
STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

Rozdział I 
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 

§ 1 

Dolnośląski Związek Piłki Nożnej we Wrocławiu zwany dalej w skrócie Dolnośląskim ZPN, jest 

związkiem sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa 

§ 2 

Terenem działania Dolnośląskiego ZPN jest obszar województwa dolnośląskiego, a siedzibą władz jest 

miasto Wrocław. 

§ 3 

Dolnośląski ZPN posiada osobowość prawną. 

§ 4 

Dolnośląski ZPN jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej zwanego dalej w skrócie PZPN. 

§ 5 

Czas trwania Dolnośląskiego ZPN jest nieograniczony 

§ 6 

Dolnośląski ZPN jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportu piłki nożnej, działającą w 
oparciu o zrzeszonych w niej członków. 

§ 7 

Dolnośląski ZPN działa zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach, ustawą o kulturze fizycznej, innymi 
przepisami prawa oraz niniejszym Statutem. 

 

§ 8 

Dolnośląski ZPN stosując zasady wymienione w § 7 samodzielnie określa swoje cele, programy 

działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. 

§ 9 

1. Dolnośląski ZPN posiada odznakę organizacyjną, emblemat i sztandar związkowy, wydaje 

komunikaty i inne materiały organizacyjne oraz używa własnej pieczęci z zachowaniem 
obowiązujących w tym zakresie przepisów.  

2. Zarząd Dolnośląskiego ZPN w formie odrębnej uchwały określa wzór odznaki organizacyjnej, 

emblematu i sztandaru Związku.  

 



Rozdział II 

Cele i sposoby ich realizacji 

§ 10 

Celem działania Dolnośląskiego ZPN jest: 

1. Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej w Województwie Dolnośląskim,  
2. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków Związku,  

3. Pozyskiwanie środków materiałowych i finansowych z przeznaczeniem ich na prowadzenie 

swej działalności statutowej.  

§ 11 

Dolnośląski ZPN realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Opracowanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej oraz kierowanie działaniami związanymi z 

uprawianiem piłki nożnej w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;  
2. Organizowanie systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych w województwie we 

wszystkich kategoriach wiekowych;  

3. Przygotowanie i udział reprezentacji Związku w systemie rozgrywek krajowych ustalonych 
przez PZPN, a także w zawodach międzynarodowych;  

4. Współpraca i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z regionalnymi związkami piłkarskimi za 
granicą;  

5. Opracowanie i realizowanie szkolenia oraz doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, 

zawodników, menedżerów piłkarskich, działaczy społecznych i pracowników etatowych oraz 
weryfikacja metod szkolenia przy współpracy z instytucjami i uczelniami zajmującymi się 

problematyką piłki nożnej;  
6. Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji i zasobów archiwalnych oraz wydawanie 

komunikatów i materiałów informacyjnych;  
7. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez członków Dolnośląskiego ZPN, 

trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, menedżerów piłkarskich, działaczy społecznych 

przepisów niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał, innych przepisów oraz postanowień 
Dolnośląskiego ZPN i PZPN;  

8. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Dolnośląskiego ZPN w wyniku ich 
działalności sportowej w dziedzinie sportu piłki nożnej;  

9. Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Dolnośląskiego ZPN, 

trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, menedżerów piłkarskich, dopuszczających się 
naruszenia przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłki nożnej;  

10. Utrzymywanie kontaktów z regionalnymi środkami masowego przekazu w zakresie realizacji 
polityki informacyjnej dotyczącej działalności Dolnośląskiego ZPN;  

11. Inicjowanie działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłkarskich 

na obiektach sportowych;  
12. Podejmowanie różnorodnych działań służących uzyskiwaniu środków materiałowych i 

finansowych na realizację celów i zadań statutowych;  
13. Podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań statutowych;  

14. Realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków Dolnośląskiego ZPN, zawodników, 
trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników etatowych w związku z 

ich codzienną działalnością na rzecz Dolnośląskiego ZPN, poprzez:  

a) nieodpłatne przekazywanie biletów na mecze reprezentacji Polski. 

