
 
STATUT 

KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
 

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

 
§ 1 

 
1.Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej, zwany dalej Związkiem jest związkiem sportowym w 
rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 
2.Związek jest kontynuatorem działalności w piłce nożnej i prawnym następcą Bydgoskiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Bydgoszczy. 
 
            § 2 
Terenem działania jest obszar województwa kujawsko-pomorskiego, a siedzibą władz jest miasto 
Bydgoszcz. 
 
            § 3 
Związek posiada osobowość prawną. 
 
            § 4 
Czas trwania Związku jest nieograniczony. 
 
            § 5 
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków związku i działaczy sportowych. 
 
           § 6 
Związek jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej /PZPN/. 
 
          § 7 
1.Związek działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, prawem o stowarzyszeniach, innymi 
przepisami prawa oraz niniejszym statutem. 
 
2.Przy wykonywaniu swoich zadan Związek przestrzega statut, regulaminy, przepisy oraz decyzje 
PZPN, przepisy w zakresie sportu piłki nożnej wydawane przez Międzynarodową Federację 
Związków Piłki Nożnej /FIFA/ i Europejską Unię Piłkarską /UEFA/. 
 

§ 8 
1.Związek posiada odznakę organizacyjną, emblemat, barwy i sztandar związkowy, określa swoje 
cele, programy działania, struktury organizacyjne, wydaje komunikaty, pisma okólne i inne 
materiały organizacyjne, oraz używa własnej pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym 
zakresie przepisów. 
 
2.Zarząd Związku w formie odrębnej uchwały określa barwy, treść i kształt odznaki organizacyjnej, 
emblematu i sztandaru Związku. 
 

 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ II 
Cele i sposób ich realizacji. 

 
§ 9 

 
Celem związku jest: 
1. Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej na obszarze województwa kujawsko-
pomorskiego. 
 
2. Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie statutowej działalności 
związku. 
 

§ 10 
 

Związek realizuje swoje cele w szczególności przez: 
 
1. Zrzeszania stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowe spółki akcyjne oraz inne jednostki 
organizacyjne działające w zakresie sportu piłki nożnej. 
 
2. Czuwanie nad podnoszeniem i zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego 
wśród zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy. 
 
3. Organizowanie i prowadzenie rozgrywek mistrzowskich i pucharowych oraz innych imprez 
sportowych. 
 
4. Stałe podnoszenie poziomu sportu piłki nożnej. 
 
5. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej nad członkami stowarzyszeń kultury fizycznej 
oraz innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi w zakresie sportu piłki nożnej. 
 
6. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków, zawodników, trenerów, 
instruktorów, sędziów i działaczy statutu Związku, regulaminów, uchwał i innych przepisów 
dotyczących uprawiania sportu piłki nożnej ustanowionych przez Związek i PZPN. 
 
7. Kontrolę realizacji programu szkolenia w klubach. 
 
8. Prowadzenie ewidencji i statystyki sportu piłki nożnej. 
 
9. Inicjowanie i podejmowanie – z zachowaniem obowiązujących przepisów – innej działalności 
zmierzającej do realizacji statutowych celów i zadań. 
 

§ 11 
 

Związek prowadzi działalność statutową poprzez swoje organy: władzy,  jurysdykcyjne, 
dyscyplinarne i wykonawcze. 
 

§ 12 
 

Związek może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami. 
 

 



ROZDZIAŁ III 
Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki. 

 
§ 13 

 
1. Członkami Związku są: 
 - członkowie zwyczajni 
 - członkowie wspierający 
 - członkowie honorowi 
 
2. Członkami zwyczajnymi są kluby sportowe, Okręgowe Związki Piłki Nożnej, Uczniowskie 
Kluby Sportowe i Szkolne Kluby Sportowe uczestniczące w rozgrywkach piłki nożnej. 
 
