
REGULAMIN 

KLUBU SENIORA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ  

W BYDGOSZCZY 

 

Opracowany na podstawie Uchwały  nr VI/142 z dnia 11.12.2021 r. Zarządu Polskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Klubu Seniora. 

 

Rozdział  I. Członkowie Klubu. 

§1 

Członkiem Klubu Seniora K-PZPN w Bydgoszczy może zostać po ukończeniu 65 lat każdy działacz władz 
K-PZPN, jego Wydziałów, Komisji i innych jednostek organizacyjnych Związku, trenerów i sędziów. 
Może między innymi zostać członkiem pracownik Biura po przejściu na emeryturę i po podpisaniu 
deklaracji. 

 

§2 

Członek Honorowy PZPN, K-PZPN może zostać członkiem Klubu Seniora K-PZPN w Bydgoszczy po 
zgłoszeniu do niego akcesu w formie pisemnej z dniem jego przyjęcia do  wiadomości ze strony 
członków Klubu. 

 

§3 

Do praw członka Klubu należy: 

a) uczestnictwo w bieżącej działalności Klubu oraz posiedzeniach w spotkaniach 
okresowych, 

b) możliwość udziału, na imienne zaproszenie władz K-PZPN, w Walnych zebraniach delegatów, 
w spotkaniach jubileuszowych, okolicznościowych, imprezach sportowych organizowanych 
przez K-PZPN. 

 

Rozdział II. Zakres działania Klubu. 

§4 

Do podstawowych celów działania Klubu Seniora należy: 

a) integracja byłych działaczy piłkarskich, trenerów, sędziów i czerpanie wiedzy z ich doświadczeń 
realizacji celów i zadań K-PZPN, 

b) propagowanie osiągnięć PZPN i K-PZPN i kultywowanie jego najlepszych tradycji, 
przestrzegania zasad fair play oraz wzorowych postaw etycznych, 



c) prowadzenie dyskusji o istotnych problemach piłkarskich z przedstawieniem Związku oraz 
innych osób działającymi w sporcie, 

d) formułowanie oraz zgłaszanie opinii i wniosków do władz K-PZPN w szczególności dotyczących 
spraw o istotnym znaczeniu dla rozwoju piłkarstwa,  

e) wspieranie inicjatyw władz K-PZPN w zakresie prac edytorskich, kronikarskich i archiwalnych, 
f) organizowanie przy współudziale Biura K-PZPN cyklicznych posiedzeń Klubu, 
g) współpraca z Klubami Seniora z innych wojewódzkich związków piłki nożnej i w celu wymiany 

poglądów, na ich zaproszenie, branie udziału w spotkaniach tych Klubów, 
h) występowanie do władz Związku z wnioskami o przyznanie odznaczeń państwowych i 

związkowych, 
i) nadawanie godnej oprawy znaczącym jubileuszom obchodzonych przez członków Klubu, 
j) zbieranie i gromadzenie materiałów, dokumentów i fotografii z ważnych wydarzeń piłkarskich 

w województwie, 
k) prowadzenie ewidencji i danych o działalności i zasługach członków Klubu dla piłkarstwa 

polskiego, 
l) Wnioskowanie do Zarządu K-PZPN o pomoc finansową dla członków Klubu lub ich 

współmałżonków, w razie zaistnienia trudnej sytuacji losowej. Opiniowanie i występowanie do 
Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej PZPN o pomoc finansową (uchwała III/53 z dnia 
09.10.2021 Zarządu PZPN w sprawie zasad i trybu obsługi funduszu), 

m) realizacja innych form wsparcia dla członków Klubu, w tym odwiedzanie w ciężkich sytuacjach 
losowych w domu i szpitalu oraz uczestnictwo w różnego rodzaju uroczystościach i 
ceremoniach pożegnalnych, 

n) prowadzenie innych spraw zleconych przez władze Związku, m.in. opłacanie składki 
członkowskiej. 

 

 

Rozdział III. Władze Klubu Seniora i sprawy organizacyjne 

 

§5 

Władze Klubu stanowią Prezydium Klubu Seniora w składzie: 

 Przewodniczący, 
 Dwóch wiceprzewodniczących, 
 Sekretarz 

§6 
Przewodniczącego Klubu Seniora wybierają członkowie na okres czterech lat (zgodnie z 
kadencją władz K-PZPN) w głosowaniu tajnym lub jawnym zgodnie z ustaleniami przyjętymi 
przez zebranych w dniu wyborów. Wiceprzewodniczących i sekretarza wybierają członkowie 
Klubu na wniosek Przewodniczącego. 
 

§7 
Przewodniczący reprezentuje Klub wobec władz Związku i może być zapraszany jako gość na 
posiedzenia Zarządu i Komisji odznaczeń. Przewodniczący ponadto może być powoływany 
przez władze Związku do różnego rodzaju komitetów jubileuszowych i okolicznościowych. 



 
 

§8 
Zebrania Klubu odbywają się cyklicznie, nie rzadziej niż cztery razy w roku, zgodnie z ustalonym 
harmonogramem i tematyką spotkań. 
 

§9 
Klub Seniora korzysta w swojej działalności w  zakresie ustalonym z Prezesem K-PZPN z pomocą 
Biura. 
 
 

§10 
Zebranie Klubu Seniora prowadzi Przewodniczący, a przy jego nieobecności jeden z 
wiceprzewodniczących. 
 

§11 
Roczny budżet Klubu Seniora ustanawia Zarząd K-PZPN w rocznym preliminarzu wydatków i 
przychodów. Dodatkowo członkowie Klubu opłacają składki członkowskie w wysokości 12 
zł/rok za którą odpowiedzialny jest sekretarz Klubu. 
 

§12 
Nieobecność (nieusprawiedliwiona) na kolejnych trzech posiedzeniach Klubu lub nie opłacenie 
składki członkowskiej do końca I kwartału, powoduje skreślenie z listy członków Klubu Seniora. 
 

§13 
Regulamin Klubu Seniora K-PZPN został opracowany w oparciu o Statut K-PZPN i zatwierdzony 
na posiedzeniu Zarządu K-PZPN Bydgoszczy w dniu 19.12.2022 r.  
(Uchwała Zarządu K-PZPN w Bydgoszczy w sprawie przyjęcia Regulaminu). 
 

§14 
Zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje Zarząd K-PZPN z własnej inicjatywy lub na wniosek 
Klubu. 
 
 
 
 
 

                                                                                                 PREZES K-PZPN 
 

Eugeniusz NOWAK 
 

 
 
 

 


