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Tekst jednoli§

sTATUT

§1

Okręgowego Związku Piłki Nożnej

w Legnicy

Rozdział I

Nazwa. teren działania. siedziba władz. charakter prawny.

Okręgowy Zwiryek Piłki Noznej, zrvany dalej w skrócie ,,OZPN" jest zwiąkiem spońowym

w rozumieniu obowią7ujących przepisów prawa.

§2

Terenem dzińartla OZPN są obszary obejmujące powiaty: górowski, głogowski, jaworski,

legnicki, lubiński, polkowicki, złotoryjski, a siedzibą władzjest miasto Legnica.

§3

OZPN posiada osobowośó prawną.

OZPN jest dobrowolną samorządną i trwałą organizacją sportu piłki nożnej, działającą w

oparciu o ztzeszonych w niej członków.

ą?1

§4

l. OZPN jest

§5



2. Okręgowy ZwiązekPiłki Nożnej w Legnicy działa zgodnie z Prawem o

Stowarryszeniach, Ustawą o kulturze firycznej, innymi pnepisami prawa oraz

niniejsrym §tatutem.

§6

OZPN dzińaw ramach Dolnoślą,ski ego ZwiągkuPiłki Noznej funkcjonującego na podstawie

art. 15 Statutu Polskiego Zwlvl$ Piłki Nożnej koordynującego działalność piłki noznej w

regionie,

§7

OZPN stosując zasady wymienione w § 5 Statutu, samodzielnie określa swoje cele, programy

działania i struktury organizacyjne araz uchwala akfy wewnętrzne dotyczące jego

działalności.

§8

OZPN posiada odznakę ofganizacyjną emblemat i utywa pieczęci z zachowaniem

obowiązujących w Ęm zakresie przepisów.

Rozdział rr

Cele i środki dziŃania.
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§9

piłki nomeJ na obszarzę dzińuia oZPN



t

3. PozYskiwanie środków materialnych i finansolvych zprzeznaczeniem ich na prowadzenie

swoj ej działalności statutowej,

§10

OZPN realizuje swoje cele w szczególnościpoprzez:

1. Zrzeszanie klubów spońowych, posiadających sekcje piłki nożnej, mających formy
organizaryjno - prawne określone w ań. 6 ust. 2 ustawy o kulfune fizycznej.

2. OPracowYwanie kierunków rozwoju sporlu piłki noznej oraz kierowanie działaniami
*ńęarrymi z uPrawianiem piłki noznej w obszarze działania OZPN, określonego w § 2
niniejszego Stafufu,

3, Organizowanie sYstemu rozgrywek mistrzowskich i pucharolvych w obszarze dzińańa
ozpN we wszystkich kategoriach wiekowy cĘ takżewśród kobiet,

4, PrzYgotowYwanie i udział reprezentacji OZPN w systemie rozgrywek prowadzonych
ptzez DZPN,

5, §/spółpracę i utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z DZPN,
6, OPracowlrvanię l, ręalizowanie szkolenia oraz doskonalenie trenerów, instruktorów,

sędziów, zawodników, menadżerów piłkarskich, działaczy sportowych i pracowników
etatowych,

7, Prowadzenie ewidencji, staĘstyki, dokumentacji i zasobów archiwalnych oraz wydawanie
komunikatów i materiałów inforrrracyjnych,

8, SPrawowanie nadzoru i kontroli nad ptzestrzeganiem przęz członków oZpN,
zawodnikówo menadŻerów Piłkarskich, szkoleniowców, sędziów, dziaŁaczy przepisów
niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał i innych przepisów OZPN, DZPN, PZPN,

9, RozstrzYganie sPorów powstaĘch pomiędzy członkami OZPN w wyniku ich działalności
sportowej w dziedzinie piłki nożnej,

10, Nakładanie kar dYscyplinarnych i sankcji regulaminouych na członków oZpN,
zawodników, menadżerów pilkarskich, szkoleniowców, sędziów or7 dziŃacry
§PortowYch doPuszczających się naruszenia przepisów i zasad obowiązujących w sporcie
piłki noznej,

11, Utrąrmlrłanie kontaktów ze środkami masowego przekazlłw zakresię rcalizaejipoli§ki
informacyj nej doĘc*ząqgi dzi ałalności OZPN,

12,Inicjow*'* PZń2ijln.*.r,l"ienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów
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2.

3.

