
STATUT  
OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ  

W JAROSŁAWIU 
 

Rozdział I 
 
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter p rawny.  
 

§ 1 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jarosławiu jest związkiem stowarzyszeń kultury 
fizycznej, sportowych spółek akcyjnych, uczniowskich i szkolnych klubów 
sportowych, posiadających osobowość prawną i uczestniczących w stałym 
współzawodnictwie piłki nożnej.  
 

§ 2 
Terenem działania Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu jest obszar 
powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego, przemyskiego grodzkiego, 
przeworskiego, a siedzibą władz jest miasto Jarosław.    

 
§ 3 

Okręgowy Związek Piłki Nożnej posiada osobowość prawną. 
 

§ 4 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej może prowadzić działalność pożytku publicznego na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
  

§ 5  
Okręgowy Związek Piłki Nożnej jest dobrowolną i samorządną organizacją sportu 
piłki nożnej, opierającą działalność na pracy społecznej przedstawicieli członków 
związku, działaczy oraz pracy zawodowej pracowników etatowych.  
 

§ 6 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej jest członkiem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej 
w Rzeszowie i działa zgodnie z jego Statutem, Regulaminami, Uchwałami i 
wytycznymi oraz ustawą o kulturze fizycznej, prawem o stowarzyszeniach i innymi 
przepisami prawa, oraz postanowieniami niniejszego statutu.  
 

§ 7 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej określa cele, programy działania, struktury 
organizacyjne, uchwala akty wewnętrzne, wydaje komunikaty i materiały 
organizacyjne.  
   

§ 8  
Okręgowy Związek Piłki Nożnej używa pieczęci z zachowaniem obowiązujących w 
tym zakresie przepisów oraz posiada Honorową Odznakę Organizacyjną 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
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Rozdział II  
 

Cel, zadania statutowe Zwi ązku oraz sposoby ich realizacji.  
 

§ 9 
 Celem działania Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest: 

1) Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej na terenie objętym 
działaniem Związku, 

2) Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań klubów sportowych, 
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menadżerów piłkarskich, 
trenerów i działaczy piłkarskich, 

3) Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie 
działalności statutowej. 

 
§ 10 

1. Okręgowy Związek Piłki Nożnej realizuje swoje cele w szczególności przez: 
1) Zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych, 

uczniowskich i szkolnych klubów sportowych, posiadających osobowość 
prawną i uczestniczących w stałym współzawodnictwie piłki nożnej,  

2) Opracowywanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej, oraz kierowanie 
działaniami związanymi z uprawianiem piłki nożnej na terenie jego działania, 

3) Organizowanie systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych na jego 
terenie działania we wszystkich kategoriach wiekowych także wśród kobiet, 

4) Opracowywanie i realizowanie szkolenia i dokształcania trenerów, 
instruktorów, sędziów, zawodników i działaczy społecznych, 

5) Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy przepisów 
niniejszego Statutu, regulaminów oraz przepisów Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, Podkarpackiego związku Piłki Nożnej i Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej, 

6) Wydawanie przepisów i regulaminów wewnątrzzwiązkowych,  
7) Wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych, oraz szkół 

kształcących młodzież na rzecz sportu piłki nożnej,  
8) Podejmowanie różnorodnych działań służących pozyskiwaniu środków 

finansowych na realizację celów i zadań statutowych, 
9) Prowadzenie ewidencji i statystyki sportu piłki nożnej na terenie swego 

działania, oraz prowadzenie archiwum Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
10) Zgłaszanie kandydatów do prac w wydziałach, komisjach, zespołach 

działających w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej,  
11) Prowadzenie i publikowanie klasyfikacji sportowej we wszystkich kategoriach 

wiekowych, 
12) Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej, zawodników, trenerów, instruktorów, 
menadżerów piłkarskich, sędziów oraz działaczy społecznych 
dopuszczających się naruszenia przepisów i zasad obowiązujących w sporcie 
piłki nożnej,  

13) Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie 
realizacji polityki informacyjnej i popularyzacji dotyczącej działalności 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
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14) Inicjowanie działań zmierzających do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa 
w czasie zawodów piłki nożnej na obiektach sportowych oraz nadzorowanie 
przestrzegania przez członków Związku obowiązujących w tym zakresie 
przepisów i wytycznych, 

15) Podejmowanie przez statutowe organy decyzji i uchwał o przeznaczeniu 
środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej, 

16) Ponoszenie kosztów reprezentowania Okręgowego Związku Piłki Nożnej w 
relacjach z organizacjami piłkarskimi tak krajowymi jak międzynarodowymi 
oraz osobami trzecimi, w tym w szczególności kosztów: 
a) upominków wręczanych działaczom krajowych i zagranicznych organizacji 
piłkarskich oraz osobom trzecim w ramach zwyczajowo przyjętej wymiany 
prezentów, 
b) podróży oraz pobytu gości Okręgowego Związku Piłki Nożnej w kraju i za 
granicą, 
c) korespondencji okazjonalnej, 
d) delegacji służbowych działaczy Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 

17) Realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy 
piłkarskich i pracowników Związku w związku z ich codzienną działalnością na 
rzecz Okręgowego Związku Piłki Nożnej poprzez ponoszenie kosztów:  
a) nieodpłatnego przekazania otrzymanych z Polskiego lub Podkarpackiego 
Związku Piłki Nożnej biletów na mecze reprezentacji Polski w różnych 
kategoriach wiekowych, mecze o Puchar Polski, Puchar Ligi, oraz 
Superpuchar, 
b) dofinansowanie wyjazdów zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, 
działaczy piłkarskich i pracowników Okręgowego Związku Piłki Nożnej jako 
osób nie wchodzących w skład ekipy piłkarskiej na krajowe i zagraniczne 
mecze reprezentacji okręgu w różnych kategoriach wiekowych, 
c) zakup biletów na imprezy kulturalne dla zawodników i osób wchodzących w 
skład piłkarskiej kadry odbywające się w trakcie zgrupowań i obozów 
przygotowawczych, 
d)organizacji Walnego Zebrania Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
posiedzeń, narad, konferencji i innych spotkań okazjonalnych realizowanych 
przez Związek dla jego członków, członków statutowych organów Związku 
oraz zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, menadżerów i działaczy 
piłkarskich oraz pracowników Związku, w tym także m.in. kosztów wynajęcia 
lokali, zakwaterowania uczestników, obsługi technicznej, oprawy artystycznej i 
usług gastronomicznych,  
e) organizacji spotkań okazjonalnych realizowanych podczas meczów kadry 
okręgu, bądź meczów reprezentacji Polski rozgrywanych na terenie działania 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, przy uwzględnieniu zasad, o których mowa 
w pkt. d, 
f) zakup ubiorów i strojów dla osób realizujących cele reprezentacyjne 
Związku,  
g) nagród i stypendiów sportowych dla zawodników reprezentacji okręgu w 
różnych kategoriach wiekowych, 
h) nagród i zapomóg dla zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, 
działaczy piłkarskich i pracowników Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
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i) zakupu okolicznościowych wiązanek kwiatów wręczanych w imieniu 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 

18) Popularyzację sportu i piłki nożnej poprzez: 
a) nieodpłatne przekazywanie na rzecz członków Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej, zawodników, trenerów, instruktorów sędziów, działaczy piłkarskich, 
pracowników Związku oraz osób trzecich proporczyków, koszulek gadżetów i 
podobnych prezentów, 
b) finansowanie organizacji kursów, konferencji, seminariów i narad 
szkoleniowych przeprowadzanych na rzecz rozwoju i popularyzacji piłki 
nożnej,  
c) dofinansowanie szkolenia kadr instruktorskich, 

19) Ponoszenie innych niezbędnych wydatków związanych z bieżącą 
działalnością Związku, 

20) Podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań statutowych. 
2. Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej, może realizacje powyższych zadań o 

których mowa w ust. 1 zlecić swoim członkom oraz osobom trzecim. 
 