b) dofinansowanie wyjazdów zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy 
piłkarskich i pracowników Dolnośląskiego ZPN jako osób nie wchodzących w skład ekipy 

piłkarskiej, na zagraniczne mecze reprezentacji Polski w różnych kategoriach wiekowych; 

c) zakup biletów na imprezy kulturalne dla zawodników i osób wchodzących w skład ekipy 
piłkarskiej, odbywające się w trakcie zgrupowań i obozów przygotowawczych; 



d) pokrycie kosztów organizacji Walnego Zgromadzenia Związku, posiedzeń, narad, 

konferencji i statutowych organów Dolnośląskiego ZPN oraz zawodników, trenerów, 

instruktorów, sędziów, menedżerów i działaczy piłkarskich oraz pracowników 
Dolnośląskiego ZPN, w tym także m. in. kosztów wynajęcia lokali, zakwaterowania 

uczestników, obsługi technicznej, oprawy artystycznej i usług gastronomicznych; 
e) pokrycie kosztów organizacji spotkań okazjonalnych, realizowanych podczas meczów 

reprezentacji młodzieżowych Dolnośląskiego ZPN, różnych kategoriach wiekowych, przy 

uwzględnieniu zasad, o których mowa w pkt. d); 
f) pokrycie kosztów zakupu ubiorów i strojów dla osób realizujących cele reprezentacyjne 

Związku; 
g) przyznawanie nagród i stypendiów sportowych dla zawodników reprezentacji 

młodzieżowych Dolnośląskiego ZPN w różnych kategoriach wiekowych; 
h) przyznawanie nagród i zapomóg dla zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, 

działaczy piłkarskich i pracowników Dolnośląskiego ZPN; 

i) pokrycie kosztów zakupu okolicznościowych wiązanek i kwiatów wręczanych w imieniu 
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników 

Dolnośląskiego ZPN; 
j) popularyzację sportu piłki nożnej przez: 

 nieodpłatne przekazywanie na rzecz członków, zawodników, trenerów, instruktorów, 

sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników Dolnośląskiego ZPN oraz osób trzecich – 
proporczyków, koszulek, gadżetów, itp. upominków;  

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

k) ponoszenie kosztów szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy i 
menedżerów piłkarskich oraz pracowników zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, 

działaczy piłkarskich i pracowników Dolnośląskiego ZPN; 
l) pokrywanie innych niezbędnych wydatków związanych z bieżącą działalnością Związku. 

15. Stwarzanie warunków do udzielania ochrony prawnej interesów członków Dolnośląskiego 
ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów piłkarskich, sędziów i działaczy 

piłkarskich. 
16. Nadawanie klubom piłkarskim licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie 

sportowym. 

17. Prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej, wydawniczej i popularyzatorskiej z 
przeznaczeniem na cele statutowe Dolnośląskiego ZPN. 

18. Dolnośląski ZPN może powoływać ośrodki szkoleniowe. 
19. Prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej, sportowej i sportowo-turystycznej 

na cele nie związane z działalnością zarobkową. 

 

§ 12 

Dolnośląski ZPN prowadzi działalność statutową poprzez swoje organy władzy: jurysdykcyjne, 
dyscyplinarne i wykonawcze. 

§ 13 

1. Dolnośląski ZPN może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z Prawem o Stowarzyszeniach i 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

2. W celu prowadzenia działalności określonej w ust. 1, Dolnośląski ZPN może powoływać zakłady, 
agencje, oraz uczestniczyć w spółkach i innych przedsięwzięciach gospodarczych.  

3. Dolnośląski ZPN może tworzyć fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 



Rozdział III 

Członkowie Dolnośląskiego ZPN, ich prawa i obowiązki 

§ 14 

1. Członkami Dolnośląskiego ZPN mogą być: 

a) Okręgowe Związki Piłki Nożnej działające na terenie województwa dolnośląskiego, 
b) kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej działające w formie organizacyjno - prawnej 

określonej w art. 6 ust. 2 ustawy o kulturze fizycznej, 

2. Członkowie Dolnośląskiego ZPN posiadają osobowość prawną i prowadzą działalność na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oraz własnych statutów, zgodnych ze Statutem Dolnośląskiego 
ZPN i PZPN. 

3. Kluby sportowe, o których mowa w pkt. 1 lit. a) niniejszego paragrafu są członkami Dolnośląskiego 
ZPN równocześnie PZPN. 

4. Członkostwo klubu w Dolnośląskim ZPN powstaje z chwilą przyjęcia go na członka przez Zarząd 

Dolnośląskiego ZPN na podstawie jego pisemnej deklaracji. 