13. Podejmowanie różnorodnych działań słuZących uzyskiwaniu środków materialnych

finansowych na realizację celów izadań statutov4ych,

1 4. podej mowanie innych dzińń dla rcńiracji celów i zadń stafutorruych.

1.

§ 11

OZPN możę prowadzić działalnośó gospodarczązgodnie z Prawem o Stowarryszeniach i
innymi obowią.zującymi w tym zakresie przepisami,

W celu prowadzenia dzińalności określonej w ust. 1, OZPN mozs powoływać zakJady,

agencje oraz uczestniczyów spółkach i innych przedsięwzięciach gospodarczych,

ozpN moze tworryć fundacje zgodnie z obowiąpującymi przepisami.

§12

ozpN prowadzi działalność statutową poptzez swoich cńonków oraz

wykonawcze i dyscyplinarne.

organy władry,

Rozdział trII

Członkowie OZPN. ich prawa i obowiązki.

§ 13

1. Członkami OZPN mogą być kluby spońowe posiadające sekcje piłki nożnej działające
w formie organizaryjno - prawnej okr:eśIonej w art.6 ust.2 ustawy o kulturze fizycznej.
2. Członkowstwo klubu w OZPN powstaje z chwilą przyjęcia go na członka przez
Zarząd, OZPN na podstawie jego pisemnej deklaracji,

3. członkami wspierającymi ozpN mogą być osoby fizyczne i prawne

członkowie

§14



€ 2.

3.

4.

5.

6.

1, Brania udziału w WalnYm Zebraniu OZPN za pośrednictwem delegatów, którym
przysfuguje cTprle i bierne prawo wyborcze.

1, DecYdowania o sPrawach OZPN na zasadach ptzewidzianych w Statucie oZpN.
2, członkowie wspieraj ący mają prawo uczestnictwa w działalności ozpN z głosem

doradczym.

§15

Członkowie OZPN sązobowią?ani do:

1, AkfYwnej działalnoŚci na rzęcz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki noznej oraz
realizacji zadń statutowych OZPN, DPZi.{, PZPN.
Przestrzegania stafutów, regulamiłów i przepisów obowiązujących w sporcie piłki nożnej.
Realizacji uchwał i decyzjipodjętych ptzezstatutowe organy ozpN.
Dbanie o utrzYmanie właŚciwego poziomu moralno - wychowaw częgo dziŃacz1
sPortowYch, sędziów, zawodników, trenerów, instruktoró w arazpracowników w sporcie
piłki noznej,

Udziafu we współzawodnictwie organizowanym przezOZPN, DZPN,
opłacania składęk i innych Świadczeń na tzęcz ozpN, DzpN i pzpN w wysokości
ustalonej przęz ich Zarządy.

§16

Członkostwo OZPN ustaje w wypadku:

1, Dobrowolnej rezYgnacji zgłoszonej na piśmie d,o ZarządttozpN z dniem jej przyjęcia.
2, Ronvią7ania, likwidacji lub upadłości OZPN, klubu sportowego w rozumieniu § 13 z datą

rozwią3ania, likwidacji lrrb upadłości.

3' WYkluczenia Przez Zarząd, OZPN za dzińarńa sprzeczne z prawem, statutem lub
uchwałami PZPN, DZPN, OZPN z datąupra.womocnienia się uchwaĘ podjętej w łm
przedmiocie.

§17

1.



2. prezes Honorowy OZPN możeuczestriczyó w posiedzeniach władz OZPN z głosem

doradczym.

§18

1. Zzastrzeżeniem ust. 2 członkowie OZPN poddają §pory z PZPN, DOlnoŚląskim ZPN,

okręgowymi Związkami Piłki Nożnej lub ich członkami, organorh jurysdykcyjnYm i

dysryplinarnym odpowiednio PZPN i Dolnośląskiego ZPN.

2. Spory majątkowe powstałe w nłiągku z uprawianiem sportu piłki noznej powinnY bYĆ

poddane do rozstrzygnięcia Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN.

Rozdział W

Władze OZPN.

§1;

Władzami OZPN są

1. Walne Zębranie Delegatów.

2. Zarząd.

3. Komisja Rewizyjna.

§20

1. Kadencja władz OZPN trwa cńery ?ata, aich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu

Sprawozdawczo _Wykonawczym głosowaniu tajnym lub jawnym,w zależnoŚci od

uchwały Walnego Zębrańa.