§ 11 
  Okręgowy Związek Piłki Nożnej  nie prowadzi działalności gospodarczej. 
 

§ 12 
Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi działalność statutową poprzez swoich 
członków oraz organy: władzy jurysdykcyjne, dyscyplinarne i wykonawcze. 

 
Rozdział III 

 
Członkowie Okr ęgowego Zwi ązku Piłki No żnej, ich prawa i obowi ązki.  

 
§ 13 

1. Członkami Okręgowego Związku Piłki Nożnej mogą być:  
a. Kluby Sportowe utworzone w formie stowarzyszeń kultury fizycznej lub 

sportowych spółek akcyjnych uczestniczące w stałym współzawodnictwie 
piłki nożnej, 

b. Uczniowskie i Szkolne Kluby Sportowe posiadające sekcje piłki nożnej 
uczestniczące w stały współzawodnictwie piłki nożnej.  

2.  Członkostwo w OZPN Klubu, o którym mowa w ust. 1 lit. a i b istniejącego w chwili 
powołania Związku, powstaje z chwilą złożenia deklaracji o przystąpieniu do 
Związku. 

3. Członkostwo nowo powstałego klubu w Okręgowym Związku Piłki Nożnej w 
Jarosławiu powstaje z chwilą przyjęcia go na członka przez Zarząd na zasadach 
określonych odrębną uchwałą Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

 
§ 14 

Członkowie Okręgowego Związku Piłki Nożnej mają prawo do: 
1) Brania udziału w Walnych Zebraniach Członków Okręgowego Związku Piłki 

Nożnej za pośrednictwem swoich przedstawicieli mających czynne i bierne 
prawo wyborcze, 

2) Decydowania o sprawach Okręgowego Związku Piłki Nożnej na zasadach 
przewidzianych w Statucie, oraz zgłaszania postulatów i wniosków wobec 
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Zarządu i organów Okręgowego Związku Piłki Nożnej w tym zwoływania 
Walnego Nadzwyczajnego Zebrania.  

3) Uczestniczenia w rozgrywkach sportowych, spotkaniach organizacyjnych i 
szkoleniach organizowanych przez Związek, 

4) Korzystania z innych uprawnień określonych przez niniejszy statut.  
 

§ 15 
Członkowie Okręgowego Związku Piłki Nożnej są zobowiązani do: 

1) Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki 
nożnej oraz realizacji zadań statutowych Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie i Podkarpackiego Związku Piłki 
Nożnej w Rzeszowie, 

2) Przestrzegania statutów regulaminów i przepisów obowiązujących w sporcie 
piłki nożnej, 

3) Realizacji Uchwał i decyzji podjętych przez statutowe ograny Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej,  

4) Dbanie o utrzymanie właściwego poziomu moralno-wychowawczego działaczy 
społecznych, sędziów, zawodników oraz pracowników zatrudnionych w 
sporcie piłki nożnej, 

5) Udziału we współzawodnictwie i zawodach organizowanych przez Okręgowy 
Związek Piłki Nożnej, 

6) Opłacanie składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej, Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie i 
Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie w wysokościach ustalonych 
przez Zarząd. 

 
§ 16 

Członkostwo w Okręgowym Związku Piłki Nożnej ustaje w przypadku: 
1) Rozwiązania, likwidacji lub upadłości Okręgowego Związku Piłki Nożnej bądź 

członka Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
2) Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej z dniem jej przyjęcia, 
3) Rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki nożnej nadal istniejącego klubu 

sportowego z datą rozwiązania lub likwidacji, 
4) Skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą 

składek członkowskich wobec Związku przez okres przekraczający 6 
miesięcy, 

5) Wykluczenia z Okręgowego Związku Piłki Nożnej za działalność sprzeczną z 
prawem, niniejszym statutem lub uchwałami względnie decyzjami władz 
Polskiego, Podkarpackiego lub Okręgowego Związku Piłki Nożnej.  

