokręgu,
15) powoływanie i odwoływanie przewodniczących, wiceprzewodniczących i członków
organów jurysdykcyjnych Podk. ZPN,
16) powoływanie i odwoływanie przewodniczących oraz członków Wydziałów i Komisji
stałych Podk. ZPN,
17) w razie potrzeby, tworzenie nowych Komisji ad hoc,
18) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania trenerów zespołów reprezentacyjnych
województwa we wszystkich kategoriach wiekowych oraz innych osób kadry
szkoleniowo – medycznej,
19) powoływanie i odwoływanie Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego,
20) uchwalanie regulaminu działania Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego,
określającego szczegółowe kompetencje Rzecznika,
21) składanie wniosku o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego,
22) sprawowanie kontroli nad zgodnością statutów bezpośrednich członków Podk. ZPN ze
statutami FIFA, UEFA , PZPN i Podk. ZPN,
23) podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem
zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów, Komisji Rewizyjnej
i organów jurysdykcyjnych Związku.
§ 2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu organem powołanym do załatwiania
spraw i podejmowania decyzji w sprawach nie cierpiących zwłoki z zakresu działalności
Związku jest Komisja ds. Nagłych, powoływana i odwoływana przez Zarząd.
§ 3. Wszystkie uchwały i decyzje Komisji ds. Nagłych, muszą być zatwierdzone
na najbliższym posiedzeniu Zarządu Podk. ZPN.
§ 4. Komisja ds. Nagłych działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd
Podk. ZPN.
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Art. 36 – Wybór Prezesa Podk. ZPN
§ 1. Prezes Podk. ZPN jest wybierany przez Walne Zebranie Delegatów na okres czterech
lat. Jego kadencja rozpoczyna się od zakończenia Walnego Zebrania Delegatów, które go
wybrało.
§ 2.

Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 3. Dla wyboru danej osoby na funkcję Prezesa Podk. ZPN w pierwszym głosowaniu
wymagana jest większość bezwzględna (50% + 1) oddanych i ważnych głosów.
Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości
zarządza sie drugie głosowanie. W drugim i każdym następnym głosowaniu wystarczająca
jest zwykła większość głosów, z zastrzeżeniem § 4.
§ 4.
Jeśli na stanowisko Prezesa Podk. ZPN jest więcej niż dwóch kandydatów, a żaden
z nich nie uzyska w głosowaniu bezwzględnej większości głosów wówczas kandydat, który
uzyska najniższą liczbę głosów jest eliminowany z kolejnego głosowania. W ostatnim
głosowaniu (na dwóch kandydatów) wybór następuje zwykłą większością głosów.
§ 5. Biuro Podk. ZPN powiadamia delegatów o imionach i nazwiskach zgłoszonych
kandydatów przynajmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów.
Art. 37 – Ustąpienie Prezesa Podk. ZPN
W razie ustąpienia Prezesa w okresie między Walnymi Zebraniami Delegatów,
Zarząd powierza jego obowiązki jednemu z Wiceprezesów lub członków Zarządu, który pełni
je do czasu najbliższego Walnego Zebrania, które dokonuje wyboru nowego Prezesa
Związku.
Art. 38 – Odpowiedzialność organizacyjno – członkowska
W przypadku naruszenia przez członka Podk. ZPN, zawodnika, trenera, instruktora,
pośrednika transakcyjnego, licencjonowanego organizatora imprez piłkarskich, sędziego,
członka sztabu medycznego lub działacza piłkarskiego Statutu, postanowień, regulaminów,
przepisów, uchwał lub decyzji władz Podk. ZPN, Zarządowi przysługuje zależnie od
okoliczności prawo zastosowania następujących środków organizacyjno-członkowskich:
1) zwrócenie uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym
terminie,
2) odmówienie pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,
3) żądanie zawieszenia lub uchylenia niezgodnych ze Statutem Podk. ZPN i przepisami
wewnątrzzwiązkowymi uchwał lub decyzji podjętych w sprawach organizacyjno –
członkowskich,
4) złożenie wniosku do organów jurysdykcyjnych Związku o wszczęcie stosownego
postępowania
Art. 39 – Pierwsze posiedzenie Zarządu
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno odbyć się najpóźniej
w terminie do 14 dni od dnia wyborów.
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Art. 40 – Tryb pracy Zarządu
§ 1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż
raz na kwartał.
§ 2. O ile Statut lub regulamin, o którym mowa w § 6, nie stanowi inaczej, decyzje
(uchwały) Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
statutowej liczby członków Zarządu. Głosy nieważne lub wstrzymujące się od głosowania nie
są brane pod uwagę podczas obliczania większości głosów. W przypadku równej liczby
głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Podk. ZPN.
§ 3. W sprawach osobowych głosowanie ma charakter tajny, jeżeli żądanie w tym
przedmiocie zgłosi co najmniej 1/3 członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
W takim wypadku głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna składająca się z trzech
członków Zarządu wybranych przez Zarząd w głosowaniu jawnym.
§ 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, względnie sporządzany jest stenogram.
Protokół lub stenogram podpisywany jest przez Prezesa Podk. ZPN lub Wiceprezesa
pełniącego jego obowiązki w razie nieobecności Prezesa Podk. ZPN oraz przez Protokolanta,
a w przypadku stenogramu, również przez stenografa. Zarząd zatwierdza protokół
(stenogram) na tym samym lub – w razie braku takiej możliwości – na najbliższym
posiedzeniu Zarządu.
§ 5. We wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym Statucie Zarząd Podk. ZPN jest
uprawniony do podejmowania decyzji na podstawie ogólnych reguł prawa oraz zasady
słuszności.
§ 6. Zakres działania i tryb pracy Zarządu Podk. ZPN określa regulamin uchwalony przez
Walne Zebranie Delegatów.