Z. Przedstawiciele członków na Vy'alne Zębtarie zachowują swoje mandaty do czasu

Walnego Zebrańa Sprawozdawczo-'Wybor częgo OZPlt{.

11.

z chwiląjego śmierci , pisemnej rerygnacji z mandatu iub



1.

4. Członkowie OZPN mogą w trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delegatą

którego mandat wygasa.

§21

Najwyższą władzą OZPN j est Walne Zebtańę Delegatów.

§22

Prezesem OZPN w odrębnym głosowaniu orźż członkami Zaruądu i Komisji Rewizyjnej

OZPN mogąbyć wybrani:

delegaci na walne Zębrańę Sprawozdawczo - \ilyborcze OZPN,

członkowie ustępującego Zaruądu, Komisji Rewizyjnej nie będącymi delegatami: .-

dzińaczę piłkarscy pełniący aktualnie funkcje w strŃturach PZPN, DZPN, OZPN według

zasad określonych przez Zarząd OZPN.

§23

1. Zarząd,Komisja Rewizyjna maja prawo dokooptować do swego składu nowych człoŃów

spośród przedstawicieli członków OZPN na miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali

odwołani w czasie kadencji.. Liczbapowołanych nowych członków nie może przehoczlć

1 l 3 licńy członków pochodzących z wyboru.

Do kompetencj i Walnego Zębr ańa Delegatów naleĘ :

uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się

oZPN,

uchwalanie programu dzińaniai wyrycznych dla pozostałych władz OZPN,

rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdń z dzińalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

oZPN,

udzielanie absolutorium ustępującemuZarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

la)
b)

'c)

§zł)

1.

a)

b)

c)

d)

e) oraz delegatów na Walne Zgromadzenia



0 nadawanie qftułu Prezesa Honorowego i Członka Honorowego OZPN osobom

szczególnie zasłużonym dla sportu piłki noznej w okręgu,

g) rozpatrywanie odwołań cźonków ( klubów ) od decyzji w sprawie wykluczeniazaZPN ,

h) odwołanie o którym mowa w ust. 1 pkt. g niniejszego paragrafu powinny być zgloszone

na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego ZebrańaDelegatów

§25

W 'V/alnym Zebraniu Delegatów biorąudział:

1. z głosem stanowiącym:

a) delegaci wybrani wedfug zasad ustalonych ptzezZaruądozPN,

b) ustępujący członkowie Zarządu, Komisji Rewiąyjnej nie będący delegatami,

2. z głosem doradczym:

a) członkowie honorowi OZPN, DZPN, PZPN,

b) członkowie wspierający,

c) zaproszeni goście,

§26

Do ważnoŚci Walnego Zebrania Delegatów konieczny jest udział w pierwszym terminie

Yz ogółu delegatów. Z uwagi na brak reprezentaeiiYz ogó|nej liczby delegatów w
pierwszym terminie, to po półgodzinnej plzer-wie w tym §amym dniu, w tym §amym

miejscu izĘm §amym porządkiem obrad odbywa się następne'Walne Zebranie
Delegatów, zwane dalej WalnymZebraniem Delegatów w drugim terminie. Walne

Zebranie Delegatów w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał plzy
reprezentacji 1/3 ogólnej liczby Delegatów.

§27



§28

Uchwały Walnego ZębrańaDelegatów zapadajlązwykłąwiększościągłosów, przy obecnoŚci

co najmniej % ogólnej licńy delegatów obecnych na walnym Zebrańu, poza przlpadkami

do§czącymi uchwaleni a zmiarty statutu i rozwiązaniu się OZPN, kiedy wymagane jest 2l3

głosów przy obecności co najmniej % ogólnejliczby delegatów.

1. Walne Zebranie Delegatów zwoĘwane jest przez Zaruąd w połołvie i przed upĘwem

kadencji żĘ-rą ze Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zębranie Delegatów odbywa się

tazrua 4lata.

2. Walne Zębrańe Sprawozdawozo - Wyborcze odbywa się najwcześniej na 6 miesięa}, &

co najmniej na 2 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdaulczo -
Wyborczego DZPN.

a-/-
§30

("

1. Nadnvyczajne Walne Zebranie zwofuje Zar,ząd, głosami co najmniej 2l3 swoich

członków:

a) z własnej inicjaty,wy,

b) uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) uwzględniając żądanie 1i3 ogólnej liczby członków OZPN.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w terminie 3 miesięcy od decyzji o jego

nvołaniu i nie przerywa kadencji,

'3. Nudr*yczajne Walne Zębrańe obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw , dla których

zostało zwołane.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Watnego ZebrartiaZarząd zawiadamia delegatów co

najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zębrańa.