3. Członkami wspierającymi są osoby prawne i fizyczne, które wspierają finansową Związek na 
rzecz upowszechniania sportu piłki nożnej. 
 
4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla organizacji i 
upowszechniania sportu piłki nożnej. 
 
5. Członkostwo klubu w Związku powstaje z chwilą przyjęcia go na członka przez Zarząd Związku 
w oparciu o złożoną „deklarację członkowską“. 
 

§ 14 
 

W ramach Związku mogą działać okręgowe związki piłki nożnej i podokręgi obejmujące swoim 
terenem działania obszar jednego lub kilku powiatów znajdujących się na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego. 
 

§ 15 
 

1. Członkowie mają prawo do: 
 
a/ brania udziału w Walnych Zebraniach Delegatów za pośrednictwem wybranych na zabraniach w 
klubach i innych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną z czynnym i 
biernym prawem wyborczym, z wyłączeniem członków honorowych i wspierających; 
 
b/ zgłaszania opinii, wniosków i postulatów wobec władz Związku i PZPN; 
 
c/ korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutów Związku i PZPN; 
 
d/ uczestniczenia w zawodach sportowych organizowanych przez Związek i PZPN; 
 
2. Członkowie są zobowiązani do: 
 
a/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki nożnej oraz realizacji 
zadań statutowych Związku i PZPN; 
 
b/ przestrzegania statutu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w sporcie piłki 
nożnej; 
 
c/ dbania o dobre imię Związku oraz właściwy klimat wokół piłki nożnej; 
 



d/ realizacji uchwał i decyzji podjętych przez statutowe władze związku i PZPN; 
 
e/ dbanie o poziom moralno-wychowawczy i sportowy działaczy społecznych, sędziów, 
zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników działających w sporcie piłki nożnej; 
 
f/ opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń przez członków zwyczajnych na rzecz 
Związku i PZPN w wysokości ustalonej przez ich zarządy; 
g/ wspierania finansowego Związku przez członków wspierających według swoich możliwości i 
uznania; 
 

§ 16 
Członkostwo w Związku wygasa w przypadku: 
 
a/ dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie przez klub piłkarski, okręgowy związek piłki 
nożnej do zarządu Związku z dniem jej przyjęcia; 
 
b/ rozwiązania, likwidacji lub upadłości klubu posiadającego sekcję piłki nożnej, okręgowego 
związku piłki nożnej – z datą prawomocnego rozwiązania, likwidacji lub upadłości; 
 
c/ rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki nożnej nadal istniejącego klubu sportowego, okręgowego 
związku piłki nożnej – z datą rozwiązania lub likwidacji; 
 
d/ skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich 
lub innych zobowiązań wobec Związku przez okres przekraczający 6 miesięcy; 
 
e/ wykluczenia ze Związku za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym statutem lub uchwałami 
względnie decyzjami władz związku – z datą uprawomocnienia się decyzji podjętej w tym 
przedmiocie; 
 
f/ wykluczenie klubu z PZPN jest równoznaczne z wykluczeniem ze Związku; 
 

§ 17 
 

Ustanawia się tytuł „Prezesa Honorowego Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej“. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Władze Związku 

 
§ 18 

 
Władzami związku są: 
1. Walne Zebranie Delegatów 
2. Zarząd 
3. Komisja Rewizyjna 
 

§ 19 
 

Kadencja władz Związku trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym klub jawnym, 
w zależności od uchwały Walnego Zebrania. 
 

 
 



§ 20 
 

Jeżeli szczegółowe postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Związku zapadają 
zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 
połowy ilości delegatów uprawnionych do głosowania. 

 
ROZDZIAŁ V 

Walne Zebranie Delegatów Związku 
 

§ 21 
 

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Delegatów. 
 

