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',,.:, 1 JeSt ZtviąZkiem

Rozdział I
łania iba wład harakter nrawnv.

13
Yb

Teręnem działarua Częstochowskiego ol':ręgowegodalej CzoZP]\ jesi obs'u. powratów 
:częstocirowsloego . ziemskiego, 

.kłobuckiego,

a siedziba vłładz jest rruastc Cźęsto.ho.'u.

Zlńązek Piłki Noznei
przepisów prawa.

Zvnązku Piłla l.troznej Zwanego

,.=.1o.]rowskego grodzkieg-o.
lubiinieckiego, rnyrrko*rt i.io.

nosi naTłvę .
sportowyrn w

$1

Częstochowski okręgowy
rozumieniu obowia3tgą.y.l,

$2

$3
CzoZPN posiada osobowoŚc prawna.

$4
'.CzoZPN jest dobrowolną i samorządną orguizacją sportu piłki nozrej opiera1ącą'lswoją działahoś C na pracy 

. spot..^.] przedstiwicieii swoich członkorł,i i dńałac4/ oraz pracy zawodow.j p.aco*.ńów etatowyc]t.

$5
CzoZPN jest członkjem Sląskiego ZwiryJal Piłki Noznej Zwanego dalej ŚLZPx'a jednocześnie wchoclzi ; 

'i.tua 
j.ń;;wnętrznej str.uktury organi7ąęyjnej

il:fr:Ę"ffi1ff::ff"":'ozPj\r"-j?, p"oaJę,i. .to,o*,,..1 rrchlvały przez

$6
IeŻeLl w uchwale o
prąyjmuje się, ze czas

ktore.l mowa w
trwania CzOZpN

$5
jest

rue oznaczono czasokresu dńałarua
nieograrri czony.

$7
CzoZPN działa zgodnię 7 :

swońn statutem,
stafutamr SI.ZPN i Polskie go Zwiagkl Piłki Nozrrej,ustawą o łrrinuze fizycnej,- prawem o stowarryszeruach i ionyni- uchwałami i wyrycayni wahyón
Zwvagku Piłki Noznej zwanego daiei

przeplsafiu prawa,
zebtart . CzoZPx, Śt.ZP]v i
PZPI{.

Polskiego



$8
CzoZP]Y określa samodzięlnie : cele, programy d,nałaria, swoje strukrury
3i;ffilxiijli. 

uchwaia akry wewnętrzne, wydajó tomun*aty i materiąły

CzoZPN posiada odzrrakę orgalizacyjną
pieczęci z zachowiarriem obowi{zują.vói' rv

$e
, r {-

emblemat, sztandar nviązkowy i uzywa
Ęm zakresie przepisow.

Rozdział II

a'-..-
.-ś.*'

Cele i środki działania.

$10

Celern działania CzoZPN jest rozwoj i populary zacja sportu piŁki noznej,koordynacja dztałarl klrrbow we wspołzawodnictwle sportowyrn oraz prowadzeniedziałalności ośu,iatowei.

$ i1

CzoZPN realizuje swoje cele w szczego1ności poprzez . 
,.1. Zrzeszarlle stowarzyszeń kultury frb"^;i i sportowych spółek akcyjnych t2. opracow}rvanle loerunków rozwoji dyscypliny piłki nol.; oraz kierowanie "'.działaniam] mvięarlymi z uprawiani.. piłt"" no^.; ou obszarze swojegodziałania.

3. organizowanie systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharolyych w okręguwe wszystkich kategoriach wiekowych' także wśrod kobiet.4' opracowlr'vanie planow i kierunkow ,rkol.oru oraz doskonalenie wiedzy
;Tj:y;ńT"::;;#.ff|orów, s ęd'ziow, zawo dnik ow, działacvl społeczrych

5. Prowadzenie. ewidencji, statystyki, dokumentacji i archiwów oraz sporządzaniei wydawarue sprawózd ń, a także materiałów informacynych d,oĘczącychczoZpN i sLZpN uu\Jr'l..".

6. Sprawowanie kontroli nad. przestrzegaruem przęZ cżonków CzOZPN,zawodników, trenerow, instrulĆo.o*, .ęoiio-_ 
- 
i a,iułu,,y niniejszego stafutu,regulamin ow oraz przepisów PZPjY i 

.śiżpx.
7 . Wspieranie działahósci Uczrriowskich K]ubow Sportowych orazrnłodziezowyclr ośrodkow piłkarskiclr.
8. Nakładanie kar i sankcji dyscyplinarnych na członków CzoZPN, ,,,zawodników, trenerów, rnstruktoro*, 

,,ęa'L* 
i działac,, za naruszenie 'i'przepisow i zasad obowląaującyc| * ..;Jvscyplrrue ,po.rul, 

Ld naruSze 
i ,].'9. Iiucjowanie działan dla 

.zapewnierua 
io,źąai.u i bezpieczeństwa w czasiezawodow piłkarskich na obióktach ,poń*y.h.

i 0 Akrywne współdziałanie i wspołpracę Z innymr okręgowyru 
'*ąat.uo,i piłkinozleJ.

