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ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1.

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Nowym Sączu zwany dalej OZPN jest związkiem sportowym typu
stowarzyszeniowego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
§ 2.
Terenem działania jest obszar powiatów których siedzibami są: Nowy Sącz, Limanowa, Gorlice, Zakopane,
Nowy Targ, a siedzibą władz jest miasto Nowy Sącz.
§ 3.
1. OZPN posiada osobowośd prawną. Jest dobrowolną samorządną i trwałą organizacją sportową działającą
w oparciu o zrzeszonych w niej członków.
2. OZPN może posiadad status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalnośd w sferze
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
3. Czas trwania OZPN jest nieograniczony.
§ 4.
OZPN jest jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej na terenie swojego działania piłki nożnej męskiej,
kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej, futsalu i piłki plażowej.
§ 5.
OZPN jest członkiem Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Działa w oparciu o Uchwały i Regulaminy PZPN,
MZPN, Ministerstwa Sportu, innymi przepisami prawa paostwowego oraz niniejszym Statutem.
§ 6.
1. OZPN określa swe cele, programy działania wg wskazao PZPN i MZPN. Wspólnie z MZPN określa swoje
struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.
2. Przy wykonywaniu zadao OZPN przestrzega swoje statuty, regulaminy i statuty MZPN oraz PZPN
3. OZPN jest związkiem sportowym, neutralnym pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i

-4-

rasowym.

§ 7.
OZPN posiada odznakę organizacyjną, emblemat / logo /, sztandar, wydaje biuletyny i inne materiały
organizacyjne oraz używa własnej pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§ 8.
Celem działania OZPN jest rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej oraz koordynacja działao klubów we
współzawodnictwie sportowym.
§ 9.
OZPN realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Zrzeszanie stowarzyszeo kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych i innych osób prawnych w
rozumieniu Art. 15 § 6 Statutu PZPN
2. Opracowanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej, oraz kierowanie działaniami związanymi z
uprawianiem piłki nożnej na terenie swej działalności,
3. Organizowanie sytemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych we wszystkich kategoriach wiekowych,
także wśród kobiet na terenie swej działalności chyba, że uchwały MZPN stanowią inaczej,
4. Opracowanie i realizowanie szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników i
działaczy społecznych,
5. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów związkowych przez członków OZPN, zawodników,
trenerów, sędziów i działaczy społecznych,
6. Nakładanie kar i sankcji dyscyplinarnych na członków OZPN, zawodników, trenerów, instruktorów,
sędziów i działaczy za naruszanie przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłkarskim przez organy
jurysdykcyjne i dyscyplinarne,
7. Wspieranie działalności UKS-ów oraz szkół kształcących młodzież na rzecz sportu piłkarskiego,
8. Inicjowanie działao dla zapewnienia porządku bezpieczeostwa w czasie zawodów piłkarskich na obiektach
sportowych,
9. Podejmowanie innych działao dla realizacji celów i zadao statutowych.
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§ 10.
OZPN może prowadzid działalnośd gospodarczą i tworzyd fundacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§ 11.
OZPN prowadzi działalnośd statutową poprzez swoich członków oraz organy władzy, jurysdykcyjne,
dyscyplinarne i wykonawcze.
ROZDZIAŁ III
Członkowie OZPN, ich prawa i obowiązki
§ 12.
1. Członkami OZPN mogą byd kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie piłkarskim, a wiec
sportowe spółki akcyjne, stowarzyszenia kultury fizycznej, uczniowskie kluby sportowe.
2. Członkiem wspierającym może byd:
a) inny członek nie wymieniony w ust. 1;
b) osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której celem jest działalnośd w zakresie kultury fizycznej.
3. Członków przyjmuje zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.
4. Osoba fizyczna lub prawna posiadająca akcje lub inne tytuły uczestnictwa w klubie sportowym nie może
posiadad akcji lub innych tytułów uczestnictwa w klubie sportowym, uczestniczącym we współzawodnictwie
sportowym w dyscyplinie piłka nożna ani zasiadad w jego organach.
5. Osoba fizyczna będąca członkiem władz jednego klubu nie może jednocześnie zasiadad we władzach
innego klubu.
§ 13.