ROZDZIAŁ V
Organ kontrolny Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
Art. 41 – Komisja Rewizyjna
§ 1. Komisja Rewizyjna składa się z siedmiu (7) członków, w tym przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego i sekretarza, z zastrzeżeniem art.23. Ich kadencja trwa 4 lata.
§ 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu
działalności statutowej i własnej działalności gospodarczej Podk. ZPN, o ile ta ostatnia jest
prowadzona, a w szczególności przeprowadza kontrolę działalności finansowej oraz kontrolę
wykonywania uchwał Walnego Zebrania Delegatów. Przedmiotem kontroli nie mogą być
orzeczenia organów jurysdykcyjnych Podk. ZPN.
§ 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie
z przeprowadzonej kontroli Związku oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków
w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu.
§ 4.

Komisja Rewizyjna, w terminie do 30 czerwca każdego roku, jest uprawniona do
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zatwierdzania corocznego sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 35 § 1 pkt. 5,
a które to sprawozdanie Zarząd Związku jest zobowiązany przedłożyć Komisji do dnia
15 maja danego roku.
§ 5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień lub sprawozdań oraz usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości; nie ma natomiast uprawnień do występowania z wnioskami do podmiotów
i organów spoza Związku.
§ 6. Komisja Rewizyjna może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w art. 32 § 3, jeżeli
Zarząd Podk. ZPN przez okres 6 m-cy odmawia realizacji obowiązków wynikających z § 5,
a zdaniem Komisji stwierdzone nieprawidłowości rażąco naruszają obowiązujące przepisy
związkowe lub powszechne i mogą stanowić podstawę wdrożenia przez organ nadzorujący
lub sąd czynności nadzorczych określonych w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
§ 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji
ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów, z głosem doradczym.
§ 8. Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków
zachować bezstronność oraz dołożyć staranności wynikającej ze szczególnego charakteru
powierzonych im zadań. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być Członkami Zarządu
oraz organów jurysdykcyjnych .
§ 9. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Walne
Zebranie Delegatów.

ROZDZIAŁ VI
Organy jurysdykcyjne i dyscyplinarne Podkarpackiego Związku
Piłki Nożnej
Art. 42 – Władza jurysdykcyjna
Organy jurysdykcyjne Podk. ZPN są uprawnione do sprawowania odpowiedzialności
dyscyplinarnej w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów,
sędziów, członków sztabu medycznego, pośredników transakcyjnych, licencjonowanych
organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich,
a także do rozstrzygania wynikłych między nimi sporów majątkowych i niemajątkowych
mogących być przedmiotem ugody oraz naruszeń statutów, regulaminów
i wytycznych PZPN oraz Podk. ZPN.
Art. 43 – Prawo nakładania sankcji
Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, organy jurysdykcyjne Podk. ZPN mają prawo
stosowania sankcji regulaminowych i nakładania kar dyscyplinarnych na członków Związku
oraz osoby wskazane w art. 42 dopuszczających się naruszeń określonych przepisów i zasad
obowiązujących w sporcie piłki nożnej, a także nie stosujących się do orzeczeń organów
jurysdykcyjnych Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
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Art. 44 – Organy jurysdykcyjne
§ 1.