L



Utr4my"wanie staĘch
masowego przekazu w
Poryskiwanie środkow
działalności statutowei..t 13. Podejrnowanie innyclr działń dla realizacii cęlow i zadań StanltowYch.

,|

l.

3|h'r*.*.::^ środkow. 
^TT'o*:11 .1u realizację ce]ow StarLltowych

:1?:.:) -,,,..I|7l'' -^. 
o.::1d'i ć 'dz:iułJnose **-*,"''o.j#Ju .'".':,J#':'j

z- oborł'iązującyni w tej mierze przepisarni.
1 r\ r 1l' 

:.',^1.j:'.^ 
p.o-:,1*'.-,"u daała]ności określonej W ust.1 CzoZPN moŻę/v4r I \ Lll,VLE

n::yi'." ^?*:!,.1^:9.::.l^:, ,ltlstępol,tlac do . spółek, obracac papierami

x*}Y^!,Ę^,Y^::.:stnrczyćwtinnychprzedsięwzięciach'"'o"o#.lł"jil3. CzoZPN lnoze tworzyc fi.rrdacje * ,','u.i' obowiązrrjącyclr. ,*"1;T |.iili'.nrzo^i.A'.,

ffukontaktow z miejscowylru i reglonalnyrnl s.oat#ięzakresie poliĘki informacyjnej aoti..ą.ł ć"o2pnfinansowych i przentaczuie llfr 'rru 
p.o*uar.rri.

11.

12.

$12

s 13

CzoZPN prowadzi działalnośc statutową poprzez ; swoichwład4l, organy jurysdykcyjne, dyscypiinalne i wykonawczę orazpoilporządkowanymi jednostkami 
- 
ierenowpri powotywanyr.ri

'. Walne Zebrarue Ślzpx na wniosek CzoZ"PN.

przeplsow.

CzłoŃostwo klubu w
z chwilą przyjęcia na
Zarządu CzoZPN.

członkow, organy
PodokręE będące
do Ęcta przez

Rozdział III

$ t4

Członkami CzoZPN i jednocześnie członkami
klub1' posiadające sekcje piłki noznej ;;*.
zgodne Z prawem polsłem.

$ ls

PZPN i SI.ZPI.{ Są wszystkie
fo*y organizacyjno _ piu*n.

CzłoŃowie CzoZPN posiadają osobowośc
podstawie obowią.zrrjących przópisow prawa
statutami CzOZPTI, Sl.Zply i pZpN

plawną i prowadzą działalnośc
oraz własnyclr statLrtow zgodnych

na

$16

CzoZPN oraz w Ślzplv i PZPN
członka przez Zarząd Śt.zplv i nie

powstaJe automaĘcznle
w)maga kontrasygnaĘ



$ 17

Wedfug aktua]ne 
-:ŁlY€"jących przepisów prawaa tym sam}m w SI.ZPN i PZPN mogł się uńiegae- kluby SpoTo'w: posiadające sekcje piłki

stowarzyszeń kulhry fi4,cńej, J l- -
- kiuby sportowe posiadajace sekcje piłki noznejspółki akcyjne,

,r'' co członkosfwo w CzoZPN.
:

noznej, tworzone w formie

zare.;esftowane iako Sportowę

dostarczą

r-!
ktore złoŻą pisemną 

. 
deklarację, stafut lub notarialrrą umowę społklpostanowienie sądu rejesfrowego o wpisie do odpowiedniego rejestru.

$ 18

Członkowie CzoZPN mają prawo do :1. Brania udziału w Wańyn Zebraruu CzoZPN za pośrednictwem delegatowuprawnionych do kandydow atlia oraz wyboru władz i organow Zwlryk..*.2. Decydowania o sprawach CzoZPN na zasadach okr:eślonych w statucie,zg}aszaria postulatow i wnioskow wobe c Zarządu i jego organow.3. Kandydowania i wyboru aet"gatJ* ;;-W"l" e'Zebrń. si.żprv według zasadustalonych przez Znząd tego ZwiąZkU

,'/r']
ł'|.

!,/;

I i r':,,

'i 
'\. ',;

1. L. ,\
\. . t

$le
CzłoŃowi e CzoZPN są zobowią.zani do :1. Aktywnej działalnoŚci na rzecz rozwoju : Ł:Ł._, ?du poziomu piłki noZIleJoraz realizacji zadań stafutowy ch CzożPN, sl.ZPN i PZPN.2 

iifirffffi: ,,fJ.*'# 
.óg"l*''o-' i po.piJ- obowiągujących

3. Realizacji uchwał idecyzji podejmowanyclr przez stafutowe organy CzoZPIr{.4' Dbania o utuynani. *Ju.r:i*.go 'porio,ou 
*o.utoo - wychowawczegodzlałacry społecanych, sędzj$y7, iu-ołoikó-, foenerów, instruktorow orazpracownikow zatudnionych w tej dyscyplime sporfu. 