Członkowie OZPN mają prawo do:
1.Brania udziału w Walnym Zebraniu OZPN za pośrednictwem delegatów mających prawo wyboru władz i
organów OZPN, za wyjątkiem członków wspierających.
2. Decydowania w sprawach OZPN na zasadach przewidzianych w Statucie, zgłaszania postulatów i
wniosków wobec Zarządu i organów OZPN.
§ 14.
Członkowie OZPN są zobowiązani do:
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1.aktywnej działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu piłki nożnej oraz realizacji zadao statutowych
OZPN, MZPN i PZPN.
2. przestrzegania statutów, regulaminów i przepisów obowiązujących w sporcie piłki nożnej.
3. realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe organy OZPN i MZPN.
4. dbanie o utrzymanie właściwego poziomu moralno-wychowawczego działaczy społecznych, sędziów,
zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników zatrudnionych w sporcie piłki nożnej.
5. udział we współzawodnictwie i zawodach organizowanych przez OZPN.
6. opłacanie składki członkowskiej i innych świadczeo na rzecz OZPN, MZPN i PZPN
w wysokości ustalonej przez poszczególne Zarządy.
§ 15
Członkostwo w OZPN ustaje w przypadku:
1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu OZPN z dniem jej przyjęcia.
2. rozwiązania, likwidacji lub upadłości OZPN, klubu sportowego w rozumieniu § 12 z datą rozwiązania,
likwidacji lub upadłości.
3. wykluczenia przez Zarząd OZPN za działanie sprzeczne z prawem, Statutem bądź uchwałami PZPN, MZPN i
OZPN z datą uprawomocnienia się podjętej decyzji.
§ 16.
1. Walne Zebranie może nadad osobom fizycznym na wniosek Zarządu OZPN godnośd członka honorowego
OZPN lub Prezesa Honorowego OZPN za szczególne zasługi dla organizacji i rozwoju piłki nożnej w okręgu.
2. Prezes Honorowy OZPN może uczestniczyd w posiedzeniach władz Związku oraz reprezentowad je na
zewnątrz z zastrzeżeniem § 31 niniejszego Statutu.
§ 17.
Spory majątkowe powstałe w związku z uprawianiem sportu piłki nożnej powinny byd podane do
rozstrzygnięcia przez Piłkarski Sąd Polubowny PZPN.
ROZDZIAŁ IV.
Władze OZPN.
§ 18.
Władzami OZPN są:
1. Walne Zebranie
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2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna
§ 19.
1. Kadencja władz OZPN trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w
zależności od uchwały Walnego Zebrania.
2. Delegacji na Walne Zebranie zachowują swoje mandaty do dnia zwołania nowego Walnego Zebrania
Sprawozdawczo – Wyborczego OZPN.
3. Członkami władz, organów dyscyplinarnych, jurysdykcyjnych i wykonawczych OZPN mogą byd tylko
obywatele polscy.
4. Mandat delegata wygasa z chwilą śmierci, pisemnej rezygnacji z mandatu lub odwołania z funkcji delegata
w organizacji będącej członkiem OZPN, którą reprezentował, przyjętej uchwała zarządu tej organizacji.
5. Członkowie Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Nowym Sączu mogą w trakcie kadencji dokonad wyboru
nowego delegata na Walne Zebranie w miejsce delegata, którego mandat wygasł z zastrzeżeniem § 15
ust. 1
§ 20.
Najwyższą władzą w OZPN jest Walne Zebranie.
1. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest co 4 lata.
2. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest w połowie trwania kadencji.
§ 21.
1. Prezesem może byd wybrana osoba w odrębnym głosowaniu będąca delegatem na Walne Zebranie
Sprawozdawczo – Wyborcze
2. Do Zarządu, Komisji Rewizyjnej mogą byd wybrane osoby będące delegatami na Walne Zebranie.
3. Członkowie ustępującego Zarządu zachowują mandat delegata na Walne Zebranie do dnia zwołania
Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego.
4. Prezes OZPN nie może jednocześnie pełnid funkcji Prezesa Podokręgu lub klubu piłkarskiego.
§ 22.
1. Zarząd, Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowad do swego składu nowych członków spośród
delegatów na miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie kadencji.