§ 22 
 

Do kompetencji Walnego Zebrania Delagatów należy: 
 
1. ustalenie siedziby Związku; 
2. uchwalanie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Związku; 
3. uchwalanie głównych kierunków i programu działania Związku; 
4. wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; 
5. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego; 
6. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 
7. nadawanie na wniosek Zarządu Związku tytułu Prezesa Honorowego i Członka Honorowego 
Związku osobom szczególnie zasłużonym dla sportu piłki nożnej; 
8. rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji Odwoławczej i orzeczeń Sądu Koleżeńskiego w 
sprawie wykluczenia ze Związku – odwołania powinny być zgłaszane na co najmniej 30 dni przed 
terminem Walnego Zebrania; 
9. rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i Członków Związku; 
10. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN według zasad ustalonych przez Zarząd PZPN; 
 

§ 23 
W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział: 

 
1. z głosem stanowiącym - delegaci wybrani na zebraniach klubów i innych jednostek 
organizayjnych posiadających osobowość prawną według zasad ustalonych przez Zarząd Związku; 
2. z głosem doradczym – ustępujący członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu 
Koleżeńskiego nie będący delegatami, tylko w zakresie biernego prawa wyborczego; 
 - członkowie honorowi Związku z wspierającymi; 
 - zaproszeni aktywni działacze sportu piłki nożnej i goście; 
3. delegaci na Walne Zebranie zachowują swoje mandaty do dnia zwołania nowego Walnego 
Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Związku; 
4. mandat delagata wygasa z chwilą jego śmierci, pisemnej rezygnacji z mandatu lub odwołania z 
funkcji delegata w organizacji będącej członkiem Związku, którą reprezentował, przyjętą uchwałą 
zarządu tej organizacji; 
5. Członkowie Związku mogą w trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delagata na Walne 
Zebranie Związku w miejsce delegata, którego mandat wygasł; 
 

 
 
 



§ 24 
 

Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. 
 

§ 25 
 

1. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w połowie kadencji, z tym, że 
Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie odbywa się raz na 4 lata. 
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd większością 2/3 głosów swoich członków: 
 - z własnej inicjatywy 
 - uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej 
 - uwzględniając żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Związku 
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się w terminie 3 miesięcy od decyzji o jego zwołaniu i 
nie przerywa kadencji. 
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw, dla których zostało 
zwołane. 
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia delegatów co 
najmniej na 30 dni przed terminem Zebrania. 
6. Z zastrzeżeniem treści § 19 Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy 
obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów, a w przypadku braku wymaganej obecności w 
drugim terminie w tym samym dniu o pół godziny później bez względu na liczbę obecnych 
delegatów. 
 

ROZDZIAŁ VI 
Zarząd Związku 

 
§ 26 

 
Zarząd Związku jest organem władzy w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami. 
 

§ 27 
 

1. Zarząd składa się z 21 osób wybranych przez Walne Zebranie Delegatów, w tym: 
a/ Prezesa Związku wybranego w odrębnym głosowaniu z uwzględnieniem następującej zasady: 
- Przy zgłoszeniu jednego kandydata na listę wyborczą w głosowaniu jawnym: 
- Przy zgłoszeniu dwóch i więcej kandydatów w głosowaniu tajnym; 
b/ 20 członków wybranych imiennie w głosowaniu tajnym z listy kandydatów zaproponowanych 
przez delegatów; 
 
2. Prezesem Związku oraz członkami Zarządu mogą być wybrani: 
 - delegaci na Walne Zebranie Delegatów 
 - członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie będący delegatami 
 - aktywni działacze sportu piłki nożnej nie będący delegatami 
 
3. Prezes Związku nie może pełnić równocześnie funkcji prezesa PZPN, Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej, podokręgu lub klubu piłkarskiego. 
 
4. Całokształtem prac Zarządu kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje Związek na 
zewnątrz, z zastrzeżeniem treści § 42. 
Do gestii Prezesa należy w szczególności: 
- bieżące działanie w imieniu Związku 



- zwoływanie zebrań Zarządu i jego prezydium oraz przewodnictwo ich pracom i posiedzeniom 
- składanie władzom Związku informacji o stanie Związku i podejmowanych na bieżąco 

decyzjach 
 
5. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego wiceprezes. 
 

