
REGULAMIN  
KLUBU SENIORA  

KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

1. Klub Seniora Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwany dalej „Klubem“ jest organem 
wykonawczym Pomorskiego ZPN, powołanym w celu integracji seniorów środowiska piłkarskiego w 
województwie kujawsko- pomorskim.  

2. Działalność Klubu podlega bezpośrednio sekretarzowi Zarządu Kujawsko-Pomorskiego ZPN.  

Rozdział II. Członkowie Klubu 

1. Członkiem Klubu może zostać po ukończeniu 60 roku życia każdy działacz władz Kujawsko-Pomorskiego 
ZPN, jego wydziałów, komisji i innych jednostek organizacyjnych Związku.  

2. Do przyjęcia w poczet członków Klubu wymagana jest rekomendacja przynajmniej jednego z jego 
członków. Rekomendacja nie dotyczy to Członków Honorowych PZPN i Kujawsko-Pomorskiego ZPN, 
wyrażających wolę przynależności do Klubu.  

3. Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą przyjęcia go na członka przez Zarząd Klubu na podstawie 
dobrowolnej deklaracji.  

4. Do praw członka Klubu należy:  

a) uczestnictwo w bieżącej działalności Klubu,  

b) udział w spotkaniach jubileuszowych, okolicznościowych i innych imprezach organizowanych przez 
Zarząd Klubu.  

5. Do obowiązków członka Klubu należy:  

a) aktywny udział w działalności Klubu,  

b) przestrzeganie przepisów regulujących działalność Klubu,  

c) regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Plenarne Zebranie Członków 
Klubu (w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego, Zarząd Klubu może 
zwolnić członka Klubu z opłacania składki członkowskiej).  

Rozdział III. Zakres działania Klubu 

Do podstawowych celów działalności Klubu należy:  

1. Integracja działaczy, szkoleniowców, sędziów, piłkarzy Związku dla wykorzystania ich doświadczeń w 
realizacji celów i zadań Kujawsko-Pomorskiego ZPN.  

2. Propagowanie osiągnięć polskiego i pomorskiego piłkarstwa oraz kultywowanie jego najlepszych tradycji, 
w szczególności w zakresie przywiązania do barw narodowych i klubowych, przestrzegania zasad fair play 
oraz wzorowych postaw etycznych.  

3. Prowadzenie dyskusji o istotnych problemach piłkarskich z zaproszonymi przedstawicielami władz 
Związku oraz innymi osobami działającymi w sporcie.  

4. Formułowanie oraz zgłaszanie opinii i wniosków do władz Związku, w szczególności dotyczących 
dokumentów o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju piłkarstwa w województwie pomorskim.  



5. Wspieranie inicjatyw władz Związku w zakresie prac edytorskich, kronikarskich i archiwalnych, głównie 
przez udział w pracach funkcjonujących komisji.  

6. Organizowanie, przy współudziale Biura Związku, cyklicznych spotkań członków Klubu.  

7. Współpraca z Klubami Seniora Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.  

8. Występowanie do władz Kujawsko- Pomorskiego ZPN z wnioskami o przyznanie odznaczeń państwowych, 
wyróżnień i odznak związkowych oraz tytułów członka honorowego PZPN i Kujawsko-Pomorskiego ZPN.  

9. Nadawanie godnej oprawy znaczącym jubileuszom, obchodzonych przez członków Klubu.  

10. Wnioskowanie do Zarządu Kujawsko-Pomorskiego  w sprawach pomocy finansowej dla członków Klubu 
lub ich współmałżonków, w razie zaistnienia trudnej sytuacji losowej.  

11. Realizacja innych form wsparcia członków Klubu, w tym odwiedzanie w ciężkich sytuacjach losowych 
oraz uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach i ceremoniach pożegnalnych.  

12. Prowadzenie ewidencji Członków Honorowych PZPN i Kujawsko-Pomorskiego ZPN, reprezentowanie 
ich wobec władz Związku, jak również prowadzenie innej dokumentacji, dotyczącej działalności Klubu. 