2. Liczba powołanych członków danej władzy nie może przekroczyd 1/3 liczby członków pochodzących z
wyboru.
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§ 23.
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdao z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2. udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3. uchwalenie programu działania i wytycznych dla Zarządu OZPN,
4. uchwalenie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie,
5. wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej ,
6. nadawanie godności Prezesa Honorowego i członka honorowego OZPN osobom szczególnie zasłużonym
dla sportu piłki nożnej w okręgu,
7. rozpatrywanie odwołao członków od decyzji organów dyscyplinarnych w sprawie wykluczenia członka z
OZPN.
§ 24.
W Walnym Zebraniu udział biorą:
1. Z GŁOSEM STANOWIĄCYM :
1. delegaci wybrani przez członków działających na terenie OZPN
2. delegaci wybrani przez Radę Trenerów
3. delegaci wybrani przez członków Kolegium Sędziów
4. delegacji wybrani przez Rade Seniorów
5. delegacji wybrani przez Wydział Piłkarstwa Kobiecego
wybrani wg zasad ustalonych przez Zarząd
2. Z BIERNYM PRAWEM WYBORCZYM:
1. członkowie ustępujących władz mogą byd wybierani do nowych władz tj. członkowie Zarządu do
Zarządu, Komisji Rewizyjnej do Komisji Rewizyjnej.
3. Z GŁOSEM DORADCZYM :
1. członkowie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Wydziału Dyscypliny, przedstawicieli trenerów,
sędziów i przewodniczących innych komórek organizacyjnych OZPN nie będących delegatami.
2. członkowie honorowi OZPN

-9-

3. zaproszeni goście
§ 25.
Do ważności Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w I terminie konieczny jest udział co najmniej
½ ogólnej liczby delegatów, a w II terminie 1/3 ogólnej liczby delegatów.
§ 26.
Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.
§ 27.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów poza przypadkami dotyczącymi zmiany
Statutu i rozwiązania się OZPN, kiedy wymagane jest 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby
delegatów.
§ 28.
1. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd przed upływem kadencji i
odbywa się raz na 4 lata
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej 30
dni przed terminem Zebrania
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może byd zwołane z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej
albo na żądanie 2/3 ogólnej liczby delegatów, lub 1/3 łącznej ogólnej liczby członków OZPN
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie nie przerywa okresu kadencji, a odbywa się w terminie 30 dni od decyzji o
jego zwołaniu,
5.Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw dla których zostało zwołane.
§ 29.
Zarząd jest organem władzy OZPN w okresach między Walnymi Zebraniami.
§ 30.
1. Zarząd składa się z 11 – 15 osób wybranych na Walnym Zebraniu OZPN w tym wybranego zgodnie z § 21
ust. 1 Statutu Prezesa OZPN, który przewodniczy pracom i posiedzeniom Zarządu.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.
3. Posiedzenia Zarządu powinny się odbywad co najmniej cztery razy w roku, a zakres działania, organizacji
oraz tryb pracy Zarządu i jego organów wykonawczych określają uchwalone przez Zarząd regulaminy.
§ 31.
1. Całokształtem prac OZPN kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje Okręgowy Związek Piłki Nożnej
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w Nowym Sączu na zewnątrz.
2. Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
a) bieżące działanie w imieniu OZPN
b) zwoływanie zebrao Zarządu
c) wnioskowanie składu osobowego Prezydium Zarządu
3. Podczas nieobecności Prezesa lub niemożności pełnienia przez niego swojej funkcji jego uprawnienia
wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes lub inny członek Zarządu.
Zarządu.

§ 32.
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie OZPN i działanie w jego imieniu oraz realizowanie programów i wytycznych przyjętych w
uchwałach Walnego Zebranie,
2. zarządzanie majątkiem i funduszami OZPN,
3. zwoływanie Walnych Zebrao,
4. uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat wiążących się z uczestnictwem w działalności statutowej,
5. ustalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie,
6. zatwierdzanie i zmiana wewnętrznej struktury organizacyjnej OZPN. Uchwalanie regulaminów Zarządu,
Wydziałów, biura i innych jednostek organizacyjnych OZPN,
7. powołanie wydziałów i komisji statutowych,
8. podejmowanie decyzji i uchwał w innych sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego
Zebrania, Komisji Rewizyjnej, Wydziału Dyscypliny,
9. powoływanie przewodniczących wydziałów i komisji,
10. wybór Prezydium Zarządu.