§ 28 
 

Do kompetencji Zarządu należy: 
a/ realizowanie programu i wytycznych przyjętych w uchwałach Walnego Zebrania Delegatów; 
b/ reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu; 
c/ wybór 8 członków Prezydium Zarządu; 
d/ zarządzanie majątkiem i funduszami Związku 
e/ uchwalanie planów działania i planów finansowych oraz zatwierdzanie sprawozdania 
finansowego i bilansu Związku; 
f/ uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłat z tytułu zmiany barw klubowych, 
potwierdzania i uprawniania zawodników oraz kaucji protestowych, a także innych należności 
finansowych na rzecz Związku; 
g/ zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów; 
h/ ustalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów; 
i/ powoływanie wydziałów i komisji działających w ramach struktury organizacyjnej Związku; 
j/ uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu, Prezydium, Wydziałów, Komisji i Biura Związku; 
k/ powoływanie i odwoływanie przewodniczących Wydziałów i Komisji stałych Związku; 
l/ interpretacja Statutu Związku oraz Regulaminów i innych aktów normatywnych uchwalonych 
przez Zarząd; 
ł/ podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do 
kompetencji Walnego Zebrania Delegatów, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji 
Odwoławczej; 
m/ wnioskowanie do Walnego Zebrania o nadanie tytułów „Prezesa Honorowego“ oraz „Członka 
Honorowego“ Związku; 
n/ nadawanie godności „Zasłużonego dla Związku“; 
o/ nadawanie „Honorowych Odznak“ Związku; 
 

§ 29 
 

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru 
nowego Prezesa, wyłonionego spośród wybranych członków Zarządu, który pełni tę funkcję do 
czasu najbliższego Walnego Zebrania Delegatów. 
 

§ 30 
 

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane najpóźniej w 
terminie 14 dni od dnia wyborów. 
 
Zarząd ze swego grona wybiera dwóch-czterech wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy stają 
się obligatoryjnie członkami Prezydium Zarządu. 
 

§ 31 
 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jak raz na trzy miesiące. 
 
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego 



członków. 
 
3. Zakres działania i tryb pracy zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 
 
4. Zarząd może wykluczyć ze swojego składu członka Zarządu, który nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków lub swoim postępowaniem działa na szkodę Związku. 
 

§ 32 
 

1. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu Związku, kierującym w jego imieniu 
bieżącą działalnością. 
 
2. W skład Prezydium Zarządu wchodzi Prezes Związku oraz 8 wybranych na jego wniosek do 
Prezydium członków Zarządu, w tym obligatoryjnie, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. 
 
3. Prezydium powinno być wybrane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty Walnego Zebrania. 
 
4. Zakres działania i tryb pracy Prezydium określa regulamin uchwalony przez Zarząd Związku. 

 
ROZDZIAŁ VII 

Komisja Rewizyjna 
 

§ 33 
 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5-7 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego 
i sekretarza. 
 
2. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani: 
 - delegaci na Walne Zebranie Delegatów 
 - członkowie ustępującej Komisji Rewizyjnej i Zarządu nie będący delegatami 
 - aktywni działacze sportu piłki nożnej nie będący delegatami 
 
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutową i finansowo-
gospodarczej działalności Związku. 
 
4. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdania oraz posiada 
wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie absolutorium. 
 
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń 
kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości. 
 
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo 
uczestniczyć w posiedzeniach zarządu i innych organów z głosem doradczym. 
 
7. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie Regulaminu. 
 