 13. Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością finansową Klubu.  

14. Prowadzenie innych spraw zleconych przez władze Związku.  

Rozdział IV. Władze Klubu i sprawy organizacyjne 

1. Władzami Klubu jest Zarząd Klubu w skład którego wchodzą:  

a) przewodniczący,  

b) 2 wiceprzewodniczących,  

c) sekretarz,  

d) skarbnik,  

e) członkowie 

2. Kadencja Zarządu Klubu jest równa kadencji Zarządu Kujawsko-Pomorskiego ZPN.  

3. Przewodniczącego Klubu powołuje i odwołuje Zarząd Kujawsko-Pomorskiego ZPN z pośród kandydatów 
rekomendowanych przez Plenarne Zebranie Członków Klubu.  

4. Wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika oraz dwóch członków Zarządu Klubu powołuje i odwołuje 
Zarząd Pomorskiego ZPN na wniosek przewodniczącego Klubu.  

5. Ustala się parytety powołania członków Zarządu Klubu w następujący sposób: jeżeli przewodniczącym 
Klubu zostanie powołana osoba reprezentująca np. środowisko szkoleniowców to na funkcje 
wiceprzewodniczących powołani zostają przedstawiciele środowiska sędziów i działaczy. Przepis stosuje się 
odpowiednio w przypadku powołania na funkcję przewodniczącego przedstawiciela innego środowiska.  

6. Zarząd Klubu dokonuje kooptacji do swojego składu nowych osób na miejsce tych, którzy ustąpili czy ubyli 
ze względu na zgon w czasie kadencji.  

7. Przewodniczący reprezentuje Klub wobec władz Związku.  

8. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się co do zasady raz na kwartał, nie rzadziej jednak niż cztery razy w 
roku, zgodnie z ustalonym terminarzem i akceptowaną tematyką spotkań.  

9. Zebrania Zarządu Klubu prowadzi przewodniczący, a pod jego nieobecność jeden z wiceprzewodniczących.  



10. O terminie zebrania Zarządu Klubu przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba zobowiązana jest 
zawiadomić wszystkich członków za pośrednictwem technicznych środków łączności.  

11. Postanowienia Zarządu Klubu przyjmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności na zebraniu 
co najmniej połowy członków Zarządu Klubu. Przy równej liczbie głosów rozstrzygający jest głos 
przewodniczącego zebrania. Podczas prac Zarządu Klubu obowiązuje głosowanie jawne.  

12. Dla zapewnienia prawidłowego działania Klubu, przewodniczący może powoływać zespoły merytoryczne 
stałe lub działające czasowo, w celu wykonania określonych zadań związanych z działalnością Klubu.  

13. Zebrania Zarządu Klubu są protokołowane. Protokół sporządza sekretarz lub inny członek, a podpisują 
przewodniczący zebrania i sporządzający protokół. Protokół z posiedzenia wraz z listą obecności powinien 
być nie później niż w terminie 14 dni od jego daty odbycia przekazany sekretarzowi Zarządu Pomorskiego 
ZPN oraz dyrektorowi Biura Związku.  

14. Zarząd Klubu w okresie swojej kadencji, przynajmniej raz w roku, zwołuje Plenarne Zebranie Członków 
Klubu. O terminie i porządku zebrania plenarnego Zarząd Klubu powiadamia zainteresowanych co najmniej 
na 14 dni przed jego terminem.  

15. Plenarne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu w 
terminie nie dłuższym niż 30 dni po Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów 
Kujawsko-Pomorskiego ZPN. O terminie i porządku Plenarnego Zebrania SprawozdawczegoWyborczego 
Członków Klubu Zarząd Klubu powiadamia zainteresowanych co najmniej na 14 dni przed jego terminem.  

16. Do kompetencji Plenarnego Zebrania Członków Klubu należy:  

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Klubu,  

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu,  

c) formułowanie wniosków i postulatów kierowanych do Zarządu Związku,  

d) zatwierdzenie regulaminu działalności Funduszu Koleżeńskiego, e) uchwalanie składki członkowskiej dla 
członków Klubu.  