5. Członkami wspierającymi Dolnośląski ZPN mogą być osoby prawne, których celem jest działalność 

w zakresie kultury fizycznej deklarujące pomoc finansową i rzeczową lub merytoryczną w realizacji 
celów statutowych. 

§ 15 

1. Członkowie Dolnośląskiego ZPN mają prawo do: 

a) Brania udziału w Walnym Zgromadzeniu Dolnośląskiego ZPN za pośrednictwem swoich 

przedstawicieli, którym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze. 
b) Decydowania o sprawach Dolnośląskiego ZPN na zasadach przewidzianych w statucie, 

zgłoszenia postulatów i wniosków wobec władz i organów Dolnośląskiego ZPN; 

c) Uczestniczenia w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Dolnośląski ZPN. 
d) Zgłaszania żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków 

Dolnośląskiego ZPN w trybie określonym w § 28 ust. 3 pkt c. 

2. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w działalności Dolnośląskiego ZPN z głosem 

doradczym. 

§ 16 

Obowiązki członków Dolnośląskiego ZPN to: 

1. Aktywna działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki nożnej, oraz 

realizacji zadań statutowych Dolnośląskiego ZPN i PZPN;  

2. Przestrzeganie statutów, regulaminów i przepisów obowiązujących w sporcie piłki nożnej;  
3. Realizacja uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy Dolnośląskiego ZPN;  

4. Dbanie o właściwy poziom moralno - wychowawczy i sportowy działaczy, sędziów, 
szkoleniowców, zawodników oraz pracowników zatrudnionych w sporcie piłki nożnej;  

5. Opłacanie składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Dolnośląskiego ZPN w wysokości 
ustalonej przez Zarząd.  

 



§ 17 

1. Z zastrzeżeniem § 17 ust. 2 Członkowie Dolnośląskiego ZPN poddają spory z PZPN, Dolnośląskim 
ZPN, Okręgowymi Związkami Piłki Nożnej lub ich członkami, organom jurysdykcyjnym i 

dyscyplinarnym Dolnośląskiego ZPN i PZPN.  
2. Spory majątkowe między Członkami Dolnośląskiego ZPN powstałe w związku z organizacją i 

uprawianiem sportu piłki nożnej podlegają pod rozstrzygnięcie Piłkarskiego Sądu Polubownego 

działającego w PZPN.  

§ 18 

1. Członkostwo w Dolnośląskim ZPN ustaje w przypadku: 

a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Dolnośląskiego ZPN z dniem jej 

przyjęcia. 

b) rozwiązania i likwidacji Dolnośląskiego ZPN albo klubu sportowego. 
c) rozwiązania i likwidacji sekcji piłki nożnej nadal istniejącego klubu sportowego - z datą 

rozwiązania lub likwidacji; 
d) skreślenie członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich 

lub innych zobowiązań wobec Dolnośląskiego ZPN przez okres przekraczający 6 miesięcy; 
e) wykluczenia z Dolnośląskiego ZPN za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym Statutem lub 

uchwałami względnie decyzjami władz Dolnośląskiego ZPN z datą uprawomocnienia się decyzji 

podjętej w tym przedmiocie. 

2. Odwołania od wykluczenia należy wnieść w terminie 30 dni od daty doręczenia - do Walnego 
Zgromadzenia Członków Dolnośląskiego ZPN. 

§ 19 

1. Członek Dolnośląskiego ZPN może być zawieszony w prawach członka w przypadku, gdy ciąży na 

nim zarzut popełnienia poważnego przewinienia, który daje podstawy do wszczęcia przeciwko 
niemu postępowania dyscyplinarnego.  

2. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu członka uprawnień statutowych przy jednoczesnym 
zachowaniu konieczności wykonywania wszystkich obowiązków nałożonych Statutem, 

regulaminami i innymi obowiązującymi przepisami Dolnośląskiego ZPN.  

 

 

Rozdział IV 
Władze Dolnośląskiego ZPN 

§ 20 

Władzami Dolnośląskiego ZPN są: 

1. Walne Zgromadzenie Członków. 

2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 

 

 

 



§ 21 

1. Kadencja władz Dolnośląskiego ZPN trwa cztery lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym 
lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia. 