Organami jurysdykcyjnymi Podk. ZPN są:
1)
2)
3)
4)

Wydział Dyscypliny;
Komisja Odwoławcza;
Komisja ds. Licencji Klubowych;
Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych;

§ 2. Organy jurysdykcyjne są powoływane na czas nieokreślony lub na czas określony,
w zależności od uznania Zarządu. Członkowie organów jurysdykcyjnych nie mogą być
jednocześnie członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub innego organu jurysdykcyjnego;
§ 3. Organami dyscyplinarnymi Podk. ZPN są Wydział Dyscypliny i Komisja
Odwoławcza.
§ 4. Przewodniczących oraz członków organów jurysdykcyjnych określonych w § 1
powołuje i odwołuje Zarząd Podk. ZPN.
§ 5. Organami ds. przyznawania licencji klubom są: Komisja ds. Licencji Klubowych oraz
Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych. W skład każdej ze wskazanych komisji
wchodzi od 7 do 11 osób.
§ 6. Członkami organów jurysdykcyjnych, Kolegium Sędziów, Wydziałów, Komisji
i Zespołów Podk. ZPN mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem Sądu
za przestępstwo umyślne. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do członków
innych organów doradczych Podk. ZPN
Art. 45 – Zasada dwuinstancyjności postępowania dyscyplinarnego
§ 1.
§ 2.

W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
Do kompetencji Wydziału Dyscypliny jako organu I instancji w szczególności należy:
1) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych
podczas i w związku z zawodami piłkarskimi na szczeblu Podk. ZPN,
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 Podk. ZPN,
4) orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom
i działaczom piłkarskim oraz innym osobom, które podlegają jurysdykcji Podk. ZPN
w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
5) rozpoznawanie spraw członków organów: władzy, jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych
Podk. ZPN, trenerów, instruktorów, sędziów, członków sztabu medycznego,
pośredników transakcyjnych, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich
oraz działaczy piłkarskich obwinionych o naruszenie norm etyczno-moralnych lub
nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz PZPN lub Podk.
ZPN, w sprawach nie wiążących się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach
piłkarskich i z naruszeniem reguł gry.

§ 3.

Wydział Dyscypliny składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego,
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sekretarza oraz od pięciu (5) do ośmiu (8) członków. Wydział Dyscypliny orzeka w pełnym
składzie osobowym lub w zespołach orzekających składających się z trzech (3) członków
działających pod kierownictwem przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego o czym
decyduje Przewodniczący Wydziału. Dla ważności orzeczeń Wydział Dyscypliny, który
rozpatruje sprawę w pełnym składzie osobowym wymagana jest obecność co najmniej
połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
§ 4. Wydział Dyscypliny prowadzi postępowania i orzeka na podstawie Regulaminu
Dyscyplinarnego PZPN, a działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Podk.
ZPN.
Art. 46 – Kary dyscyplinarne
§ 1. Za popełnione przewinienia dyscyplinarne nakłada się na obwinionego kary
dyscyplinarne. Dzielą się one na kary zasadnicze i dodatkowe.
§ 2.
Kary zasadnicze.
1. Niżej wymienione kary zasadnicze mogą zostać nałożone zarówno na osoby fizyczne, jak
i prawne:
1)
2)
3)
4)
5)

upomnienie,
nagana,
kara pieniężna,
nakaz zwrotu otrzymanych nagród,
wykluczenie z Podk. ZPN.