 
§ 17 

Spory majątkowe powstałe w związku z uprawianiem sportu piłki nożnej powinny być 
poddane do rozstrzygnięcia Piłkarskiego Sądu Polubownego działającego przy 
Polskim Związku Piłki Nożnej. 
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Rozdział IV 
 
Władze Okr ęgowego Zwi ązku Piłki No żnej.  

 
§ 18 

Władzami Okręgowego Związku Piłki Nożnej są:  
1) Walne Zebranie Członków, 
2) Zarząd, 
3) Komisja Rewizyjna,  
 

§ 19 
1.  Kadencja władz Okręgowego Związku Piłki Nożnej trwa cztery lata, a ich 
wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od Uchwały 
Walnego Zebrania.  
2.  Ze względu na konieczność dostosowania kadencji władz Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej do kadencji władz Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej 
Walne Zebranie Okręgowego Związku Piłki Nożnej może przedłużyć kadencję, o 
której mowa w ustępie 1 na konieczny okres.  

 
§ 20 

Najwyższą władzą Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest Walne Zebranie członków 
Związku:  

1) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze zwoływane jest przez Zarząd 
Związku raz na cztery lata, 

2) Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd w połowie 
kadencji, 

3) Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd: 
a) z własnej inicjatywy większością 2/3 głosów swoich członków, 
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej, 
c) na wniosek co najmniej 1/3 członków Związku, 
d) w przypadku ustąpienia więcej niż 1/3 członków.   

 
§ 21 

W walnym Zebraniu OZPN udział biorą: 
1) Z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym: 

a) wszyscy Członkowie OZPN, z których każdy może być reprezentowany  
przez jednego przedstawiciela dysponującego jednym głosem, 

b) członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie będący 
przedstawicielami Klubów, 

c) przedstawiciele Kolegium Sędziów i Rady Trenerów na zasadach 
określonych przez Zarząd Związku w ilości nie większej niż 5 % ogólnej 
liczby Członków uprawnionych do udziału w Zebraniu,  

d) Przewodniczący Wydziałów i Komisji działających w Związku, 
2) Z głosem doradczym oraz biernym prawem wyborczym: 

a) członkowie honorowi OZPN, 
b) działacze piłkarscy pełniący aktualnie funkcje w strukturach Związku, a nie 

uczestniczący w zjeździe w charakterze osób wymienionych w pkt. 1 lit. a, 
b, c, d, w ilości i na zasadach określonych przez Zarząd, 

3)  Zaproszeni goście.   
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§ 22 
Walne Zebranie OZPN obraduje prawomocnie: 

1) W I terminie w obecności co najmniej ½ członków, 
2) W II terminie w obecności co najmniej 1/3 członków.  

 
§ 23 

1. Uchwały Walnego Zebrania OZPN zapadają zwykłą większością głosów poza 
przypadkami zmian Statutu i rozwiązania Związku. 

2.  O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Zarząd Związku zawiadamia 
Członków na co najmniej 7 dni przed terminem Zebrania. 

3.  Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z zastrzeżeniem 
wyboru władz Związku, które mogą odbywać się w trybie tajnym w zależności od 
decyzji Zebrania.     

 
§ 24 

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku nie przerywa okresu kadencji i odbywa 
się w terminie dwóch miesięcy od podjęcia uchwały o jego zwołaniu. 

2.   Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których 
zostało zwołane. 