2. Przedstawiciele członków na Walne Zgromadzenie zachowują swoje mandaty do dnia odbycia 
nowego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Dolnośląskiego ZPN. 

3. Mandat przedstawiciela członka wygasa z chwilą jego śmierci, utraty zdolności do czynności 

prawnych, pisemnej rezygnacji z mandatu lub odwołania przez członka Dolnośląskiego ZPN. 

§ 22 

1. Prezes Dolnośląskiego ZPN nie może pełnić równocześnie funkcji Prezesa PZPN, Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej, klubu piłkarskiego lub Piłkarskiej Ligi Polskiej. 

2. Wybory prezesa odbywają się w głosowaniu tajnym. 

§ 23 

1. Zarząd, Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby spośród 

przedstawicieli reprezentujących członków Dolnośląskiego ZPN na miejsce tych, którzy ustąpili lub 

zostali odwołani w trakcie kadencji, w razie śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych. 
2. Kooptacji podlega przedstawiciel członka, który kandydując do składu władz Dolnośląskiego ZPN, 

otrzymał kolejno największą liczbę głosów spośród kandydatów nie wybranych w skład tego 
organu, o ile podtrzyma deklarację zgody do udziału w jego pracach. Liczba powołanych nowych 

członków nie może przekroczyć 1/3 członków pochodzących z wyboru. Zarząd podejmuje decyzję o 

kooptacji. 

§ 24 

Najwyższą władzą Dolnośląskiego ZPN jest Walne Zgromadzenie Członków Dolnośląskiego ZPN. 

§ 25 

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków Dolnośląskiego ZPN należy: 

a) uchwalenie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie i rozwiązaniu się 
Dolnośląskiego ZPN; 

b) uchwalanie programu działania i wytycznych dla pozostałych władz Dolnośląskiego ZPN; 

c) wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN; 
d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej; 

e) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
f) rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie wykluczenia z Dolnośląskiego ZPN; 

g) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Dolnośląskiego ZPN. 

§ 26 

1. W Walnym Zgromadzeniu Członków Dolnośląskiego ZPN biorą udział przedstawiciele członków 

Dolnośląskiego ZPN wybrani przez odpowiednie organy członków według zasad określonych w ich 

statutach. 
2. Członkowie Dolnośląskiego ZPN zobowiązują się do wskazania swoich przedstawicieli wybranych 

w trybie wskazanym w § 26 ust. 1 w terminie najwcześniej na 3 miesiące a najpóźniej na 1 
miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Dolnośląskiego 

ZPN. 

 



§ 27 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Dolnośląskiego ZPN zapadają zwykłą większością 
głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby przedstawicieli członków na Walnym 

Zgromadzeniu, o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. 
2. Każdy członek Dolnośląskiego ZPN wybiera jednego przedstawiciela. 

3. Każdemu członkowi Dolnośląskiego ZPN przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu 

Członków Dolnośląskiego ZNP. 
4. Przedstawiciel członka Dolnośląskiego ZPN działa i głosuje w imieniu i na rzecz członka. 

§ 28 

1. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze odbywa się raz na 4 lata. 
2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się najwcześniej na 6 miesięcy, a 

najpóźniej na 2 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego 
PZPN. 

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd większością 2/3 ogólnej swoich członków: 

a) z własnej inicjatywy; 

b) uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej; 
c) uwzględniając żądanie najmniej 50 % ogólnej liczby członków Dolnośląskiego ZPN. 

4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Dolnośląskiego ZPN w 
trybie oznaczonym w § 28 ust. 3 pkt b i c i § 28 ust. 7 w ciągu 30 dni od pisemnego zgłoszenia 

wniosku Komisji Rewizyjnej lub żądania członków określonego w § 28 ust. 3 pkt c 
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Dolnośląskiego ZNP organem uprawnionym 

do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Członków Dolnośląskiego ZPN w trybie określonym w § 28 ust. 7, przy czym termin 
Zgromadzenia powinien zostać ustalony ma dzień nie późniejszy niż 3 miesiące od upływu 

terminu dla Zarządu do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oznaczonego w § 28 
ust. 4 zd. 1. 

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 3 miesięcy od decyzji o jego zwołaniu. 

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw, dla których zostało 
zwołane. 