17. Decyzje Plenarnego Zebrania Członków Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności 
bezwzględnej większości delegatów.  

18. Klub korzysta w swej działalności z pomocy Biura Związku, w szczególności z wydzielonego 
pomieszczenia w lokalu Związku, urządzeń technicznych oraz materiałów biurowych.  

19. Świadczenia finansowe na działalność Klubu przewidziane są w zatwierdzonym rocznym preliminarzu 
Kujawsko-Pomorskiego ZPN.  

20. W posiedzeniach władz Klubu mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, dyrektor Biura 
Związku lub inne zaproszone osoby, z głosem doradczym.  

Rozdział V. Przepisy przejściowe. 

1. Prawo ubiegania się o przyjęcie w poczet członków Klubu mają również wszyscy obecni członkowie Koła 
Seniorów Kolegium Sędziów Kujawsko-Pomorskiego ZPN, którzy nie ukończyli 60 roku życia. 

2. Rekomendacji, o której mowa w pkt. 2 rozdz. II wszystkim obecnym członkom Koła Seniorów Kolegium 
Sędziów Kujawsko-Pomorskiego ZPN może udzielić Zarząd Koła.  

Rozdział VI. Postanowienia końcowe 

1. Prawo interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Kujawsko-Pomorskiego 
ZPN.  



2. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Kujawsko-Pomorskiego ZPN w dniu 07/07.2021r. 
i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.  

 

  



 

 

………………………………………………       ………………….., 
dnia ……………….. (Imię i nazwisko)  

DEKLARACJA 

Ja niżej podpisany, działając na podstawie postanowień Regulaminu Klubu Seniora 
Pomorskiego ZPN, proszę o przyjęcie do grona członków Klubu Seniora Pomorskiego 

Związku Piłki Nożnej. Niniejszym deklaruję być aktywnym członkiem Klubu oraz 
przestrzegać obowiązujących w nim przepisów wewnątrzzwiązkowych, regulujących 

działalność Klubu. 

 

……………………………………
…………… 
(data i podpisy)  

 

 

Ja niżej podpisany udzielam rekomendacji wyżej wymienionemu kandydatowi na członka 
Klubu Seniora Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

………………..    ……………………………………….………………  
 ………………………  
(data)     (imię i nazwisko)      (podpis)  

 

 

 

 

Decyzja Zarządu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN 

Stwierdza się, że z dniem ……………… kol. ………………………………………………….. 

został przyjęty w poczet członków Klubu Seniora Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

 ………………………..…………………….……………..  
(data i podpis przewodniczącego Klubu Seniora  
Pomorskiego ZPN)  

 

Załącznik.  
- ankieta osobowa  

  



ANKIETA CZŁONKA KLUBU SENIORA 

1. Imię i nazwisko:   
2. Data i miejsce urodzenia:   
3. Miejsce zamieszkania:   
4. Telefon kontaktowy:   
5. Adres poczty e-mail:   
6. Przynależność do organizacji 
społecznych i sportowych:  

 

7. Przebieg działalności 
sportowej i społecznej jako: 
piłkarz, sędzia, szkoleniowiec, 
działacz: (podać ilość 
rozegranych meczów, ilość 
przeprowadzonych zawodów, 
okres działalności w danym 
klubie, pełnione funkcje)  
 
 
 
 
 

 

8. Posiadane odznaczenia 
państwowe: (podać nazwę, datę 
nadania i nr legitymacji)  

 

9. Posiadane odznaczenia 
sportowe: (podać nazwę, datę 
nadania i nr legitymacji)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Inne:  
 
 
 
 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie zgodnie z ustawą 
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 202r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez 
Pomorski ZPN w celu realizacji zadań Klubu Seniora Pomorskiego ZPN.  

 

…………………………………………………………….  
(data i podpis składającego ankietę) 