 
§ 25 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 
1) Uchwalanie głównych kierunków i programów działania Okręgowego Związku 

Piłki Nożnej, 
2) Przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
3) Udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji 

Rewizyjnej, 
4) Podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i o rozwiązaniu Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej, 
5) Wybór Prezesa Związku, Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 
6) Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z 

listy członków Związku, 
7) Nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej osobom szczególnie zasłużonym dla sportu 
piłki nożnej, 

8) Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego 
Zebrania. 

 
§ 26 

1.  Zarząd OZPN jest organem władzy w okresach między Walnymi Zebraniami. 
2.  Zarząd liczy od 11 do 15 członków wybranych przez Walne Zebranie w tym 

wybranego zgodnie z § 25 pkt. 5 Prezesa. 
3.  Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane w 

ciągu 14 dni od dnia wyboru. 
4.  Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 

dwa miesiące.  
5.   Organizacje oraz tryb pracy Zarządu określa regulamin przyjęty przez Zarząd. 
6.  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. 
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7. W posiedzeniach Zarządu ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek Komisji. 

 
§ 27 

Do kompetencji Zarządu należy: 
1) Reprezentowanie Okręgowego Związku Piłki Nożnej i działanie w jego imieniu 

oraz realizowanie programów i wytycznych przyjętych w uchwałach Walnego 
Zebrania, 

2) Zarządzanie majątkiem i finansami Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
3) Zwoływanie Walnych Zebrań, 
4) Uchwalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat wiążących się z 

uczestnictwem członków Okręgowego Związku Piłki Nożnej w działalności 
statutowej, 

5) Uchwalanie Regulaminów Zarządu, Wydziałów, Biura i innych jednostek 
organizacyjnych Związku, 

6) Powoływanie i odwoływanie wydziałów, komisji i innych jednostek 
organizacyjnych Związku,  

7) Ustalanie zasad uczestnictwa w Walnych Zebraniach, o których mowa w § 21 
pkt. 1 lit. c i pkt. 2 lit. b, 

8) Wybór 3 V-ce Prezesów oraz Sekretarza Zarządu, 
9) Uchwalanie przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych regulujących 

uprawianie sportu piłki nożnej na terenie działania Związku, 
10) Uchwalanie planów pracy Zarządu, 
11) Podejmowanie uchwał w sprawach przyjęć i skreśleń członków Związku, 
12) Podejmowanie decyzji w sprawie obsady kadrowej biura, 
13) Uchwalanie rocznych planów finansowych Związku i przyjmowanie 

sprawozdań z ich realizacji,           
14) Zwoływanie swojego posiedzenia w przypadku nie realizowania przez 

Prezesa Związku obowiązków nałożonych na niego przez statut, 
15) Podejmowanie uchwał w sprawach zawieszenia Prezesa Związku, 
16) Wybór nowego Prezesa w przypadku ustąpienia poprzedniego w trakcie 

kadencji. 
 

§ 28 
Skreślony. 
 

 
§ 29 

1.  Całokształtem prac OZPN kieruje Prezes Związku. 
2.  Do kompetencji Prezesa należy w szczególności: 

1) Reprezentowanie Zarządu na zewnątrz, 
2) Realizowanie uchwał Zarządu, 
3) Bieżące działanie w imieniu Związku, 
4) Kierowanie pracami Zarządu oraz przewodniczenie ich obradom, 
5) Składanie Zarządowi informacji o stanie Związku i podejmowanych na bieżąco 

działaniach. 
3.  Podczas nieobecności Prezesa jego obowiązki wykonuje wskazany przez niego  

V-ce Prezes, a w przypadku bezczynności Prezesa wyznaczony przez Zarząd 
Związku Członek Zarządu.  
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4.  W przypadku nie realizowania przez Prezesa jego statutowych obowiązków 
Zarząd Związku może w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów w 
obecności co najmniej 2/3 swych członków zawiesić Prezesa w czynnościach. 

5.  W przypadku ustąpienia Prezesa w trakcie trwania kadencji Zarządowi 
przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa spośród wybranych przez Wlane 
Zebranie członków Zarządu, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego 
Zebrania. 