7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia przedstawicieli członków, Zarząd 
zawiadamia członków Dolnośląskiego ZPN za pomocą listów poleconych wysłanych co najmniej 

na 30 dni przed terminem Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego zawiadomienie może być 

wysłane Członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając 
adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. 

8. Z zastrzeżeniem treści § 22 ust. 2 Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w 
głosowaniu jawnym. 

9. Jeżeli zwołane przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną Walne Zgromadzenie Członków nie jest zdolne 
do podjęcia uchwał z uwagi na brak reprezentacji ½ ogólnej liczby przedstawicieli członków 

określonej w § 27 ust.1, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem Członków w pierwszym terminie, 

to po półgodzinnej przerwie w tym samym dniu, w tym samym miejscu i z tym samym 
porządkiem obrad odbywa się następne Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym 

Zgromadzeniem Członków w drugim terminie. Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie 
jest zdolne do podejmowania uchwał przy reprezentacji 1/3 ogólnej liczby przedstawicieli 

członków Dolnośląskiego ZPN, zaś uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów. 

§ 29 

1. W okresach między Walnymi Zgromadzeniami Członków najwyższym organem władzy 

Dolnośląskiego ZPN jest Zarząd. 

2. W skład Zarządu wchodzi: 



a) Prezes Dolnośląskiego ZPN, wybrany w odrębnym tajnym głosowaniu; 

b) Do 20 osób wybranych imiennie z listy kandydatów, zaproponowanej przez przedstawicieli 

członków Dolnośląskiego ZPN. 

3. Całokształtem prac Zarządu kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje Dolnośląski ZPN na 
zewnątrz, z zastrzeżeniem treści § 56 

4. Do obowiązków Prezesa należy w szczególności: 

a. bieżące działanie w imieniu Dolnośląskiego ZPN zgodnie ze sposobem reprezentacji 

określonym w § 56; 
b. zwoływanie zebrań Zarządu i jego oraz przewodniczenie tym pracom i posiedzeniom,  

c. składanie władzom Dolnośląskiego ZPN informacji o stanie Dolnośląskiego ZPN i 
podejmowanie na bieżąco decyzji. 

§ 30 

Do kompetencji Zarządu należy: 

a) realizowanie programu i wytycznych, przyjętych w Uchwałach Walnego Zgromadzenia 

Członków Dolnośląskiego ZPN; 
b) reprezentowanie Dolnośląskiego ZPN na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu; 

c) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków Dolnośląskiego ZPN; 
d) zarządzanie majątkiem i funduszami Dolnośląskiego ZPN; 

e) uchwalanie planów działania i planów finansowych oraz sporządzanie sprawozdania 

finansowego Dolnośląskiego ZPN; 
f) zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej Dolnośląskiego ZPN; 

g) uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu, Prezydium, Wydziałów i Komisji stałych 
Dolnośląskiego ZPN; 

h) powoływanie i odwoływanie przewodniczących Wydziałów i Komisji stałych Dolnośląskiego 
ZPN; 

i) uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i 

wytycznych normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie województwa 
dolnośląskiego; 

j) przyjmowanie, wykluczanie oraz zawieszanie członków Dolnośląskiego ZPN; 
k) interpretacja Statutu Dolnośląskiego ZPN oraz regulaminów i innych aktów normatywnych, 

uchwalonych przez Zarząd; 

l) Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z właściwymi przepisami. 

§ 31 

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne 

Zgromadzenie Członków Dolnośląskiego ZPN zgodnie z par.28 

§ 32 

W przypadku naruszenia przez członka Dolnośląskiego ZPN Statutu, postanowień, regulaminów, 

przepisów, uchwał lub decyzji władz Dolnośląskiego ZPN - Zarządowi przysługuje zależne od 
okoliczności prawo: 

a) zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w określonym terminie; 
b) odmowy pomocy organizacyjnej lub innego poparcia; 

c) żądanie cofnięcia niedopuszczalnych uchwał albo decyzji, względnie ich uchylenia. 

 



§ 33 

1. Posiedzenia Zarządu powinny się odbywać, co najmniej 1 raz w kwartale. 

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy jego 

członków. 

3. Zakres działania i tryb pracy Zarządu Dolnośląskiego ZPN określa regulamin uchwalony przez 
Zarząd. 

§ 34 

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi do 8 osób. 