5. Z zastrzężeniem treści § 20 Walne Zebranle podejmuje uchwĄ w głosowaniu jawnym.

§29

§31



J.

4.

W skład Zarządu OZPN wchodzą

Prezes OZPN wybrany w odrębnym głosowanią

14 członków wybranych imiennie z listy kandydatów zaproponowanej pruęz delegatów.

Zarząd konstruuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zvvńane w ciągu 14

dni od dniawyboru.

Posiedzenia Zatządu odbywają się w ustalonych terminach, a zakres dzińańa, organizacji

i tryb pracy Zaruądu i jego organów wykonawczych określają uchwalouę plzez Zaruąd

regulaminy

§32

1. Całokształtem prac Zaruądu OZPN kieruje Prezes, który jednocześnie reprezentuj e Zarząd

na zevłnątrz, z zaslrzeżeniem § 52.

Do kompetencji Prezesa na|eĘ w szczególności:

bieżące działanie w imieniu OZPN,

zwoływanię zebrań Zaruądu i jego Prezydium oraz przęwoclni92ę6. ich pracom i

posiedzeniom,

składanię władząOZPN informacji o starrię OZPN i podejmowanie na bieząco decyzji,

podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje wyznaczony ptzęz niego

Wiceprezes.

§33

Do kompetencj i Zarządu naleĘ :

1. Realizowanio programu i v,rytyczrrych przajętych w uchwałach Walnego Zebraria

Delegatów,

2. Reprezentowanie OZPN na zewnątrz otaz działanie w jego imieniu,

3. Wybór 5 - cio osobowego Prezydium,

4. ZwoĘwartie Walnego ZębrarttaDelegatów,

5. Zarządzanie majątkiem i funduszami OZPN,

6. skreślony

7. Uchwalanie planów dziŃanla i planów finansowych orcz za1łlierdzanie sprawozdania

5.

2.

a)

b)

c)

d)

8.



9' uchwalanie i zmienianie regulaminów pracy zarządu,prezydium, y/ydziałów i komisji
§tałych OZPN,

10. Powoływanie i odwoĘwanie przewodni cząeychWydziałów i Komisji staĘch oZpN,
11'Uchwalanie i wYdawanie wszelkiego rcdz.ajuprzepisów, postanowieĄ regulaminów i

wytycznych normujących uprawianie sportu piłki noznej na terenie działania ozpN,
l2'PrzYjmowanie członków OZPN na podstawie ich pisemnej deklaracj i orczzawieszanie i

wykluczanie członków OZPN,
13' Wnioskowanie nadania t'/fułu Honorowego Prezesa aruzcńorkaHonorowego oZpĘ
14, InterPretacja Stafutu OZPN oraz regulaminów i innych ak1ów normatywnych

uchwalany eh przez Zarząd,
15' Uchwalanie składek członkowskich i innych opłat związanych z uczestnictwem wdziałalności stafutowej OZPN,
16, podejmowanie innych decyzji, uchwał we wsąystkich sprawach z wyjątkiem

zastrzeżonych do kompetencj i walnego Zebtania.

§34

;:Xl"arządu 
zaPadajązwYkłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy

§35

V/ razie usĘrienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowiprzysfuguje prawo wyborunowego prezesa wybranego spośród człoŃów zaruądu, który pełni tę funkcję do czasunajbliższe go Walnego Zebt ańaDel egatów.

§36

oZPNcńonka Stafuą uchwał, regulaminów lub decyzji



1.

2.

J.

4.

§37

Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób, w tym z Przewodniczącęgo,

Wiceprzewodniczącego i Sel§etarza.

Komisja rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalnośpi

statutowej i finansowo - gospodarczej.

Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zębrańu sprawozdanię oraz posiada wyłączne

pfawo dg stawiania wniosku doĘczącego absolutorium.

Przewodniczący Komisji lub uprawniany ptzez niego członek Komisji ma prawo brać

udział w posiedzeniach Zarządui innych organach z głosem doradczym,

Rozdział V

Organy dyscyplinarne.

§38

OZPN jest uprawniony do sprawowania władzy dyscyplinarnej w stosunku do swoich

członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oruz dzińaczy piłkarskich, a także

do rozstrzygnięcia wynikłych między nimi sporów wynikających ze stostrnków sportowych.