8. Komisja Rewizyjna może wykluczyć ze swojego składu członka Komisji, który nie wywiązuje 
się ze swoich obowiązków. 
 

 
 
 



ROZDZIAŁ VIII 
Kooptacja członków władz 

 
§ 34 

 
1. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, władze te 
mają prawo dookoptować do swojego składu nowe osoby na miejsce tych, którzy ustąpili lub 
zostali odwołani w czasie kadencji. 
 
2. Liczba powołanych członków władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków 
pochodzących z wyboru. 
 

ROZDZIAŁ IX 
Organy jurysdykcyjne i dyscyplinarne Związku 

 
§ 35 

 
1. Organem jurysdykcyjnym Związku jest Sąd Koleżeński, a organami dyscyplinarnymi są: 
Wydział Dyscypliny i Komisja Odwoławcza. 
 
2. Kadencja organów jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych jest równa kadencji organów władzy 
Związku. 
 

§ 36 
 

Członków Komisji Odwoławczej i Wydziału Dyscypliny powołuje i odwołuje Zarząd Związku. 
 

§ 37 
 

1. Sąd Koleżeński składa się z 7 członków wybranych przez Walne Zebranie Delegatów. 
 
2. Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i 
sekretarza. 
 
3. Do Sądu Koleżeńskiego należy: 
a/ rozpoznanie spraw członków organów: władzy, jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych Związku, 
trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy piłkarskich obwinionych o naruszenie norm etyczno-
moralnych lub nieprzestrzeganie statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Związku i PZPN 
w sprawach niewiążących się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich i z 
naruszeniem reguł gry; 
b/ rozpoznawanie konfliktów i sporów pomiędzy trenerami, instruktorami, sędziami i działaczami 
piłkarskimi związanych z ich statutową działalnością w Związku. 
 

§ 38 
 

1. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek lub z urzędu. 
 
2. Sąd Koleżeński jako I instancja działa w składzie trzyosobowym. 
 
3. Od orzeczenia wydanego przez Sąd Koleżeński w I instancji przysługuje odwołanie, które 
zainteresowany może wnieść w ciągu 14 dni od doręczenia mu orzeczenia z uzasadnieniem do Sądu 
Koleżeńskiego orzekającego w pięcioosobowym składzie. 



 
4. Orzecznie Sądu Koleżeńskiego wydane w II instancji jest ostateczne. Nie dotyczy to orzeczeń 
wykluczających ze Związku, które mogą być zaskarżone w trybie pozainstancyjnym do Walnego 
Zebrania Delegatów. 
 

§ 39 
 

Sąd Koleżeński może wymierzyć następujące kary: 
 
1. upomnienie; 
2. nagana; 
3. zakaz pełnienia określonych funkcji społecznych w komórkach organizacyjnych Związku oraz 
organizacjach będących członkami Związku a okres od trzech miesięcy do dwóch lat lub na stałe; 
4. wykluczenie członka ze Związku. 
 

§ 40 
 

1. Sąd Koleżeński działa na podstawie własnego Regulaminu, określającego w szczególności tryb 
postępowania przed Sądem I i II instancji. 
 
2. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych 
organów z głosem doradczym. 
 

§ 41 
 

1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 
 
2. Do kompetencji Wydziału Dyscypliny jako organu I instancji w szczególności należy: 
a/ orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych podczas i w 
związku z zawodami piłkarskimi na szczeblu rozgrywek prowadzonych przez Związek; 
b/ rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z zawodami 
piłkarskimi – reguł technicznych i dyscyplinarnych; 
c/ orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom 
piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich regulaminu dyscyplinarnego. 
 
3. Wydział Dyscypliny Związku składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza 
i 2-4 członków. 
 
4. Wydział Dyscypliny Związku działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd 
Związku. 
 

§ 42 
 

1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku wykroczenia dyscyplinarnego, 
niezależnie od innego toczącego się postępowania przeciw obwinionemu przed jakimkolwiek 
organem orzekającym. 
 
2. Postępowanie dyscyplinarne powinno być prowadzone zgodnie z zasadami jawności i 
zapewnienia obwionionemu prawa do obrony. 
 