2. Niżej wymienione kary zasadnicze mogą zostać nałożone wyłącznie na osoby fizyczne:
1) upomnienie,
2) ostrzeżenie (żółta kartka),
3) wykluczenie z gry (czerwona kartka),
4) zakaz gry w kolejnych meczach,
5) dyskwalifikacja określona ilością meczów, czasowa lub na stałe,
6) zakaz przebywania w szatniach i/lub na ławce rezerwowych,
7) zakaz wstępu na stadion,
8) zakaz udziału we wszelkiej działalności związanej z piłką nożną,
9) skreślenie z listy sędziów,
10) zawieszenie lub pozbawienie licencji,
11) anulowanie potwierdzenia lub uprawnienia do gry.
3. Niżej wymienione kary zasadnicze mogą zostać nałożone wyłącznie na osoby prawne:
weryfikacja zawodów jako walkower,
rozgrywanie meczu bez udziału publiczności,
zakaz wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie,
rozgrywanie meczu na neutralnym stadionie,
zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem
publiczności, na części lub na całym obiekcie sportowym w miejscowości będącej
siedzibą klubu,
6) zakaz rozgrywania meczu na określonym stadionie,
7) zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów na obiektach
sportowych w miejscowości będącej siedzibą klubu,
1)
2)
3)
4)
5)
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8) anulowanie wyniku meczu,
9) wykluczenie z rozgrywek,
10) przeniesienie zespołu do niższej klasy rozgrywkowej,
11) dyskwalifikacja określona ilością meczów, czasowa lub na stałe,
12) zakaz dokonywania transferów krajowych (definitywnych lub czasowych) do klubu,
13) czasowe zawieszenie lub pozbawienie licencji,
§ 3.

Kary dodatkowe:
1) kara pieniężna,
2) pozbawienie klubu od 1 do 30 punktów w rozgrywkach ligowych,
3) zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w organach Podk. ZPN,
okręgowych związków piłki nożnej, podokręgów oraz sekcjach piłkarskich klubów
będących członkami Podk. ZPN, czasowy lub stały,
4) zakaz udziału w zawodach określonego szczebla czasowy lub stały,
5) skreślenie z kadry Województwa Podkarpackiego,
6) odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji, czasowe lub stałe,
7) obniżenie klasy uprawnień do prowadzenia zawodów lub obserwacji.

Art. 47 – Zaskarżanie orzeczeń Wydziału Dyscypliny Podk. ZPN
§ 1. Po zakończeniu postępowania Wydział Dyscypliny wydaje orzeczenie dyscyplinarne,
które ogłasza, a następnie doręcza wraz z uzasadnieniem – sporządzonym w ciągu 14 dni od
ogłoszenia – obwinionemu, pouczając go o sposobie i terminie odwołania.
§ 2. Odwołanie od orzeczenia Wydziału Dyscypliny składa się za jego pośrednictwem do
Komisji Odwoławczej Podk. ZPN w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia
orzeczenia dyscyplinarnego.
Art. 48 – Kompetencje Komisji Odwoławczej Podk. ZPN
§ 1. Komisja Odwoławcza Podk. ZPN. składa się z przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz od pięciu (5) do siedmiu (7) członków
powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Podk. ZPN.
§ 2. Komisja Odwoławcza działa w pięcioosobowym składzie Zespołu Orzekającego
z zastrzeżeniem, że w sprawach skomplikowanych Przewodniczący Komisji może zarządzić
rozpoznanie sprawy w pełnym składzie osobowym Komisji, przy czym dla ważności decyzji
Zespołu Orzekającego lub Komisji w pełnym składzie, wymagana jest odpowiednio
obecność minimum trzech członków Zespołu Orzekającego lub minimum połowy członków
Komisji.
§ 3. Do kompetencji Komisji Odwoławczej należy rozpoznawanie w II instancji środków
odwoławczych od decyzji i orzeczeń Wydziału Gier, Wydziału Dyscypliny oraz orzeczeń
innych jednostek organizacyjnych Związku, którym przepisy przyznały prawo orzekania
w I instancji.
§ 4. Komisja Odwoławcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd
Podk. ZPN.
§ 5. Przewodniczący Komisji Odwoławczej ma prawo brać udział w posiedzeniach
Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
§ 6.

Przewodniczący Komisji Odwoławczej powinien posiadać wykształcenie prawnicze.
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§ 7. Komisja Odwoławcza może wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji lub
orzeczenia.
Art. 49 – Wykonalność prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych
§ 1. Zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają postanowienia
Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej.
§ 2. Za niewykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji organów
jurysdykcyjnych Podk. ZPN, wymierza się kary:
a) klubom – pieniężne do 10.000 zł, zakaz dokonywania transferów krajowych
(definitywnych i czasowych) do klubu, przeniesienie drużyny do niższej klasy
rozgrywkowej, wykluczenie z Podk. ZPN;
b) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim – od kary
dyskwalifikacji czasowej do wykluczenia z Podk. ZPN.
§ 3. Organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w § 2 jest Wydział
Dyscypliny. Od decyzji w tym przedmiocie przysługuje stronie w ciągu 14 dni od jej
doręczenia odwołanie do Komisji Odwoławczej działającej na ogólnych zasadach.
§ 4. Kary wymierzane na podstawie § 2 mogą być zawieszone, obniżone lub uchylone przez
organ I instancji w przypadku wykonania orzeczenia.
Art. 50 – Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego
§ 1.