§ 33.
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków.
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§ 34.
1. Zarząd może wybrad ze swego grona Prezydium Zarządu do kierowania bieżącą działalnością OZPN, w
skład którego wchodzi Prezes oraz 4 - 6 wybranych na jego wniosek członków Zarządu.
2. Zakres działania, podział funkcji i tryb pracy Prezydium Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd
OZPN.
3. Prezydium Zarządu jest uprawnione do podejmowania uchwał w sprawie przeznaczenia środków
finansowych OZPN na realizację celów statutowych Związku.
§ 35.
W razie ustąpienia prezesa w trakcie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego
Prezesa spośród wybranych członków Zarządu, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego walnego
Zebrania.
§ 36
Zarządowi przysługuje także prawo – w przypadku naruszania przez członka OZPN Statutu, uchwał,
regulaminów lub decyzji władz związku:
1. zwrócenia uwagi i żądania dostosowania się do w/w przepisów i decyzji,
2. odmowy pomocy organizacyjnej i finansowej członkowi,
3. żądanie cofnięcia niedopuszczalnych uchwał i wydanych decyzji,
4. uchylania uchwał i decyzji podjętych z naruszeniem prawa.
§ 37.
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności statutowej i finansowej,
ma prawo żądania wyjaśnieo i usunięcia przez Zarząd stwierdzonych nieprawidłowości.
3.Komisja Rewizyjna współpracuje i kontroluje działalnośd Komisji Rewizyjnej podokręgów
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania
wniosku dotyczącego absolutorium.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brad udział w
posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
ROZDZIAŁ V
Organy jurysdykcyjne i dyscyplinarne
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§ 38.
1. OZPN jest uprawniony do sprawowania władzy jurysdykcyjnej i dyscyplinarnej w stosunku do swoich
członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy piłkarskich, a także do rozstrzygania
powstałych między nimi sporów wynikających ze stosunków sportowych.
2. Organami jurysdykcyjnymi i dyscyplinarnymi są : Wydział Dyscypliny .
3.Przewodniczących organów o których mowa w ust. 2 powołuje Zarząd OZPN natomiast skład osobowy
tych organów zatwierdza Prezydium Zarządu na wniosek powołanego przez Zarząd przewodniczącego
organu.
4. Organy jurysdykcyjne OZPN są uprawnione do odpowiedzialności dyscyplinarnej w stosunku do swoich
członków, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów d.s. piłkarzy, licencjonowanych
organizatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich, a także do rozstrzygania między nimi sporów
majątkowych i niemajątkowych, mogących byd przedmiotem ugody.
5. Członkowie organów jurysdykcyjnych powoływani są na czteroletnią kadencję.
§ 40.
Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie może byd jednocześnie członkiem organów jurysdykcyjnych i
dyscyplinarnych.
§ 41.
1.
Zarząd Związku w czasie trwania czteroletniej kadencji może odwołać
przewodniczącego Wydziału Dyscypliny
i w jego miejsce powołać nowego
przewodniczącego.
2.
Prezydium Zarządu na wniosek przewodniczącego Wydziału Dyscypliny może
odwołać w czasie kadencji cały skład WD lub poszczególnych jego członków i w to
miejsce powołać na wniosek przewodniczącego nowy jej skład.
3.
Kadencja Wydziału Dyscypliny równa jest kadencji Zarządu.

§ 42
1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
2. Wydział Dyscypliny składa się z przewodniczącego i 3-7 członków, a orzeka w co najmniej 3 osobowym
składzie.
3. Do kompetencji Wydziału Dyscypliny należy:
1) orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeo popełnionych podczas i w związku z
zawodami piłkarskimi na szczeblu okręgu, podlegającymi kompetencji OZPN,
2) orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim w
związku z naruszeniem przez nich Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, oraz przepisów wydanych przez MZPN
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i OZPN,
3) orzecznictwo w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego zawodników i klubów
sportowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu OZPN.
§ 43.