3. W uzadadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zawiesić obwionionego w prawach 
zawodnika, trenra, instruktora, sędziego lub działacza piłkarskiego, z chwilą uznania, że ze względu 



na rodzaj wykroczenia dyscyplinarnego wymaga tego dobro sportu piłkarskiego, a zwłaszcza 
porządek i dyscyplina związkowa. 
 

§ 43 
 

1. Za popełnione wykroczenia dyscyplinarne nakłada się na obwionionego kary dyscyplinarne. 
Dzielą się one na kary zasadnicze i dodatkowe.  
 
2. Karami zasadniczymi są:  
 - upomnienie, 
 - nagana, 
 - kara pieniężna, 
 - zawieszenie w pełnieniu określonej funkcji, czasowo lub stałe,  
 - dyskwalifikacja określona ilością meczów, czasowo lub stała 
 - zakaz rozgrywania w określonym czasie lub określonej ilości meczów z udziałem publiczności, 
na części lub całym obiekcie sportowym, w miejscowości będącej siedzibą klubu, 
 - weryfikacja zawodów jako walkower /3:0/, z zastrzeżeniem kar regulaminowych walkowerem 
orzekanym przez Wydział Gier i Ewidencji Związku 
 - przeniesienia drużyny do niższej klasy rozgrywkowej,  
 - wykluczenie ze Związku. 
 
3. Karami dodatkowymi są: 
 - zakaz piastowania funkcji sportowych lub społecznych w komórkach Związku oraz sekcji 
piłkarskich klubów będących członkami Związku, czasowy lub stały, 
 - wykluczenia z uczestnictwa w zawodach określonego szczebla, 
 - odsunięcie od prowadzenia zawodów lub obserwacji, czasowo lub stałe, 
 - zakaz wyjazdu za granicę w celu uprawiania sportu piłki nożnej, czasowy lub stały, 
 - obniżenie klasy uprawnień do prowadzenia zawodów lub obserwacji. 
 
4. Po zamknięciu posiedzenia Wydział Dyscypliny Związku wydaje decyzję dyscyplinarną, którą 
ogłasza, a następnie doręcza wraz z uzasadnieniem obwinionemu, pouczając go o sposobie i 
terminie odwołania. 
 
5. Odwołanie od decyzji Wydziału Dyscypliny Związku składa się za jego pośrednictwem do 
Komisji Odwoławczej Związku w terminie 14 dni od otrzymania przez skarżącego pisemnego 
uzasadnienia decyzji dyscyplinarnej. 
 

§ 44 
 

1. Komisja Odwoławcza Związku składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, 
sekretarza oraz 2-4 członków. 
 
2. Komisja Odwoławcza Związku w II instancji działa w trzyosobowych zespołach orzekających 
 
3. Komisja Odwoławcza w II instancji rozpoznaje środki odwoławcze od decyzji: 
a/ Wydziału Dyscypliny Związku 
b/ Wydziału Gier i Ewidencji Związku 
c/ innych wydziałów, komisji i komórek organizacyjnych Związku, którym przepisy 
wewnątrzzwiązkowe przyznają uprawienia w zakresie orzekania w I instancji. 
 
4. Komisja Odwoławcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Związku. 
 



5. Przewodniczący Komisji Odwoławczej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych 
organów z głosem doradczym. 
 

§ 45 
 

Zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego Związku określają przepisy Regulaminu 
Dyscyplinarnego PZPN. 
 

ROZDZIAŁ X 
Organy Wykonawcze i Administracyjne Związku 

 
§ 46 

 
1. Organami wykonawczymi Związku są: 
a/ Wydziały i Komisje Związku 
b/ Rada Trenerów Związku 
c/ Kolegium Sędziów Związku 
 
2. Organem administracyjnym Związku jest Biuro Związku. 
 

§ 47 
 

1. Dla wypełnienia Statutowych celów i zadań Związku związanych z bieżącym prowadzeniem 
zespołów reprezentacyjnych Związku i rozgrywek piłkarskich oraz organizowaniem i 
upowszechnianiem sportu piłki nożnej na terenie objętym działaniem związku, Zarząd powołuje 
Wydziały i Komisje. 
 