6. Zawieszonego w czynnościach Prezesa zastępuje wyznaczony przez Zarząd 
Związku członek Zarządu, 

 
§ 30 

1.  Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie w liczbie 3 - 5 członków. 
2. Komisja na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona 

Przewodniczącego i Sekretarza. 
3.  Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i 

finansowej działalności Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
4.  Komisja Rewizyjna przekłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie dotyczące 

działalności władz Okręgowego Związku Piłki Nożnej oraz posiada wyłączne 
prawo składania wniosku w sprawach absolutorium. 

5.  Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniu wyjaśnień oraz 
usunięcia nieprawidłowości. 

6.  Komisja ma prawo w szczególnych sytuacjach składać do Zarządu wniosek o 
zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Związku. 

7.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji 
ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej z głosem doradczym.  

 
§ 31 

1.  Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo zawiesić lub odwołać ze swego składu 
członków, którzy nie wykonują przyjętych obowiązków, działają niezgodnie ze 
statutem bądź w inny sposób zawiedli zaufanie wymienionych organów. 

2.  Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo powołać nowych członków w miejsce 
tych, którzy ustąpili bądź zostali odwołani w czasie kadencji. 

3.  Liczba dokoptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 składu Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej. 

 
Rozdział V 

 
Organy jurysdykcyjne i dyscyplinarne. 
 

§ 32 
1.  Okręgowy Związku Piłki Nożnej jest uprawniony do sprawowania władzy 

dyscyplinarnej w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, sędziów 
oraz działaczy, a także do rozstrzygania wynikających między nimi sporów 
wynikających ze stosunków sportowych. 

2.  Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, Okręgowy Związek Piłki Nożnej ma prawo 
stosowania sankcji regulaminowych i nakładania kar dyscyplinarnych na 
członków Związku oraz osoby wymienione w ust. 1, dopuszczających się 
naruszeń określonych przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłki nożnej.  
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§ 33 

W przypadkach określonych odrębnymi przepisami wewnątrzzwiązkowymi, funkcję 
organu jurysdykcyjnego pełni Wydział Gier.  

 
§ 34 

W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 
 

§ 35 
1.  Organem Dyscyplinarnym Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest Wydział 

Dyscypliny.  
2.  Członków w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Wydziału 

Dyscypliny powołuje i odwołuje Zarząd.  
3.  Do kompetencji Wydziału Dyscypliny należy:  

a. Orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych 
podczas i w związku z zawodami piłkarskimi podlegającymi kompetencji 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej,  

b. Rozstrzyganie sporów związanych z naruszeniem w czasie lub w związku z 
zawodami piłkarskimi, reguł technicznych i dyscyplinarnych,  

c. Orzecznictwo dyscyplinarne w sprawie naruszenia przepisów dotyczących 
statusu prawnego zawodników i klubów sportowych uczestniczących w 
rozgrywkach prowadzonych przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej, 

d. Orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom i 
działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu 
Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej lub innych przepisów 
obowiązujących w Związku. 

4. Wydział Dyscypliny orzeka w pełnym składzie osobowym, bądź w 3 – osobowych 
zespołach, o czym decyduje Przewodniczący Wydziału.   

 
§ 36 

1.  Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się w przypadku ujawnienia wykroczenia 
dyscyplinarnego, niezależnie od toczącego się postępowania przeciwko 
obwinionemu przed innym organem orzekającym. 

2.  Postępowanie dyscyplinarne winno być prowadzone na zasadach jawności z 
zapewnieniem obwinionemu prawa do obrony. 

3.  W uzasadnionych przypadkach organ dyscyplinarny może zawiesić obwinionego 
w prawach. 

§ 37 
Za popełnione wykroczenia dyscyplinarne nakłada się na obwinionego kary 
przewidziane w statucie i Regulaminach Dyscyplinarnych Polskiego, Podkarpackiego 
i Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
 

§ 38 
Po zakończeniu postępowania organ dyscyplinarny wydaje orzeczenie, które 
ogłasza, a następnie doręcza wraz z uzasadnieniem obwinionemu, pouczając go o 
sposobie i terminie odwołania. 
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§ 39 
1. Zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin PZPN 

i zgodne z nimi postanowienia dyscyplinarne Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie i 
OZPN w Jarosławiu. 

