
REGULAMIN 
KOMISJI ODZNACZEŃ I WYRÓŻNIEŃ 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
 
 
 Na podstawie §28 lit. j Statutu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
postanawia się co następuje: 
 

§1 
1. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień jest organem wykonawczym Kujawsko- 

Pomorskiego Związku Piłki Nożnej powołanym do prowadzenia, opiniowania i 
rozpatrywania spraw z zakresu odznaczeń i wyróżnień. 

2. Kadencja Komisji Odznaczeń i Wyróżnień jest równa kadencji Zarządu  
    Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. 
 

§2 
1. Działalność Komisji Odznaczeń i Wyróżnień podlega bezpośrednio  
    Wiceprezesowi ds. Organizacyjnych Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki  
    Nożnej. 
2. Komisja Odznaczeń i Wyróżnień składa się od 3 do 5 osób w tym:  
    Przewodniczącego powoływanego i odwoływanego przez Zarząd Kujawsko- 
    Pomorskiego Związku Piłki Nożnej oraz Wiceprzewodniczącego, Sekretarza  
    i członków powoływanych i odwoływanych na wniosek Przewodniczącego  
    Komisji oraz Prezydium Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki  
    Nożnej. 
3. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności  
    Wiceprzewodniczący. 
4. Członkowie Komisji swoje funkcje pełnią społecznie. 
 
      §3 
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w ramach potrzeb, nie rzadziej jednak niż     
    jeden raz na kwartał. 
2. Uchwały i decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów,  

przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy członków Komisji, w tym 
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. 

3. Do reasumpcji Uchwał wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na  
    posiedzeniu członków Komisji. 
4. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 
5. Protokół każdorazowo podpisuje Przewodniczący posiedzenia. 
6. W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć członkowie władz  
    K-PZPN z głosem doradczym. 
 
 

 
 

§ 4 
Do zakresu działania i kompetencji Komisji należy: 
1. opracowanie i przedstawienie propozycji oraz wniosków do Zarządu  



K-PZPN w sprawie przyznania wyróżnień i odznaczeń członkom Związku, zawodnikom, 
szkoleniowcom, sędziom, działaczom piłkarskim, sponsorom oraz pracownikom etatowym 
związku 

2. przedstawianie propozycji do Prezydium K-PZPN w sprawie wystąpienia do  
władz państwowych i sportowych z wnioskami o nadanie osobom, o których mowa w ust. 
1 odznaczeń państwowych i resortowych 

3. przedstawianie wniosków w sprawie nadania odznak honorowych, okoli- 
    cznościowych oraz dyplomów uznania i listów gratulacyjnych osobom  
    i instytucjom działającym na rzec organizacji, rozwoju i popularyzacji sportu  
    piłki nożnej na terenie Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
4. prowadzenie dokumentacji Komisji oraz ewidencji przyznanych wyróżnień  
    i odznaczeń. 
 

§5 
1. Działalność regulaminową Komisji od strony administracyjnej i technicznej  
    zabezpiecza Biuro K-PZPN. 
2. Koszty działalności Komisji pokrywane są z budżetu K-PZPN. 
3. Komisja posługuje się pieczątką nagłówkową i pieczątkami Przewodniczą- 
    cego i Wiceprzewodniczącego Komisji. 
4. Komisja okresowo przekłada władzom K-PZPN sprawozdania, analizy  
    i wnioski wynikające z zakresu jej kompetencji i uprawnień. 
 
      §6 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi K-PZPN i jego 
Prezydium. 
 
      §7 
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej w dniu 7 lipca 2021   roku i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia. 