§39

1. Organami dyscyplinamymi OZPN są

a/Wydziń Dyscypliny,

bi skreślony

§40

Członków organów dyscyplinamych powołuj e Zaruąd, a kadencja Ww organów jest równa

kadencji Zarządu.

1. instancyjna.



2. V/Ydział DYscYpliny składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarzai
2 - 6 cńorków.

Do kompetencji Wydziału Dyscypliny jako organu I instancj inaleĘ:
orzecznictwo dyscyplinarne o sprawach sportowych wykroczeń popełnionych podc zas i w
nłłiązJol z zawodami piłkarskimi na szczeblu okręgowym podlegającymi kompetencji

oZPN,

orzecznictwo w postępowaniu przeciwko tfenerom, instruktorom, sędziom i dzińaczom

Piłkarskim w zwiąpku z naruszeniemprzeznich Regutaminu Dyscyplinarnego pZpN,

orzecznictwo w sPrawach naruszenia przepisów dotyczących stafusu prawnego

zawodników i klubów sportowych uczestniczącychw rozgrywkach na szczeblu okręgu,

WYdzial ĘscYPliny OZPN może onekłć jako organ II instancj i, rozpoznając środki
odwolawcze od orzeczeń wydanych p eż, Zaruądy lub inne komórki klubów
członków OZPN zgodnie z Regulaminem Ęscyplinarnym PZPN.

§42

skreślony

§43

l, PostęPowanie dyscyplinarne wszcryna się w przypadku ujawnienia wykroczenia
dYscYPlinamego niezależnie od toczącego się postępowania przeciwko obwinionym przed.

innym organem orzekającym.

postępowanie dyscyplinarne winno być prowadzone na zasadach

zapewnieniem obwinionemu prawa do obrony,

3. 'S/ uzasadnionych ptzypadkach organ dyscyplinarny może zawiesić obwinionego w
'Prawach 

zawodnika, trenera, instruktora, sędziego lub działacza piłkarsk iego z chwila
uznania, żę ze względu na rodzaj wykroczenia dyscyplinamego wymaga tego dobro

sp orf u, a nlłłaszcza porządek i dys cyplin a zslłiązkow a.

3.

a)

b)

c)

d)

2. Jawnoscl, z

§44

nakłada na obwinionego kary



§45

§/ydział Dyscypliny wydaje orzeczeńe, które og},aszaobwinionemu,pouczającgo o sposobie

i terminie odwołanią a nastgnie doręczn obwinionemu orzeezeńe na piśmie z
uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie odwołania.

§46

1. Zasady karania oraz Ęb postępowania dyscyplinarnego określają przepisy Regulaminu

Dyscyplinarnego PZPN 
"

2. Za ńę wykonanie lub przewlekŁąrealizację prawomocnych otzeczeń i decyzji organów

dyscyplinarnych PZPN wymierza kary:

a) klubom - pienięzne do wysokości określonej ptzez Regulamin Dyscyplinamy oZpN,
zakaz transferów krajowych i zagranicznych ( definitywnych i czasowych ) do klubu,

przeniesienie druĘny do niższej klasy rozgrywkowej, wykluczenie z ozpN,
b) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i dzińaczom piłkarskim _ od kary

dyskwalifrkacji czasowej do wykluczenia z OZPN,

Organem uprawnionym do orzekania kar, o których mowa w ust. 2 jest Wydziń
DYscYPlinY OZPN. Od decyzji w tym przedmiocie przysługuje stronie w ciągu 14 dni od
jego ogłoszenia odwołarrie do Dolnośląskiej Komisji Odwoławczej na ogólnych
zasadach,

Kary wYmienione na podstawie ust. 2 mogąbyć zawieszone, obnizone lub darowane

Przez organ dYscYPlinarny I instancji w prrypadku wykonania orzeczeńa lub decyzji

dysc}plinarnej organu dyscyplinarnego.

Rozdział VI

Oreany wykonawcze i administracyine OZPN.

3.

4.

i.,

§47



1.

2.

1.

2.

3, Organem administracyjnym jest Biuro OZPN.