2.  Za niewykonanie lub przewlekłą realizację prawomocnych orzeczeń i decyzji 
organów jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych Związku wymierza się kary 
przewidziane w regulaminach wymienionych organów. 

3. Organem uprawnionym do orzekania kar jest Wydział Dyscypliny. Od decyzji w 
sprawach kar stronom przysługuje złożone w ciągu 14 dni od jego ogłoszenia 
odwołanie do Komisji Odwoławczej przy Podkarpackim ZPN w Rzeszowie. 

5. Kary wymierzone przez Wydział Dyscypliny mogą być zawieszane, obniżane lub 
darowane przez organ I instancji. 

 
§ 40 

W II instancji orzeka Komisja Odwoławcza przy Podkarpackim Związku Piłki Nożnej. 
Komisja rozpoznaje odwołania od decyzji Wydziału Dyscypliny, Wydziału Gier oraz 
orzeczeń innych jednostek organizacyjnych Związku, którym przepisy przyznały 
prawo orzekania w pierwszej instancji.  

 
§ 41 

Od orzeczeń II instancji przysługuje stronom odwołanie w trybie kasacyjnym do 
Najwyższej Komisji Odwoławczej Polskiego związku Piłki Nożnej.  
 

Rozdział VI 
  

Organy wykonawcze i administracyjne Okr ęgowego Zwi ązku Piłki No żnej.  
 

§ 42 
1.  W ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej działają następujące organy 

wykonawcze powoływane przez Zarząd: 
a. Wydział Gier, 
b. Kolegium Sędziów, 
c. Rada Trenerów, 
d. Inne komórki organizacyjne powoływane przez Zarząd zgodnie z jego 

uprawnieniami. 
2.  Organy wykonawcze, o których mowa w ust. 1 składają się z powoływanych i 

odwoływanych przez Zarząd przewodniczących, wiceprzewodniczących i 
członków w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tych organów i 
działają w oparciu o Regulaminy uchwalone przez Zarząd Okręgowego Związku 
Piłki Nożnej.  

§ 43 
Wydział Gier jest organem wykonawczym Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
powoływanym do bieżącego prowadzenia rozgrywek piłkarskich z wyjątkiem 
zastrzeżonym dla Podkarpackiego i Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 
§ 44 

Kolegium Sędziów jest organem wykonawczym Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
kierującym i organizującym nabór, szkolenie i obsługę zawodów przez sędziów 
piłkarskich. 
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§ 45 
Rada Trenerów jest organem wykonawczym Okręgowego Związku Piłki Nożnej, 
działającym na rzecz podnoszenia poziomu piłkarstwa i reprezentującym wszystkich 
trenerów i instruktorów pracujących na terenie działania Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej. 

 
§ 46 

Jednostką administracyjną Okręgowego Związku Piłki Nożnej jest Biuro Związku, 
które działa na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej. 
 

§ 47 
Kierownika i pracowników Biura powołuje Zarząd Okręgowego Związku Piłki Nożnej.  
 

Rozdział VII 
 

Majątek i fundusze Okr ęgowego Zwi ązku Piłki No żnej. 
 

§ 48 
1.  Majątek Okręgowego Związku Piłki Nożnej stanowią: fundusze, nieruchomości i 

ruchomości Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
2.  Na fundusze Okręgowego Związku Piłki Nożnej składają się:  

a. Składki członkowskie członków Związku, 
b. Wpływy z zawodów organizowanych przez Związek, 
c. Darowizny, spadki i zapisy, 
d. Składki i opłaty z umów transferowych, 
e. Dochody z ofiarności publicznej, 
f. Inne wpływy uzyskane z działalności statutowej. 