-.', urluunL'low
5. Udziatu we współza*odnicrwie i 

'u*oou.n .organizowanych przez CzoZPN.6. opłacania składki członkowskiej * 
-śizpx 

i innych świadczeń na rzęczCzoZPN w wysokościach ustalónych p,i, Zarządy Śl.zpx i CzoZPN.

$20

Członkostwo w CzoZPN wygasa w przypadku :
1 . Dobrowolnej reą,gnacji" Ęozonej. na piśmie do Zarządu Śl.zpx z dniem 3ej /pr4ljęcia.

I2' Rozw.iąąania, likwidacji bąi|ż upadłoŚci CzoZPN, klubu Sportowego lub jego isekcji Piłki nozrrej z datą zaisforiałego 
'du,,eruu. 

- UrL'wego luD J(
3. SkreśIenia człotka z iowoau ńu.p.u*edliivlonego zaleganla z opłat4składek członkowskich rur innych ,ouZńię^ wobeJ CzoZPI.{ przez ołres
o ,,,"|łaczający 6 miesięcy z chwi'ą poa:ę.iu decyzji przez Zarząd' Śt.zplv'



/l
'-r . Wykluczenia ze Związkl za działalność sprzęcn|ą z

statutem lub uchwałami względnie decyzjami władz
uprawomocnienia się decyzji podjętej w ostatnjej instancji.

,Q 1'I
Y zt

,W:
r' *6

prawem" ruruejszym '
Związku z datą

l.

Wadzarni CzoZPN Są :

l. wame LeDraile
2. Zarza!
3. Komrsja Rewizyjna

$23

1. Kadencja władz CzoZPT,{ fiwa cztery
w głosowaniu tajnym lub jau,.ny- w
Zębrania'

f . Walne Zebrante o ktorym tnowa w $
na 6 miesięcy,a najpozrriej 2 miesiące
Śt.zpx

$24

Za szczegolne zashlgi dla CzoZPN i rozwoilr piłkl noznej w okręerr Walne
Zebrarue CzoZPN tnoŻe nadac osobom ftzycznwn, na rł'niosek Zarzalu.
godnośc członka lronorowego CzoZPN iub prezesa lronorowego CzoZPN.
Członkowie i prezesi honorowi mają prawa członkow zvvyczajnych
za wyjątkiem człlnnego i blernego prawa r,t1zborczego.

Rozdział n/
Władze CzoZPN.

E?)
J"-

Iata, a ich wybor odbywa sję
zalezności od uchwaĘ Walnego

22 ust.1 odby.wa się najwcześnie.;
przed terminem Walnego Zebrarua

2.

1. Najwyzszą władzą CzoZFN jest Walne Zebranie CzoZPN nvoŁywane przez
Zarząd co 2 lata jako sprawozdawcze i co 4 |ata iako sprawozdawlzo -
wvborcze.
o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrarua Zarząd zalitadarńa
delegatow co najrnniej na 30 dni przed terminem jego odbycia.
W Walnym Zebranlu CzoZPN biorą udział :

a)' z głosem stanowiącym - delegaci wyłorueru przez członków wg zasad
usta1onych przez Zarząd CzoZPN.

b). z głosem doradcąrm - rrstępujący członkowle Zarządu, Komrsji
Rewizyjnej, Sądu Kolezeńskiego, przedstawiciele trenerów, sędziow
i przewodniczący innych komorek organizacyjnych CzoZPN, człoŃowie
i prezesi honorowi CzoZPN oraz zaproszenj goście.

Kazdemu delegatowi przysfuguje 1 głos. 
ś

a
1

A



5. Delegaci na Walne Zebranle zachowrrją ,uy-o1: mandaĘ do dnia zwołarrianowego Walnego Zebrarua Sprawozd u*źło_ Wyborc zego'6. Mandat delegata wygasa z ón*h j.g" ś* 
","i,o,""ł"^u się lub odwołaruaz funkcji delegata nu 'o.y uchwaiy- ź*,ąau K]ubu, ktory reprezentował.7 . Członkow. 

'.91oZŁN 
,oógą w trakcie tadencji 

,dokonac 
wyboru nowegodelegata na Walne ZebrarńJ w miejsce delegata, którego rnandat wygasł.