W II instancji orzeka Komisja Odwoławcza MZPN w Krakowie, rozpoznająca środki odwoławcze od orzeczeo
Wydziału Gier i Wydziału Dyscypliny oraz orzeczeo innych organów OZPN, którym przepisy przyznały prawo
orzekania w I instancji.
§ 44.
1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia wykroczenia dyscyplinarnego,
niezależnie od toczącego się postępowania przeciwko obwinionemu przed innym organem orzekającym.
2. Postępowanie dyscyplinarne powinno byd prowadzone na zasadach jawności i zapewnienia obwinionemu
prawa do obrony.
3. W uzasadnionych przypadkach organ dyscypliny może zawiesid obwinionego w prawach zawodnika,
trenera, instruktora, sędziego lub działacza piłkarskiego z chwilą uznania, że ze względu na rodzaj
wykroczenia dyscyplinarnego wymaga tego dobro sportu, a zwłaszcza porządek i dyscyplina związkowa.
§ 45.
Za popełnione wykroczenia dyscyplinarne nakłada się na obwinionego kary dyscyplinarne przewidziane w
regulaminie dyscyplinarnym.
§ 46.
Wydział Dyscypliny wydaje orzeczenia, które pouczając go o sposobie i terminie odwołania, a) następnie
doręcza obwinionemu na piśmie z uzasadnieniem i pouczeniem o sposobie odwołania.
§ 47.
1. Zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określają przepisy Regulaminu Dyscyplinarnego
uchwalonego przez Zarząd PZPN, oraz przepisy MZPN i OZPN.
2. Za niewykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeo i decyzji organów jurysdykcyjnych i
dyscyplinarnych OZPN wymierza kary:
a) klubom – pieniężne., zakaz transferów krajowych i zagranicznych /definitywnych i czasowych/ do klubu,
przeniesienie drużyny do niższej klasy rozgrywkowej, wykluczenie z OZPN,
b) zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim – od kary dyskwalifikacji czasowej
do wykluczenia z OZPN.
3. Organem uprawnionym do orzekania kar o których mowa w ust. 2 jest Wydział Dyscypliny OZPN. Od
decyzji w tym przedmiocie przysługuje stronie odwołanie w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia od Komisji
Odwoławczej MZPN w Krakowie.
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4. Kary wymierzone na podstawie ust. 2 mogą byd zawieszone, obniżone lub darowane przez organ
dyscypliny I instancji w przypadku orzeczenia lub decyzji dyscyplinarnej organu jurysdykcyjnego względnie
dyscyplinarnego.
§ 48.
ROZDZIAŁ VI
Organy wykonawcze i administracyjne
1. W ramach OZPN w Nowym Sączu mogą działad następujące organy wykonawcze:
1) Wydział Gier
2) Kolegium Sędziów
3) Wydział Szkolenia i Piłkarstwa Młodzieżowego
4) Rada Trenerów
5) Podokręgi
6) Wydział Futsalu
7) Wydział Piłkarstwa Kobiecego
8) Inne komórki organizacyjne powołane zgodnie z uprawnieniami Zarządu w myśl § 32 ust. 6 niniejszego
Statutu.
2. W ramach OZPN działa Rada Seniorów na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd
3. Organem administracyjnym Związku jest biuro OZPN
§ 49.
Wydziały i komórki organizacyjne składają się z powołanych przez Zarząd OZPN na okres kadencji
przewodniczących, sekretarzy i członków w liczbie niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych
organów wykonawczych.
§ 50.
1. Rada Trenerów jest organem wykonawczym Związku, działającym na rzecz podnoszenia poziomu
piłkarstwa i reprezentującym wszystkich trenerów i instruktorów pracujących w OZPN.
2. Kadencja Rady Trenerów jest równa kadencji Zarządu OZPN.
3. Szczególny zakres uprawnieo oraz tryb działania Rady Trenerów określa Regulamin uchwalony przez
Zarząd OZPN.
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§ 51.
1. Kolegium Sędziów jest organem wykonawczym, kierującym działalnością sędziów piłkarskich w Komisjach
Sędziowskich Nowy Sącz, Nowy Targ, Gorlice i Limanowa.