 
§ 49 

Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i 
obowiązków majątkowych Okręgowego Związku Piłki Nożnej wymagane jest 
współdziałanie dwóch osób wskazanych przez Zarząd. 

 
§ 50 

1.  Okręgowy Związek Piłki Nożnej prowadzi gospodarkę finansową oraz 
rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.  Kontrolę nad gospodarką finansową i merytoryczną prowadzi Komisja Rewizyjna.  
 
 

Rozdział VIII 
Wyró żnienia i kary. 
 

§ 51 
1.  OZPN ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla Związku 

zawodników, trenerów, sędziów, działaczy piłkarskich, pracowników i członków 
Związku.  

2.  Najwyższymi wyróżnieniami OZPN są tytuły Prezesa Honorowego i Członka 
Honorowego Związku. 

3.  Stosowanymi przez Związek odznaczeniami mogą być: 
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1) Złota, Srebrna i Brązowa Odznaka OZPN Jarosław, 
2) Okolicznościowe odznaki Związku. 

4. Związek może występować do władz państwowych o nadanie odznaczeń 
państwowych i resortowych. 

5.  OZPN może występować do PZPN i Podkarpackiego ZPN o przyznanie odznak 
honorowych Polskiego i Podkarpackiego ZPN wymienionym w ust. 1 osobom. 

6.  Związek ma prawo przyznawać nagrody finansowe zasłużonym osobom 
wymienionym w ust. 1.   

    
§ 52 

1.  W przypadku naruszenia przez członków Związku i osoby wymienione w ust. 1  
§ 51 postanowień statutu i przepisów wewnątrzzwiązkowych Związkowi 
przysługuje prawo: 
1) Stosowania kar dyscyplinarnych nakładanych zgodnie z § 37 przez Wydział 

Dyscypliny, 
2) Zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w 

określonym terminie, 
3) Odmowy pomocy organizacyjnej, finansowej lub innego poparcia, 
4) Żądania zawieszenia lub uchylenia uchwały lub decyzji niezgodnych ze 

Statutami Polskiego, Podkarpackiego i Okręgowego Związku Piłki Nożnej lub 
innymi przepisami wewnątrzzwiązkowymi.   

2.  Uprawnienia o których mowa w ust. 1 pkt. 2 – 4 przysługują Zarządowi Związku. 
  

Rozdział IX  
 
Zmiana statutu i rozwi ązanie Okr ęgowego Zwi ązku Piłki No żnej.  
 

§ 53 
Uchwalenie zmian w Statucie może być przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie 
wtedy, gdy zostało umieszczone w porządku jego obrad.  

  
§ 54 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązaniu się Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności, co 
najmniej połowy liczby delegatów.  

  
§ 55 

Uchwała o rozwiązaniu się Okręgowego Związku Piłki Nożnej określa sposób 
likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek Okręgowego Związku Piłki 
Nożnej. 
 

Rozdział IX 
 
Postanowienia ko ńcowe. 
 

§ 56 
Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, przeprowadzenia 
zawodów, zgłoszeń i statusu zawodników oraz dyscypliny, określają regulaminy i 
inne przepisy wydane przez Polski Związek Piłki Nożnej i Podkarpacki związek Piłki 
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Nożnej lub upoważnione organa Związku, w tym Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
na szczeblu Okręgu.  
 

§ 57 
1.   Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Walnemu Zebraniu i 

Zarządowi Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
2.  Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych 

przysługuje Zarządowi Okręgowego Związku Piłki Nożnej. 
3. Uchwały Walnego Zebrania zmieniające interpretację Zarządu Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej nie działają wstecz.  
 

§ 58 
Postanowienia Statutu wchodzą w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym 
Rejestrze Sądowym.   

 
 
 
 

 