527

Nadzwyc zajne V/a]ne Zebraruę mvofuje Zarząd' :a). z własnej inicjatywy w oparciu o u.[*Ję podjętą większością2l3 glosów swoich członkowb] uwzględniając wniosek Komisji Rewlzyjnejc). uwzględniając ządanie co najrnniej sn ń-isĆ,Inej liczby człoŃowCzOZPN

$25

Walne Zebrarię nalezycie zwołane jest zdo'ne do podjęcia uchwał wiąząoychwszystkich człoŃow przy obecności 
- 
co najmnie] qołowy ogofu delegatowjeże'i odbywa się w I tenninie lub l/3 'iiości ł.I.guto-. * przypadkuobradowania w II tenninie. L'

I.IchwaĘ Walnego Zębrania zapadają zrvykłą urększością głosow, pCZaprzypadkarni dotyczącyni nntany Stafufu lub ronviryanla się CzoZPNkiedy wylnagana jest większoś ó 2l3 głosów przy obecności co. na.1mniej1/2 ogolnej liczby delegatow ' Y\Lr

Uchwały mogą. być podejmowaJle wyłączrrie . w sprawach. objęfychporząd}crem obrad podanyin óo wiadomości. człoŃom *.,p-o,ou określony . ::w g 24 pl<t.2.

.ł.,|.
; '-.-

,l :' .;:'.t..

.;.._:..:

1
-t.

)

$26 
i
I

|o yvłaczlej kompetencji Walnego Zebranla naleĘ : .1. 
fi:#m*. i przyjmo*Ń. sp.a*o,dań z działa]ności Zarządu i Komisji

2. 
Hffił. absolutoriurn ustępującemu Zarządovń na wnjosek Komisji

3. Uchwalanie programu działania .i wyĘc'zrych dla Zarządu CzoZP]\4. Wybór delegatow na Walne Zebrańe" śLźpx5. Uchwaianie statufu i podejmowarue uchwał o nnlanach w stafucie.6. Podejmowanie uchwał^ w śp.u*. ,o,*iugaaa lub likwidacji CzoZPN.7. Wybór Prezesa, Zarządu,romis3.i' n"*''i,,e: i Sądu roi#nskiego.8. Nadawarue na wniosek Zarządu g"a""sói p.*.,u t'ono.o*"go 1 członkahonorowego CzoZPN osobom fia,óruym szczegóLrie zasfuzonym dla sportupiłki noznej w olaęgu
9 . Rozpbtrywanie i ,oi{t,ą,gzrrrie wniosków Zarządu i członkow CzoZPN.

' ...)..'.Ę

l. i

f.
I,
ł.
!
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'i 'r -l-
'-.- - .,: i: (-___il
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t



o). w przypadku jednoczesnego ustąrienia co najrnniej 1l3 członkowZarzqdu---tr^Yłlrgvvra4Jrruug,I/Jczt
Nadzwyczajne Walne Zebrane rwoĘwane jest przez Zarząd w3 miesięcy od : podjęcia uchwały, ,głos,erua wniosku, rłrysruuęcialub. zdekornpletowaniu śkłud.. o.obo*.go.

Xffi.zajne 
warne Zebranie 

"o*Jil.,. nad sprawani dra korych

:#
p\
J''oŁ

^/ 3.

termrlie
Żądarua

zostało
1. Nadzwyczajne Wa]ne Zebranie nie przerywa biegu kadencji władz CzoZPN

$28

W okresie między Walnyml Zebraruami organem władzy CzoZPN jest Zarząd.

Zarządowi przewor1nic7y Prezes
glosowanru spośród delegatow na

ustalonych
tryb pmcy
uchwalone

$2e

Do Zarządu, podobnie jak do Komlsji Rewizyjnej _i Sądu Kolezeńskiegomogą byÓ wybrani jedyrue delegaci na wuro. 
- 

Zebrarie l członkowie
-ustęptgących władz nle będący delegatami.W skład Zarządu wchodzą i iu'ęo.i Prezesi Podokręgow.

9JU

,-?T,ąd!, ktory jest wybierany w odrębnymWalne Zebrarue.

$ 31

Zuząd składa się z 15 osób, a jego posiedzenia odbywają się wterminach nie rzadziej jednak 
^Ż 

-,-. ,u kwartał. o,g*'u.; 
'-:I::2-":tr.ffifil"-oni onych organ ów wykonar,r,"'il.;ileś1 aj 4

$32

|o-koruetencji Zyrz+lu nateĘ w szczególności 
:1. Reprezentowanie ĆzoZPŃ na zewnątrz i działanie w jego imieniu orazrea]izowanie programow i rłytyczrrych przyjętych \Ą/ uchwałach Wa]necoZębrarna.

Zarządzarue rnajątkiem i funduszarni CzoZPN .ZwoŁywanle V/alnych Zebrń'
Uchwalanie składek i rrstalanle innycir obcią-zeń finansowych wrązących sięz uczeshlicfwem w działa]ności stafutowej.
ustalanie zasad *yb.o* deiegatow na walne zebrane.Zafwierdzenie i

;:J#ilffiĘffi 
*.x:Tff 

: .,#Hłil, T'*#'u?,'Ł;i" T[ ":ffWybor Prezydiurn Zarządu w liczbie 4_5 osob'

I

z.

2
a')

AT.

i<
,J.

'6.