W Podk. ZPN istnieje stanowisko Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego.

§ 2. Rzecznik powoływany i odwoływany jest przez Zarząd na czas nieokreślony lub
określony w zależności od uznania Zarządu.
§ 3.

Rzecznikiem powinna być osoba mająca wykształcenie prawnicze.

§ 4.

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego jest w szczególności uprawniony do:
a) wnoszenia odwołań od orzeczeń i decyzji Wydziałów i Komisji Podk. ZPN,
uprawnionych do orzekania w pierwszej instancji,
b) składania kasacji od orzeczeń i decyzji wydanych w II–giej instancji przez
uprawnione organy Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej,
c) składania wniosków o wznowienie postępowania,

§ 5. Kompetencje rzecznika są określone w regulaminie uchwalonym przez Zarząd Podk.
ZPN.

ROZDZIAŁ VII
Wydziały i Komisje oraz inne organy wykonawcze, doradcze i
administracyjne Związku
Art. 51 – Wydziały i Komisje Podk. ZPN
§ 1. Dla wypełnienia celów statutowych oraz zadań Podk. ZPN. związanych z bieżącym
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zarządzaniem rozgrywkami piłki nożnej i organizacją oraz promocją sportu piłki nożnej na
Podkarpaciu, działają następujące organy wykonawcze pomagające Zarządowi Podk. ZPN:
1) Wydział Gier;
2) Wydział Bezpieczeństwa;
3) Wydział Młodzieżowy;
4) Wydział Szkolenia;
5) Rada Trenerów;
6) Wydział Piłkarstwa Kobiecego;
7) Wydział Futsalu;
8) Kolegium Sędziów;
9) Komisja ds. Licencji Sędziowskich;
10) Komisja ds. Licencji Trenerskich;
11) Komisja Odznaczeń;
12) Komisja ds. Współpracy z Samorządem Terytorialnym i pozyskiwania środków z Unii
Europejskiej;
13) Komisja Informacji i Promocji;
14) Klub Seniora.
§ 2. Dla realizacji celów i zamierzeń, wymienionych w § 1 mogą być powoływane inne
komisje i grupy robocze, w tym doraźne, jeśli będzie to niezbędne.
§ 3. Wydziały i Komisje składają się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego,
sekretarza oraz innych członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd na czas
nieokreślony lub określony w zależności od uznania Zarządu, w liczbie niezbędnej do
prawidłowego działania tych organów. Przewodniczącymi i Wiceprzewodniczącymi mogą
być członkowie Zarządu Podk. ZPN z wyłączeniem Prezesa i Wiceprezesów Związku, chyba,
że przepisy PZPN stanowią inaczej.
§ 4. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania poszczególnych wydziałów,
komisji i zespołów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Podk. ZPN.
Art. 52 – Kolegium Sędziów
§ 1. Kolegium Sędziów Podk. ZPN jest organem wykonawczym Związku, kierującym
działalnością sędziów piłkarskich. Do kompetencji tego organu w szczególności należy:
a) zapewnienie przestrzegania przepisów gry w piłkę nożną,
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b)
c)
d)
e)

wyznaczanie sędziów na zawody organizowane przez Związek,
organizowanie spraw sędziowskich w ramach Związku,
prowadzenie edukacji i szkolenia sędziów piłkarskich.
organizacja naboru kandydatów na sędziów piłkarskich;