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej jako organu nadzorczego należy: 

a) Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności statutowej i 
finansowo - gospodarczej. 

b) Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie oraz posiada wyłączne 
prawo do stawiania wniosku dotyczącego absolutorium. 

c) Zatwierdzanie Rocznego Sprawozdania Finansowego sporządzonego przez Zarząd zgodnie z 

odpowiednimi przepisami. 
d) Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń 

kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 
e) Komisja Rewizyjna jest uprawniona do wnioskowania zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzanie 

Członków i jego zwoływania zgodnie z trybem określonym w § 28. 

4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać 

udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym. 

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie regulaminu 

Rozdział V 

Organy jurysdykcyjne i dyscyplinarne Dolnośląskiego ZPN. 

§ 35 

Dolnośląski ZPN jest uprawniony do sprawowania władzy jurysdykcyjnej, dyscyplinarnej w stosunku 

do swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów piłkarskich oraz 
działaczy piłkarskich, w tym także do rozstrzygania sporów i konfliktów między nimi, wynikłych ze 

stosunków sportowych. 

 

§ 36 

Z zastrzeżeniami odrębnych przepisów Dolnośląski ZPN ma prawo stosowania sankcji regulaminowych 
i nakładania kar dyscyplinarnych na członków Dolnośląskiego ZPN. 

§ 37 

(skreślony) 



§ 38 

(skreślony) 

 

§ 39 

(skreślony) 

§ 40 

(skreślony) 

§ 41 

(skreślony) 

 

§ 42 

Organami dyscyplinarnymi Dolnośląskiego ZPN są: 

a) Wydział Dyscypliny wybierany i odwoływany przez Zarząd Dolnośląskiego ZPN. 

b) Komisja Odwoławcza wybierana i odwoływana przez Zarząd Dolnośląskiego ZPN. 

Kadencja Wydziału Dyscypliny i Komisji Odwoławczej jest równa kadencji organów władz 

Dolnośląskiego ZPN. 

§ 43 

1. Wydział Dyscypliny Dolnośląskiego ZPN składa się od 4 do 6 członków w tym Przewodniczącego, 

Wiceprzewodniczącego, Sekretarza 

2. Do kompetencji Wydziału Dyscypliny jako organu I instancji należy: 

a) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych podczas i w 

związku z zawodami piłkarskimi na szczeblu podlegającym Dolnośląskiemu ZPN; 

b) rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami 
piłkarskimi – reguł technicznych i dyscyplinarnych; 

c) orzecznictwo w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego zawodników i 
klubów sportowych, uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu Dolnośląskiego ZPN, 

d) orzecznictwo w postępowaniu przeciwko szkoleniowcom, sędziom i działaczom piłkarskim w 

związku z naruszeniem przez nich Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 

3. Wydział Dyscypliny Dolnośląskiego ZPN działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd 
Dolnośląskiego ZPN. 

4. Wydział Dyscypliny Dolnośląskiego ZPN może orzekać jako organ II instancji, rozpoznając środki 
odwoławcze od orzeczeń wydanych przez Zarządy lub inne komórki klubów członków 

Dolnośląskiego ZPN zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 

 



§ 44 

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia wykroczenia dyscyplinarnego, 
niezależnie od innego toczącego się postępowania przeciwko obwinionemu przed jakimkolwiek 

organem orzekającym. 
2. Postępowanie dyscyplinarne powinno być prowadzone zgodnie z zasadami jawności i zapewnienia 

obwinionemu prawa do obrony. Istnieje możliwość wyłączenia jawności procedury dyscyplinarnej 

zgodnej z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 
3. W uzasadnionych przypadkach, organ dyscyplinarny może zawiesić obwinionego w prawach 

zawodnika, szkoleniowca, sędziego lub działacza piłkarskiego z chwilą uznania, że ze względu na 
rodzaj wykroczenia dyscyplinarnego wymaga tego dobro sportu piłkarskiego, a zwłaszcza porządek 

i dyscyplina związkowa. 

§ 45 

Za popełnione wykroczenia nakłada się na winnych kary dyscyplinarne, przewidziane w Regulaminie 

Dyscyplinarnym PZPN. 

§ 46 

Wydział Dyscypliny Dolnośląskiego ZPN wydaje orzeczenia, które ogłasza obwinionemu, pouczając go 
o prawie i terminie odwołania, a następnie doręcza obwinionemu orzeczenie na piśmie z 

uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie odwołania. 