2. Wydziały i Komisje składają się z powołanych przez Zarząd Związku przewodniczących oraz ich 
zastępców, sekretarzy i pozostałych członków powołanych przez Prezydium Zarządu Związku w 
liczbie niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów wykonawczych. 
 
3. Szczegółowy zapis uprawnień oraz tryb działania poszczególnych Wydziałów i Komisji Związku 
określa w formie regulaminów Zarząd Związku. 
 

§ 48 
 

1. Rada Trenerów Związku jest organem wykonawczym działającym na rzecz podnoszenia 
poziomu sportu piłki nożnej i reprezentującym wszystkich trenerów i instruktorów pracujących w 
klubach i w Związku na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
2. Szczegółowy zakres uprawnień oraz trybu działania Rady Trenerów określa odrębny regulamin 
uchwalony przez Zarząd Związku. 
 
3. Kadencja Rady Trenerów jest równa kadencji Zarządu Związku. 
 

§ 49 
 
1. Kolegium Sędziów Związku jest organem wykonawczym Związku kierującym działalnością 
sędziów piłkarskich. 
 
2. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania Kolegium Sędziów określa odrębny 
regulamin uchwalony przez Zarząd Związku. 



 
3. Kadencja Kolegium Sędziów jest równa kadencji Zarządu Związku. 
 

§ 50 
 

Biuro Związku jest organem administracyjnym Związku i działa na podstawie regulaminu 
zatwierdzonego przez Zarząd Związku. 
 

ROZDZIAŁ XI 
Majątek i fundusze Związku 

 
§ 51 

 
1. Majątek związku stanowią ruchomości i fundusze. 
 
2. Na fundusze Związku składają się: 
a/ składki roczne członków Związku 
b/ wpływy z zawodów organizowanych przez Związek 
c/ składki i opłaty wynikające z transferów 
d/ dotacje i subwencje, darowizny i innych źródeł 
e/ inne wpływy z działalności statutowej Związku 
 

§ 52 
 

Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 
majątkowych i innych wymagane jest współdziałanie dwóch osób: 
Prezesa Związku i upoważnionej osoby spośród członków Zarządu Związku. 

 
§ 53 

 
1. Związek prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
2. Zasady gospodarki finansowej określa zarząd Związku przestrzegając w tym zakresie przepisów 
wydawanych przez właściwe władze państwowe. 
 
3. Kontrolę na gospodarką finansową Związku sprawuje Komisja Rewizyjna Związku. 
 

ROZDZIAŁ XII 
Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku 

 
§ 54 

 
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Związku podejmuje Walne Zebranie 
Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów. 
 

§ 55 
 

Uchwalenie zmian w statucie oraz rozwiązanie Związku mogą być przedmiotem Walnego 
Zgromadzenia Delegatów wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad. 
 

§ 56 



 
Uchwała o rozwiązaniu Związku określi sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie 
majątek. 
 

ROZDZIAŁ XIII 
Postanowienia końcowe 

 
§ 57 

 
Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, przeprowadzania zawodów, 
zgłoszeń zawodników oraz dyscypliny określają uchwały, regulaminy i inne przepisy wydane przez 
Zarząd PZPN oraz uchwalone na ich podstawie regulaminy rozgrywek przez Zarząd Związku. 
 

§ 58 
 

1. Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów i Zarządowi 
Związku. 
 
2. Prawo interpretacji wszystkich uchwał i regulaminów oraz innych aktów normatywnych 
przysługuje Zarządowi Związku. 
 
3. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zmieniające interpretację Zarządu Związku nie działają 
wstecz. 

 