§ 2. Kolegium Sędziów Podk. ZPN powołuje i odwołuje Zarząd Podk. ZPN na czas
nieokreślony lub określony, w zależności od uznania Zarządu.
§ 3. Szczegółowy zakres uprawnień oraz trybu działania Kolegium Sędziów określa
odrębny regulamin, uchwalony przez Zarząd Podk. ZPN.
Art. 53 – Biuro Podk. ZPN
§ 1. Obsługę administracyjną Podk. ZPN prowadzi Biuro Związku, którego pracownicy są
zatrudniani przez Prezesa Związku. Szczegółową strukturę organizacyjną Biura, ilość i rodzaj
stanowisk, określa Zarządzeniem Prezes Podk. ZPN. Biuro Związku działa na podstawie
regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VIII
Status piłkarzy
Art. 54 – Amatorzy i zawodnicy profesjonalni
Zawodnicy uprawiający sport piłki nożnej na Podkarpaciu mogą posiadać status amatora
lub zawodnika profesjonalnego.
Art. 55 – Status amatorów
§ 1. Za amatorów uznawani są ci zawodnicy, którzy z tytułu uprawiania piłki nożnej lub
innej działalności z tym związanej otrzymują jedynie zwrot wydatków poniesionych z tytułu
kosztów podróży, wyżywienia, zakwaterowania w związku z meczami oraz kosztów zakupu
sprzętu piłkarskiego, szkolenia i ubezpieczenia.
§ 2. Każdy zawodnik, który otrzymuje z tytułu uprawiania sportu piłki nożnej lub innej
działalności z tym związanej wynagrodzenie lub inne świadczenie pieniężne lub rzeczowe,
przekraczające wydatki i koszty, o których mowa w § 1, jest uznawany za zawodnika
profesjonalnego.
Art. 56 – Status zawodnika profesjonalnego
§ 1. Każdy piłkarz uznawany za zawodnika profesjonalnego powinien posiadać pisemną
umowę z klubem, w którym aktualnie występuje.
§ 2. Piłkarz będzie uznawany przez Podk. Związki Piłki Nożnej za zawodnika
profesjonalnego wówczas, gdy otrzymuje jakiekolwiek świadczenia określone w art. 55 § 2,
a nie została podpisana z nim umowa.
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ROZDZIAŁ IX
Wyróżnienia i nagrody
Art. 57 – Prawo wyróżniania
§ 1. Podk. ZPN ma prawo wyróżniania, nagradzania i udzielania finansowego wsparcia
zasłużonym dla sportu piłki nożnej członkom Związku, zawodnikom, trenerom, instruktorom,
sędziom, działaczom piłkarskim i pracownikom.
§ 2. Najwyższymi wyróżnieniami Podk. ZPN są tytuły: Prezesa Honorowego i Członka
Honorowego Podk. ZPN.
§ 3. Podk. ZPN ma również prawo wyróżniania innych osób wspierających działalność
Związku.
Art. 58 – Odznaczenia władz sportowych
Podk. ZPN może występować do władz państwowych i sportowych o nadanie odznaczeń
członkom Związku, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, działaczom piłkarskim
i pracownikom.
Art. 59 – Warunki przyznawania wyróżnień i nagród
Rodzaje odznaczeń, wyróżnień i nagród oraz warunki ich przyznawania określają
odpowiednie przepisy oraz regulaminy Podk. ZPN oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej.

ROZDZIAŁ X
Majątek i fundusze Podk. ZPN
Art. 60 – Majątek Podk. ZPN
§ 1. Majątek Związku
wartościowe i pieniądze.
§ 2.

stanowią

nieruchomości,

ruchomości,

fundusze,

Na fundusze Podk. ZPN składają się:
1) składki roczne członków,
2) opłaty członków związane z ich uczestnictwem w rozgrywkach,
3) wpływy z umów telewizyjnych oraz umów reklamowych i innych
marketingowych,
4) wpływy z zawodów organizowanych przez Związek,
5) składki i opłaty z umów transferowych,
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papiery

6) dotacje, subwencje, darowizny, środki pochodzące z fundacji oraz innych źródeł,
7) wpływy uzyskane z działalności gospodarczej Związku, o ile zostanie podjęta,
8) inne wpływy z działalności statutowej Związku.
§ 3. W ramach Podk. ZPN może być utworzony Fundusz Pomocy Koleżeńskiej, z którego
wypłacane są zapomogi finansowe dla znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej byłych
piłkarzy, sędziów, trenerów, instruktorów, działaczy piłkarskich, pracowników Podk. ZPN
lub ich współmałżonków. Na realizację świadczeń z Funduszu mogą być przeznaczane
środki, o których mowa w § 2 pkt. 1 – 7 z wyłączeniem dotacji i subwencji celowych.
Zasady i tryb obsługi Funduszu Pomocy Koleżeńskiej określa w formie uchwały Zarząd
Podk. ZPN.
Art. 61 – Składanie oświadczeń woli
Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Związku wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób spośród: Prezesa,
Wiceprezesów, głównego księgowego lub innej osoby uprawnionej przez Zarząd Związku,
z zastrzeżeniem, że niedopuszczalne jest łączne współdziałanie dwóch wiceprezesów.
Art. 62 – Gospodarka finansowa
§ 1. Podk. ZPN prowadzi
z obowiązującymi przepisami.