§ 47 

1. W skład Komisji Odwoławczej Dolnośląskiego ZPN wchodzi do 5- 8 członków. 

2. Komisja Odwoławcza Dolnośląskiego ZPN orzeka w II instancji, rozpoznając środki odwoławcze od 
orzeczeń Wydziałów i innych jednostek organizacyjnych Dolnośląskiego ZPN. 

3. Komisja Odwoławcza Dolnośląskiego ZPN działa w 3 osobowych Zespołach Orzekających 

wyznaczonych przez przewodniczącego. W przypadku spraw trudnych i o skomplikowanym 
charakterze, rozpoznawanie takich spraw może dokonywać 5 osobowy Zespół Orzekający. 

4. Przewodniczący Komisji Odwoławczej Dolnośląskiego ZPN ma prawo brać udział w posiedzeniach 
Zarządu oraz innych organów z głosem doradczym. 

5. Komisja Odwoławcza Dolnośląskiego ZPN działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez 
Zarząd Dolnośląskiego ZPN. 

§ 48 

1. Zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają Statut PZPN i przepisy 

Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN. 
2. Za niewykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych i 

dyscyplinarnych Dolnośląskiego ZPN wymierza się kary: 

- klubom – kary pieniężne do wysokości określonej przez Regulamin Dyscyplinarny PZPN i 

Zarząd Dolnośląskiego ZPN, zakaz transferów krajowych i zagranicznych (definitywnych i 
czasowych), przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, wykluczenie z 

Dolnośląskiego ZPN. 

4. Organem uprawnionym od orzekania kar, o których mowa w ust. 2 jest Wydział Dyscypliny 

Dolnośląskiego ZPN Od decyzji w tym przedmiocie przysługuje stronie w ciągu 14 dni od jego 
ogłoszenia odwołanie do Dolnośląskiej Komisji Odwoławczej. 

5. Kary wymienione w ust. 2 mogą być zawieszone, obniżone lub darowane przez organ I instancji, w 
przypadku wykonania orzeczenia lub decyzji dyscyplinarnej organu jurysdykcyjnego, względnie 

dyscyplinarnego. 



Rozdział VI 

Organy pomocnicze i administracyjne Dolnośląskiego ZPN. 

§ 49 

1. Dla wypełnienia statutowych celów i zadań Dolnośląskiego ZPN związanych z bieżącym 
prowadzeniem rozgrywek piłkarskich i zespołów reprezentacyjnych oraz organizowaniem i 

upowszechnianiem sportu piłki nożnej na Dolnym Śląsku Zarząd Dolnośląskiego ZPN powołuje i 
odwołuje wydziały, komisje i inne komórki organizacyjne Dolnośląskiego ZPN. 

2. Wydziały, komisje i inne komórki składają się z powołanych przez Zarząd osób w liczbie i strukturze 
niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów przewidzianych na okres kadencji. 

§ 50 

1. W ramach Dolnośląskiego ZPN działają następujące organy pomocnicze: 

a) Wydziały i Komisje Dolnośląskiego ZPN; 
b)  Dolnośląska Rada Trenerów w skład której wchodzi od 8-do 10 trenerów; 

c) Dolnośląskie Kolegium Sędziów w skład którego wchodzi od 8-do 10 osób; 

d) inne komórki organizacyjne powoływane zgodnie z uprawnieniami Zarządu Dolnośląskiego 
ZPN, w myśl § 30 pkt. f niniejszego Statutu. 

2. Przewodniczących odpowiednio Dolnośląskiej Rady Trenerów oraz Dolnośląskiego Kolegium 

Sędziów wybiera Zarząd Dolnośląskiego ZPN. Pozostałych członków Dolnośląskiej Rady Trenerów 

oraz Dolnośląskiego Kolegium Sędziów powołuje Zarząd Dolnośląskiego ZPN na wniosek 
odpowiednio Przewodniczącego Dolnośląskiej Rady Trenerów albo Dolnośląskiego Kolegium 

Sędziów.  
3. Pracami Dolnośląskiej Rady Trenerów i Dolnośląskiego Kolegium Sędziów kieruje Zarząd 

Dolnośląskiego ZPN. Dolnośląska Rada Trenerów oraz Dolnośląskie Kolegium Sędziów co roku 

składają Zarządowi Dolnośląskiego ZPN sprawozdania ze swojej działalności. 
4. Zakres i tryb działania organów pomocniczych Dolnośląskiego ZPN określają regulaminy uchwalone 

przez Zarząd Dolnośląskiego ZPN. 

