
REGULAMIN 
KOMISJI FUTSALU I PIŁKI PLAŻOWEJ 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
 
 
 Na podstawie § 28 rozdz.VI lit. j Statutu K-PZPZ przyjmuj się Regulamin Komisji 
Futsalu K-PZPN w następującym brzmieniu: 
 

§1 
Komisja Futsalu K-PZPN zwana dalej w skrócie „Komisją” jest organem wykonawczym 
Zarządu K-PZPN powołanym w celu koordynowania wszystkich działań podejmowanych w 
zakresie piłki nożnej pięcioosobowej. 
 
      §2 
1. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Sekretarz  
    oraz członkowie w liczbie niezbędnej do zapewnienia prawidłowej działal-    
    ności Komisji. 
2. Przewodniczącego Komisji powołuje i odwołuje Zarząd K-PZPN. 
3. Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i członków Komisji, powołuje na wnio- 
    sek Przewodniczącego, Prezydium Zarządu K-PZPN. 
 
      §3 
Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie decyzji 
Prezydium Zarządu K-PZPN na wniosek Przewodniczącego Komisji. 
 
      §4 
Do zakresu działania Komisji należy: 
1. podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju sportu piłki  
    nożnej pięcioosobowej i plażowej 
2. udział, wspólnie z innymi komórkami organizacyjnymi K-PZPN w opraco- 
    waniu systemów rozgrywek w piłce nożnej pięcioosobowej i plażowej i przepisów  
    dotyczących organizacji rozgrywek 
3. prowadzenie z upoważnienia Zarządu K-PZPN, rozgrywek III ligi Futsalu,  
    Pucharu Polski i imprez turniejowych na zasadach określonych odrębnymi  
    przepisami 
4. podejmowanie decyzji dotyczących rozgrywek o których mowa w ust. 3  
    sprawach określonych przepisami związkowymi 
5. organizowanie narad i spotkań z przedstawicielami klubów piłki nożnej  
    pięcioosobowej 
6. współpraca z Wydziałem Szkolenia K-PZPN i innymi komórkami wewnątrz-  
    związkowymi w zakresie szkolenia i doszkalania kadry trenersko-instruk-   
    torskiej dla potrzeb piłki nożnej pięcioosobowej 
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7. prowadzenie w porozumieniu z Kolegium Sędziów K-PZPN naboru i szko- 
    lenia sędziów futsalu oraz kierowanie ich działaniami w zakresie obsady  
    zawodów 
8. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd K-PZPN. 
 



§5 
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wice-przewodniczący 
lub Sekretarz. 
 

§6 
Posiedzenia Komisji odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na 
kwartał. 
 

§7 
Uchwały lub decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej 
ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. 
 

§8 
W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć członkowie organów wykonawczych K-
PZPN oraz zaproszeni goście. 
 

§9 
Organizację pracy oraz podział kompetencji poszczególnych członków Komisji ustala 
Przewodniczący, mając na uwadze zapewnienie prawidłowej działalności Komisji. 
 

§10 
Organem administracyjnym Komisji jest Zarząd K-PZPN, a siedzibą Podokręg  
w Toruniu. 
 

§11 
Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu K-PZPN. 
 

§12 
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi K-PZPN. 
 

§13 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu K-PZPN w dniu 7 lipca 2021 r. i 
obowiązuje z dniem zatwierdzenia.                       
 
       
 
 
        