gospodarkę

finansową

oraz

rachunkowość

zgodnie

§ 2. Okresem rozliczeniowym jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku
kalendarzowego.
§ 3. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd Podk. ZPN, przestrzegając
obowiązujących w tym zakresie przepisów wydanych przez właściwe władze państwowe.
§ 4.

Kontrolę nad gospodarką finansową Związku sprawuje Komisja Rewizyjna.

§ 5.

Ujęte w planach finansowych uchwalanych przez Zarząd Podk. ZPN:
a) przychody – stanowią prognozy ich wielkości;
b) koszty, wydatki – mogą ulec zwiększeniu, jeżeli zrealizowano przychody wyższe od
prognozowanych albo jeżeli zwiększenie kosztów, wydatków nie będzie prowadziło
do powstania straty w danym okresie rozliczeniowym.

§ 6. 1. Zarząd Podk. ZPN jest uprawniony do dokonywania przeniesień wydatków pomiędzy
poszczególnymi pozycjami planu finansowego, w przypadku, gdy nie będzie to prowadziło
do powstania straty w danym okresie rozliczeniowym.
2. Poniesienie wydatków nieprzewidzianych w planie finansowym, a których obowiązek
płatności wynika m. in. z tytułów wykonawczych, decyzji administracyjnych, innych
wyroków sądowych lub ugód, może stanowić dla Zarządu Podk. ZPN podstawę do
przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu finansowego.
§ 7. Opisane w § 5 i § 6 zmiany planu finansowego są dokonywane przez Zarząd Podk.
ZPN i nie wymagają uprzedniej akceptacji innych organów Związku.
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ROZDZIAŁ XI
Zmiana Statutu i Rozwiązanie Podk. ZPN
Art. 63 – Zmiany do Statutu Podk ZPN.
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Podk. ZPN podejmuje Walne
Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby
delegatów.
Art. 64 – Uchwalanie zmian Statutu
Uchwalanie zmian w statucie może być przedmiotem Walnego Zebranie Delegatów
wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad.
Art. 65 – Rozwiązanie Podk. ZPN.
Decyzja w sprawie rozwiązania Podk. ZPN może zostać podjęta wyłącznie w trakcie obrad
Walnego Zebrania Delegatów zwołanego specjalnie w tym celu. Uchwała o rozwiązaniu
Podk. ZPN określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek.

ROZDZIAŁ XII
Postanowienia końcowe
Art. 66 – Prawo interpretacji Statutu
§ 1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów
i Zarządowi Podk. ZPN.
§ 2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych
przysługuje Zarządowi Podk. ZPN.
§ 3.

Uchwały Walnego Zebrania zmieniające interpretacje Zarządu nie działają wstecz.

Art. 67 – Nieprzewidziane okoliczności
§ 1. Decyzje w sprawach, które nie są uregulowane w niniejszym Statucie, na przykład
w przypadkach wystąpienia siły wyższej podejmuje Zarząd Podk. ZPN.
§ 2. Takie decyzje muszą być podejmowane zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami
PZPN, FIFA i/lub UEFA. Jeśli brak takich uregulowań, Zarząd Podk. ZPN będzie
podejmował decyzje kierując się zasadami prawa i sprawiedliwości.
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Art. 68 – Przepisy gry w piłkę nożną.
Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, prowadzenia meczów,
zgłoszenia i statusu zawodników, a także zasady dyscyplinarne, określają uchwały,
regulaminy oraz inne postanowienia wydawane przez upoważnione organy PZPN lub Podk.
ZPN.
Art. 69 – Wejście w życie Statutu
Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zebranie Podk.
ZPN.

Przewodniczący

Sekretarz
Walnego Zebrania Delegatów

Walnego Zebrania Delegatów
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