7



Iikwidacja wydz1ałów, komisji stafutowych.
nadania godności kezesa ńono.o*"go i Członka Honorowego

10' Interpretacja statutu czoZpN oraz regulaminow i innych aktownonnatywnycir uchwalonych przęz Zarza!,.
11. Uchwalanie planow finansowych.
12. Występowanie do Zarządu śl.zpx z wnioskami dotycz4cymi wykreś1enia lubi'wykluczenia członk a CzoZPN.
13. Podejmowanie decyĄi i uchwał w inn1ch sprawach, z wyjątkiern

iTŁT'ifi!l.o,f,..-o 
komPetencji Walnego Zebrarua, Komisji Rewizyjnej

$33
W przypadkrr naruszani a przęz członka CzoZPN, stahtttt, uchwał, regulaminow lubdecyzji władz ZwIąZku Zarządowi .przysfugu1.liur,ro 

:

zwrocenia uwagi i ządania dostosow*iu się do Ww przepisow i decyzji,odmowy pomocy orgarizacyjnej i finansowej,
Żądarua wycofania niedopusz czaJnych uchwał i wydanych decyzji,uchylenia ucliwał i decyzji podjętych z narxszeniem prawa.

$34
UchwĄ Zzr.ządu 

. zapadają 
. 
zwykłą większością glosow przyco najmniej połowy jego członkÓw.

$3s
1. Całoksaałtem prac CzoZPN kieruje Prezes Zarządu, któ.y równocześnłigreprezentuje Zarząd na zewnątz *' r\lvrJ '.*-''"'. 

,"'Do kompetencji kezesa na|eĘ w szczególności . \;a) biezące działarrie w imieniu CzoZPŃ, \b) zwoływani e zebrań Zarządu i Prezydium,c) przewodniczenie pracom i posiedz.nio* Zarządu i Prezydium,d) peŁrienie funkcji kierowniki 
.zal<ładu p.u.y *.;.*l.*" przepisowkodeksu pnacy w stosrmku do praco*o'tó* etatowych.2. 

l:i.J1i''#;:3;JJ:u.' 
Prezesa j.g" ń;u*ł.*u *vl.onu:. w*Iaczony przez

$36
w razie rrstąpienia Prezesa Znządu w czasie rwanla kadencji Zarząd'owiprzystuguje prawo wyboru nowego Prezesa spośrod delegatow wybranych naczłonkow Zarządu,ktory peh]i tę funkcję do ,'u3ttiz,'.go Walnego Zebrania.

8. Powoływanie i
9 Wnioskowanie

CzOZPN.
-.^.

' .\''-----" -

' ...--: _ ,

obecnoŚci

.,1 i.,-. lPi;t

J

. . a:,-

. t:In
.l,.i)ł



1 W okresie pomiędzy
Prezydinm Zarzaflu,ktore
Zarza!, CzOZPN .

Y-!
$ 37 /^'.

YP
posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia posiadadziała zgodnie Z regulamlnem uchwalonym przez

i')
I L. Prezydiun odpowiada przed Zarządem Za podjęte w jego unieniu decyz1e.Ma ono obowiązek przedkładanra śp.u*o,d* Z podjętyóh decyz1i na kazd1mnajbliŻs4,m posiedzeniu Zarzadu.

Zebraria Prezydium Zarządu odbywają się w mia.ę potrzeb nie rzadzie1jednak jak raz w miesiącu.

$38
l. Komlsja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osob i uybiera Ze SwoJego g'oTlaprzewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekr etarza.2. Komisja Rewizyjna prrynajuniej ",- y .9h. przeprow adza kontrolędziała]ności statutowej i finansowo - gospodar czej, ma i,u-o Żądac wyjaśnień
^ -'- 

u'..*ęcia przez Zarząd stwierdzony.li ..p.u*,ałowości.
3. W prrypadku gdy.zalecenia Komisji nie si= realizowane przez Zarząd ma onaprawo wystąpic z wnioskiem o nlvołarńe xaazwyc zajnego'Wu]oego Zebrarua.4. Komlsja Rewią|na przedkłada Walnemu Zebrariu spriwozoanie oraz posiada
- 1l.rłaczne prawo do stawiarria wni<;sku dofyczącego absolutonum.5. Przewodniczący Komisji Rewrzyjnej rui 

-upo-a.aniony 
przez niego członekKomlsji ma prawo brac udział-w" posiea'.oiu.t, z*,ąau i irrnych organowz głosem doradczym.

6. Komisj a dńała według uchwalonego przez siebie regulaminu.

^\J.

t

1l Zarząd i Komisja
nowych członkow
w czasie kadencji.

$3e
Rewizyjna rna prawo
w miejsce Ęch, ktorzy

Rozdział V

)

dokooptowac do Swego składu
ttstąlili lub zostali odwołaru

Liczba dokooptowanych członków do Zarządu i Kornisji Rewizyjnej nie mozeprzekroc4lć, 1l3 ogolnej liczby członkow po.r'oa'ą.;;;-; il;ń

narne.