2.Do kompetencji Kolegium Sędziów należy w szczególności :
1) zapewnienie przestrzegania przepisów gry w piłkę nożną
2) wyznaczanie sędziów na zawody organizowane przez Związek
3) prowadzenie edukacji i szkolenia sędziów piłkarskich
4) organizowanie wszelkich innych spraw sędziowskich w ramach związku we współpracy z Prezydium
Zarządu.
5) w ramach Komisji Sędziowskich może działad w oparciu o przepisy związkowe, paostwowe
Stowarzyszenie Sędziów wspomagające zadania statutowe i regulaminowe Kolegium Sędziów.
§ 52.
Kolegium Sędziów działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd OZPN.
§ 53.
1. Podokręgi Piłki Nożnej wchodzące w skład OZPN, działają na podstawie Regulaminów
zatwierdzonych przez OZPN i zaakceptowanych przez Zarząd MZPN w Krakowie.
2. Podokręgi piłki nożnej mogą posiadad osobowośd prawną, prowadzid swoją odrębną gospodarkę
finansową, posiadad status organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalnośd w sferze
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
§ 54.
1.Dyrektor / kierownik biura / jest powoływany i odwoływany przez Zarząd OZPN, a obowiązki realizuje na
podstawie odrębnej umowy o prace. Odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie biura, za wykonanie
uchwał i decyzji Zarządu OZPN
2.Biuro OZPN jest organem administracyjnym i działa na postawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd
OZPN.
ROZDZIAŁ VII
Wyróżnienia i nagrody
§ 55.
1. OZPN ma prawo wyróżnienia i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej członków OZPN,
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich, pracowników. 2. Najwyższymi
wyróżnieniami OZPN są tytuły:
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a) Prezesa Honorowego
b) Członka Honorowego
3. OZPN może występowad do władz paostwowych i sportowych – za pośrednictwem PZPN i MZPN o
nadanie odznaczeo członkom OZPN, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom działaczom piłkarskim i
pracownikom.
4.Rodzaje wyróżnieo i nagród oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy oraz
regulaminy PZPN.
ROZDZIAŁ VIII
Majątek i fundusze OZPN
§ 56.
1. Majątek OZPN stanowią:
2) Na fundusze OZPN składają się:
1) składki roczne członków
2) wpływy roczne z zawodów organizowanych przez OZPN
3) składki i opłaty z umów transferowych
4) dotacje, darowizny i środki pochodzące z innych źródeł
5. nieruchomości, ruchomości
6. inne wpływy z działalności statutowej i gospodarczej
§ 57.
Dla ważności oświadczeo woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
(Związku) OZPN wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób Prezesa, oraz jednego spośród członków
Zarządu , względnie innej upoważnionej przez Zarząd osoby.
§ 58.
1. OZPN prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowośd zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd OZPN, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie
przepisów wydanych przez właściwe władze paostwowe.
3. Nadzór nad gospodarką finansową prowadzi Komisja Rewizyjna.
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ROZDZIAŁ IX
Zmiana Statutu i rozwiązanie OZPN
§ 59.
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania OZPN podejmuje Walne Zebranie większością 2/3
głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
2. Propozycje zmian w statucie powinny byd zgłaszane do Zarządu OZPN na 30 dni przed Walnym Zebraniem
lub na Walnym Zebraniu dopuszcza się zgłaszanie poprawek.
§ 60.
Uchwalenie zmian w Statucie oraz rozwiązanie OZPN mogą byd przedmiotem obrad Zebrania wyłącznie
wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku obrad.
§ 61.
Uchwała o rozwiązaniu OZPN określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek.
ROZDZIAŁ X
Postanowienia koocowe
§ 62.
Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, przeprowadzania zawodów, zgłoszeo i
statusu zawodników oraz dyscypliny określają uchwały, regulaminy i inne przepisy wydane przez Zarząd
PZPN, MZPN, OZPN lub inne upoważnione organy Związku.
§ 63.
1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu i Zarządowi OZPN.
2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje
Zarządowi OZPN.
3. Uchwały Walnego Zebrania zmieniające interpretację Zarządu nie działają wstecz.
§ 64.
Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nowy Sącz , dnia 29 maja 2012 r.