§48

Dla wYPełnienia stafutolyych celów i zasad,OZPN mlięanych z ptowadzeniem zespołów

ProwadzącYch, rePrezenfujących Okręg w rozgrywkach piłkarskich oraz organizowaniem
i uPowszechnianiem sportu piłki noź:nej powofuje się WydziaĘ i inne komórki
orgańzacyjne OZPN.,

WYdziałY, komórki sldadają się z powołanych przez Zauąd OZPN przewodni czących,
sełretarzY i członków w liczbie niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowani a Ęch
organów wykonawc zy ch na okres kadencj i.

§49

Biurem ozpN kieruje prezes lub wiceprezes urzędujący, powotywany i odwoĘwany
przez zarząd ozpN, a obowiąki realizuje na podstawie odrębnej umowy o pracę.
OdPowiada za funkcjonowanie biura, za wykonanie uchwał i decyzji ZatząduozpN.
Biuro OZPN jest organem administracyjnym i dńała na podstawie regulaminu
zatwi erdzo ne go pt zęz Zar rąd OZPN.

Rozdział VII

Wyróznienia i nagrody.

§50

l.

2.

a)



b)

3.

Zasłażonęgo dla OZPN ( odznaka srebrna i złota ).

OZPN może występować do władz panstwowych i sporto}vych - za pośrednictwem PZPN
o nadanie odzłlaczęń członkom OZPN, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom,

dzińaczom piłkarskim i pracownikom.

Rodzaj wYróżnień i nagród oraz warunki i zasady ich prrynlawaria określają

odpowiednie przeplsy oraz regulaminy PZPN, DZPN, OZPN.

Rozdział VIII

Maiątek i fundusze OZPN.

§51

l. Majątek ozpN stanowiąnieruchomości, ruchomości i firndusze.

2. Na funduszę OZPN składająsię:

a) składki roczne cżonków,

b) wp}ywy z zaurodów organizowany ch przezOZPN,

c) składki i opła§ z umów transferowych,

d) dotacje, darowizny i środki pochodzące z innych źródęł,

e) inne wpływy z dzińa\ności statutowej i gospodarczej.

§52

Dla ważnoŚci oŚwiadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
maj ątkowych ozpN wymagane j est łvspółd ziŃanie dwóch osób :

a) Prezesa lub Wicepręzesa,

b) Głównego księgowego lub osoby upowżnionej przezzarząd,ozpN.

4.

oZPN

§53

oraz rozxachunkową zgodńe z



2.

3.

zasady gospodarki finansowej określa zarządozpĘ przestrzegając
tym zakresie przepisów wydany ch ptzezwłaściwe władzepaństwowe.
Nadzór nad gospodarką finansową prowadzi Komisja RewĘjna.

obowiąujących w

Rozdział IX

§54

Uchwałę w sPrawie nniany Statufu lub rozwią,zania oZpNpodejmuje Walne ZebranieDelegatów większości ą2/3 głosóą w obecności co najmniej ooro* hr;;
delegatów.

postanowienie 
§ 26 stosuje się odpowiednio zwyłączeniem regulacji w zakresiewiększości, którą są podejmowane uchwaĘ walnego zebraniaDelegatów wdrugim terminie.

§55

Uchwalanie zmian w Statucie omz rozliviązańe oZpN mogą być przedmiotem WalnegoZebraniawYłącznie wtedy, gdy zostaĘ umieszczone wporządku obrad.

§56

1' Uchwała o ranmązaniu oZPN określa sposób likwidacji i cel najaki przeu*czofty
zostanie majątek,

2' Likwidatorów Powołuje Walne Zebranie Delegatów w ilości trzech osób.

1.

)



Rozdział X

postanowienia końcowe.

,§ 
57

Wszelkie zasaĘ doĘczące technicznej strony gry w piłkę nozną prowadzenia zawodów,

zgjaszeń i statusu zawodników otaz dyscypliny określająuchwaĘ, regulaminy i inne przepisy

wydane przezZarządPzPN, DZPN lub inne organy, w tym OZPN na szczeblu okręgu.

l, Prawo interpretacji niniejszego

OZPN.

§58

Statufu przysfuguje Walnemu Zebraniu i Zarz4dol^7ł|:,
/łł:-

f _--l !-;

normatywnfch'
't\','1

1.,

2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów

przysługuj e Zarządovń OZPN.

3. UchwĄ Y/alnego Zębtaińa zmieniające interpretacjęZarządu nie działająwstecz.

§59

Postanowienia Statutu wchodząw Ęcie z dniem zarejestrowania przez Sąd.

\i,
l;'
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