$40
CzoZPN jest upraTn]ony do sprawowarria władry jurysdykcyjnej iw stosunku do swoich członkow, zawodników, trenerow' instruktorów'działacry piłkarskich, a także do rozstrzyganra Sporow wyrikającychsportowych.

dyscyplinarnej
sędziow oraz
Zę stosunkow



$41
organem jurysdykcyjnyn jest Sąd Ko]ezeński wybrany przez Wa]ne Zebranle naokres kadencii.

/'I

$42

] *:.'[:f:H[-..#:.? ,:[.,'*': 
- 5 członków, w t5rrn przewod.ru czącego, ..-l:

2, Uzupehrianie składu osobowego Sądu 
- 

Kolezeńskiego odbywa się naanalogiczlych zasadaclr jak w prTwaai*_ z*.ądu i roirus;i Rewizyjnej'3 Do kompetencji Sądu Ktlezeńsr".gó nileĘ :a) rozpozrrawanie Spraw członków CzoZP|\. trenęrów, rnstrul'torów, sędziówi działaczy obwinionych o naruszenie 
. 
nonn eryczno - morahych lubnieprzestrzeganle statuttt, uchwał i regulami;now 

"władz 
PZPN' sl.ZPl\i CzoZPN, ktore rue wiązą się bózpośrednio z iclr uczesforictwętnw zawodach piłkarskich oraz nanrszeluen reguł gry. . .b) rozpoznawanie konfliktow mlędzy trenerami' instruktorami, sędziamii działacz;uni piłkarskimi ,*tą,n\ń z ich działalnością w CzoZP]\4. Sąd Kolezeński wszczyna postępowanie na wniosek lub z rrrzędu.5. Sąd Kole'.1'.h jest oiganem dlł,uinstancyjnyrnÓ. Sąd Koiezeński w I i n instanc;i orzeka 

"w, 
składzie 3-osób . ,,1.i]:]. od kazdego orzeczenja Sadu Kolezeńskiego I rnstancji przysfuguj e f, 

.. .,

odwołanie, które zainteresowany moze wnieść w ciągu u o* od doręczenią I . ...mu orzeczenla z uzasadnieniem. v\r \rur'Uzc.'o'. 
,, ,l ,8. W tr instancji nie może orzekac ten sam skład osobowy, który rozpatr-ywał . "., ,.'.'..Sprawę w I instancji. "vvvv|'J, ĄLvrJ lvLL,.!uy'. 

. {i9. Sąd Kolezeński może wpnlerzyć następujące kary :a) upomnięxj2, J l
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka na okres od 3 miesięcy do 2 |at,d) wruoskowania do Zarządu ślńrv. o wykluczenie Z członkostwaCzoZPN, PZPN i Śt.zpx ''Jluuv4vllll

10 orzeczerua Sądu Kolezeńskiego Il.instancji są ostateczne'11.SądKo1ezeńskidaałanapodstawierrc1r#don.goregularrunu.

Organem dyscyplinarnyrn

CzłoŃow Wydziah Dyscypliny
kadencji Zarządu,
W postępowaniu dyscyplinarn\.rn

$43

CzoZPN jest Wydział Dyscypliny

$44 ...*:;
,r' (\.irr'

1 powohrje Zarząd, a ich kadencja jest równa

obowiązLrje zasada dwrrinstancyjności.

,, ... -.--

I ,',I ,.',.c:t.,
i ' .t:.. 

'r, 'rli rrt.

r:

,.*-i*-

')
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$ąs
1. 

}ffi|Jyscypliny 
składa się z przewodru Czącego,sełretarza i 3-ch

v
v)-!

5r

1

,P D: kompetencji Wydziafu D5,scypliny nalezy :.,,/ a) orzeczrjchvo dyscyplń"*.; ,*.*"io.awach 
sportowych wykroczeń

:ffiT#il:t 
podczas i w tuft, ; zawodarni płr.a.sruni na szczebr'

b) orzecnictwo 
Y. postępowaniu przeciwko trenerom, urstnrktorom, sędziom

;'1ljff'T'#:-i'Hff w związka z naruszeni em'przęZ niclr ..g.,iu*i,'..,
c) orzecanicfwo w sprawaclr naruszenia przepisów dotycza.cych Statusuprawnego zawodników i klubów

rozgrywkach na s'"zeut.. pkręgu' sportowyclr uczestniczącyclt
d) 

;:x'ff#T: 
odwołan od {ećy,ji wydziałow gler i dyscyplin1,

$46
W [ instancji' orzeka Zwiłzk9w1 Komisja odwoławcza rozpoznająca środlciodwoławcze 

"d' orzeczęń Wyd'''ułŁ ci.., wya'iutl, Dilscypliny oraz orzeczeń
ffif#T"i,.**[:r*.ynych CzoZPN-,.-o.,.o p.'.piy^ przymaĘ prawo
Związkowa Komlsja odwoławcza działa na zasad'ach ustalonych w stafucieSI.ZPN