§ 51 

1. Wydziałem administracyjnym Dolnośląskiego ZPN jest Biuro. 

2. Biuro Dolnośląskiego ZPN działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd 

Dolnośląskiego ZPN 

 

 

 

Rozdział VII 

Wyróżnienia i nagrody. 

§ 52 

Dolnośląski ZPN ma prawo wyróżniania, nagradzania i udzielania finansowego wsparcia, zasłużonym 

dla sportu piłki nożnej, członkom Dolnośląskiego ZPN, zawodnikom, szkoleniowcom, sędziom, 
działaczom piłkarskim i pracownikom. 



§ 53 

Dolnośląski ZPN może występować do władz państwowych, samorządowych i sportowych o nadanie 
odznaczeń członkom Dolnośląskiego ZPN, zawodnikom, szkoleniowcom, sędziom, działaczom 

piłkarskim i pracownikom. 

§ 54 

Rodzaje wyróżnień i nagród oraz warunki ich przyznawania określają odpowiednie przepisy oraz 

regulaminy PZPN i Dolnośląskiego ZPN. 

Rozdział VIII 

Majątek i fundusze Dolnośląskiego ZPN 

§ 55 

1. Majątek Dolnośląskiego ZPN stanowić mogą nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery 

wartościowe i pieniądze. 

2. Na fundusze Dolnośląskiego ZPN składają się: 

1) składki roczne członków, 

2) wpływy z zawodów organizowanych przez Dolnośląskiego ZPN, 

3) składki i opłaty związane z transferami, 
4) dotacje, subwencje, darowizny, środki pochodzące z fundacji oraz innych źródeł, 

5) wpływy uzyskane z działalności gospodarczej, o ile zostanie podjęta, 
6) inne wpływy z działalności statutowej. 

§ 56 

Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych 
Dolnośląskiego ZPN wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa i członka zarządu. 

§ 57 

1. Dolnośląski ZPN prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd Dolnośląskiego ZPN, przestrzegając obowiązujących w 
tym zakresie przepisów, wydanych przez właściwe władze państwowe. 

3. Kontrolę nad gospodarką finansową Dolnośląskiego ZPN sprawuje Komisja Rewizyjna 
Dolnośląskiego ZPN. 

 

Rozdział IX 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Dolnośląskiego ZPN 

§ 58 

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Dolnośląskiego ZPN podejmuje Walne 
Zgromadzenie Członków Dolnośląskiego ZPN większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej 

połowy liczby przedstawicieli członków Dolnośląskiego ZPN. Postanowienie § 28 ust. 9 stosuje się 



odpowiednio z wyłączeniem regulacji w zakresie większości, którą są podejmowane uchwały 

Walnego Zgromadzenia Członków w drugim terminie. 

2. Uchwały o których mowa w ust. 1 mogą być podjęte tylko wówczas gdy sprawy zmiany Statutu 
lub rozwiązania Dolnośląskiego ZPN były wcześniej ujęte w porządku obrad. 

§ 59 

Uchwalanie zmian w Statucie Dolnośląskiego ZPN może być przedmiotem Walnego Zgromadzenia 
Członków Dolnośląskiego ZPN wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad. 

 

 

§ 60 

1. Uchwała o rozwiązaniu Dolnośląskiego ZPN określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony 

zostanie majątek. 

2. Likwidatorów powołuje Walne Zgromadzenie przedstawicieli członków Dolnośląskiego ZPN w ilości 

trzech osób. 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe. 

§ 61 

Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, przeprowadzania zawodów, zgłoszeń 

i statusu zawodników oraz dyscypliny, określają regulaminy i inne przepisy wydane przez Zarząd PZPN 
lub upoważnione przez niego organy, w tym Dolnośląski ZPN. 

§ 62 

1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Członków 
Dolnośląskiego ZPN i Zarządowi Dolnośląskiego ZPN.  

2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje 
Zarządowi Dolnośląskiego ZPN.  

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Dolnośląskiego ZPN zmieniające interpretację Zarządu 

Dolnośląskiego ZPN nie działają wstecz.  

§ 63 

1. Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego  

  

 