$47
Postępowanie dyscyplinarne wszc.T*a się w przypadku ujawnieniawykroczenia ayscyp1inamego ruezateinl. ;j toczącego się postępowaniaprzeciwko obwinion.*u pńd i*y* organem orzekającym.Postępowarue dyscyplrnarne *ln'o uv3.-p."*ua'o''.. nu zasadach jawnościz zapewtieniem obwinionemu prawa dó obiony.W uzasadnionych p.,rypudia"l. o.g*_ 

- ^ 

Jy..yplinarny lnozę zawięsicobwinionego w prawach zawodniku, n.io.,ni*uk,ora, sędziego iub r]ńałaczapiłkarsloego z chwilą **iu. ze ze względu na ,odJu.1 wykroczeniadyscypiinarnego wymaga tego dobro spottu, u-ł-łu,,Cza porzą-dek i dyscyplinazlńązkowa,

1n

1.

.)

1

$48

f;'.il.ffJ.'.#tr''#.-.l'ffi .,frlilii,ł,Jffi 
:o. 

na o b wiru on e go kary

I

l EĄq
| .\ 't,

I/Wydziat Dyscypliny wydaje orzeczeria" które oglasza obwinio'o sposobie i tenninie ódwoł^.'^ i:,::: -Uuwm]on:mu 
pouczając gotarua' a następrue doręcza obwinion..u' ol-l"no

l1



Ząoarue orzeczelie na piśmie z uzasadnieniem i pouczeniem o spoqobieodwołania.

$50 
t1' Zasady karania oraz fiyb postępowania dyscyplinarnego okreś1ają : statr.t\]PZPN i przepisy regulaminu ay'"ypi*u*.go uchwalon ego przez Zarząd PZP]\.2. Za ruev'ykonanie ń te.-i''ie jub p.'.*t.ii ą realizację prawoinocnych orzeczeńi decyzji organow jurysdykcy.lnych o.- Iyrcyptinarnych czoZpN wlrnierzasię kary :

a) klubom, kary pienięzrre do wysokości określonej przez regulamin , zakaztansferow krajowych i zagarucn ych ( oefinitynnycir i czasowych ),przeniesienie druą.ny do ruż1z-ej tiasy rozgrywkowej,b) 
xi'l,fl'TffiłT.#J,"*#struktoiom, ,ęd'io,o i d,ział,aczom piłkarskim kary

3' organern uprawnionyn d; orzekania kar o ktorycrr mowa w ust. 2 jestWydział Dyscyplinarny CzoZPN od lego decyzji w rym przedrniocieprzysfuguje stronie w ciągu 14 dni oa jej ogłoszenia odwołanie do
!*i,gxowej Komisji odwo łaiczej.

a. Ka,y w1,lrrierzone na podstawie rrst. 2 mogą być przez organ I instancaizawieszone' obnizone lub darowane w przypadku wykonania orzeczeria lubaecyĄi przez obw-rnioneso.

-.j

1. Dla wypehjenia stafutowych celówprowadzeruem rozgrywek
i upowszechnianiem 

'pó.to 
piłki

or ganszacyjne CzOZpi\.

Rozdział \rI
i admi istracy

$sl
i zadń CzoZPT\
piłkarskich

noznej powofuje

nłięanych z biezacr.m
oraz organizoyTaniem

się wydziĄ i inne komorki
2

3.

wybiaŁv i komórki składają się z powołanych ptzęz Zarząd' CzoZPN osobfinkcyjnych i członkó; 
. 

w liczbie 
- 
nieżuęanej d; ;"ilj*:;;;;firnkcjonowania 

Y:l. o1s.a1ów wykonaw crych * ciągu kadencji.W ramach Cz'ZPIY działają następują.. "o.g*y 
wykona wcze :a). Wydział Gier

b). Wydział Dyscypliny
c)' Wydział Sędziowski
d). Wydział Szkolenra
e). Rada Trenerow
0 Zespoł Delegatów i obserwatorowg) Podolaęgl

4. Inne komorki organizacyjne powoływane zgodnie z uprawnieniamiw myŚl $ 32 pkt 8.

r2



,lI
: itr'T :"ył,y,?:r:k%1fiil-:-onawczych CzoZPN określają regularnlny
,6' organem admirustru.vioy* zwlrykujest Biuo czozpN.
!
t

r d52
Sekretarz ( drrrelaor ) Biura powoływany J,.:t .i odwoĘrvany przez ZarzadCzoZPN, a 

'*ol^. 9uo*ią'r.l- realizuje na podstawie umowv 'jY.":j'x^^:.,ć,ć;Kdłowe frmkcjonowanie Biura, ;; il;;; ffill,., %::l"?.ż"JTs;

Rozdział vII
podokresi.

$s3
i. JVa obszarze objęt1rm zasięglem dńałania CzoZPT\ finkc1onują PodołręE.2. 

i:frffiT .:-"#-#t, 
;".- ;; ł"iił",i rrlcwiJacji^Todokręgow jesi W.ahe

$54

\ włu.qzuou Podokręgow Są :

t - Walne Zebrarue'l - Zarząd
- Komisja Rewi ryjna

$55
y3.ffJi.3*$!{,%"3;.T. swego działantarealrzują cele i zad,aruaokreślone

$5ó

r. ffi'i':l-"T*"y-i,i:, ff*ffi. Y#,P;ł^:.,T"ry 
i komisje w liczbie ruezbędnej

Rozdział VIu
Wyróżnienia i nagrodv.

$57
. 1. CzoZPN ma 

. 
prawo .v'933"u i nagradzania zasłużonyclr d1a sportu piłkim?"' :'i"*:[*czózpx,,u*oditó-, trenerów, instnrkorów, sędziow,

2. Najwyzszymi wyróznie''* CzoZP|{ są Ęr|uĘ :

IJ



Prezes Honorowy, Członek Honorowy, a ponadto odznaka Honorowa CzoZPN(złota, srebrna ).

"tr.T} H:kH*8:uT*:" wŁadz panstwowych i sporfowych o nadarue

':'i'.i
Rodzaje rł.1roznień 

' ";ń;. oraz warunki i zasady jch przyzrrawa'ua określają ],.. ..odpowiedrue przepisv o,ł,","ń''*' CzoZPŃ i PZP]Y'. '-^JWanra określają 
. .'-...'i.

Rozdział IX

$58
Maj4tek CzoZPT,] 

*stanorł,rą rueruchomoścl, ruchomości i firndusze.Na fundusze CzO.Zpx 
'uu-auli ,ię . 

omoscl i firndus;

:] składki ( opłaĘ .'*"*Ji człoŃów 
)b) rłrlŁywy z zawod'ó* o.g#'o**|.ił p,,". CzoZPNc). składki i opłafy ' *";;;transferowych,d) dotacje, darowizly i srodki po.noa'ą* z innych nod,eł,e) 

l'ffiff: '*o.'ąaJ**i ua*ioi,t.u.;i-p*śt'o-.; nu realizację zadań

:ł' rnne wpływy z działa]ności stafutowej'g). nne wplywy.

$59 
iDla w:zności oświadczeń woli, pisin lub dokumentów w

.łl'"E*:x,n"frT:#::.s:ymagane 
jest .",foła',ułanie d''ó.hp:',.#,o.i. 

praw

b) Gł. Księgowego luu o,ouy upowazrrionej prze z ZarządCzoZP]Y.

$60

7:,::-,,^,",iltrt'.offio*uu 
finansową oraz rachunkowośc zgodrue

Zasad.y gospodarki finansowej okeśla Zuząd' CzoZPN.
;l,|'fiffilł.'"' 

w tym zakresie przepisów *youoy.t, przez,",u,.,-. władze
Nadzor nad gospodarką finansową prowadzi Kornlsja Rewizyjna.

^|I

4

1

2

..:.,i_

*tr

I.

;poT majątkowe powstałe
powinny być poddane o"odziałającego w ramach pzi,rv

$ 61

w zvviąZkl z uprawiaruem sporturozstrzygnięcie Piłkarsłrego Sądu
pitla noznei
Polubownegó

1A



tu
?9

t r- ' -

t ucnwalenie

i przedmrotem
w polz4dku

2 Uchwała o
przeT)aczony

$oz
znian w stafucie oraz rozrł,.iązanie CzoZPN

,.I.T;Ł", .Zebranla 
*ytą.^i.. *.o, gdy zostaĘ

.:::,'ffffi**?'n* 
określa sposób lilcwldacji i

'9gQ by.
zalnleszczone

cel na jaki

Zebraniu

aktow

dz.iląą

Rozdział XI
Postanowienia końcowe

$o:
Wszel]qe zasadv doĘczqce techrucznej sbony gry w piłkę nozllą przeprow adzarue
zawodow, zgloizen i .[tu*".'u*Jai*J#', ołY 

-oyś.vpr,oi-określąą u.t,*uły';.ff ffi I".fr"..fi1;$1il'y,H:dffii1':."żiii#upoważnioneorgany

$0ą

.lt::" . 
interpretacji ninieiszei Zarządo* ć'ozplv * .go stafufu przyshguje .Walnemu

*ffi*#:ilT#i'fuq,['?"Ę:1 
*,"trył,regu]amlnów i urnychUchwĄ wut'.go Zebrania Zwstecz. uvvrclLu. .aneruaJące interpretację Zarządu rue

$65
Postanowierua nin:ejszego stafufu wcliodz4 w Ęcie z dniernprzez Sąd Rejonowy w Częstochowie. Ęcie z dniern zare3estrowania go

t

i
Ijl
r l.

2.

3.

.. i

ł ).

...1
\

I
Sąd Re1onowy w Częstochor,vie
XVll Vrfdzial Gospodbrczv
lra1owego Re1estru Sąoołąjo zaŚwiadcza'
lz statul J6st zgodny co do treŚci

;;:::::Trfi$:Htr1ffi:

Rozdział

lf


