Uchwała nr III/9/2012
Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 4 października 2012 r.
w sprawie: powołania składów osobowych wydziałów i komisji oraz nadania im regulaminów
Na podstawie § 54 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej postanawia co następuje:
§1
1. Na wniosek Przewodniczącego, powołuje się w skład Wydziału Dyscypliny
następujące osoby:
1) Hajduk Piotr
- I Wiceprzewodniczący
2) Sikorski Wiesław
- II Wiceprzewodniczący
3) Sliwowski Paweł
- Sekretarz
4) Jaworski Przemysław
- Zastępca Sekretarza
5) Gościniak Marcin
- Członek
6) Hajduk Dariusz
- Członek
7) Mazur Adam
- Członek
8) Sierszchuła Leszek
- Członek
2. Wydziałowi nadaje się regulamin pracy w treści stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2
1. Na wniosek Przewodniczącego, powołuje się w skład Wydziału Gier i Ewidencji
następujące osoby:
1) Mansfeld Jerzy
- Wiceprzewodniczący
2) Olszewski Kajetan
- Sekretarz
3) Bachorz Włodzimierz
- Członek
4) Buczkowski Leszek
- Członek
5) Chmielewski Jerzy
- Członek
6) Duszyński Florian
- Członek
7) Gorzkiewicz Andrzej
- Członek
8) Graczyk Jerzy
- Członek
9) Hinc Andrzej
- Członek
10) Kluczyński Stanisław
- Członek
11) Kołodziej Jerzy
- Członek
12) Kujawa Wojciech
- Członek
13) Magot Jarosław
- Członek
14) Musiał Witold
- Członek
15) Namyślak Mariusz
- Członek
16) Żołnierek Jan
- Członek
2. Wydziałowi nadaje się regulamin pracy w treści stanowiącej załącznik nr 2 do
niniejszej uchwały.
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§3
Na wniosek Przewodniczącego, powołuje się w skład Związkowej Komisji
Odwoławczej następujące osoby:
1) Wojciechowski Przemysław
- Wiceprzewodniczący
2) Krzewina Wojciech
- Sekretarz
3) Bączyk Witold
- Członek
4) Czoperski Adam
- Członek
5) Gościński Tadeusz
- Członek
6) Kupsik Adam
- Członek
7) Nowak Edward
- Członek

8) Redelbach Michał
- Członek
9) Rozwałka Bernard
- Członek
10) Strzyżewski Marek
- Członek
3. Komisji nadaje się regulamin pracy w treści stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
§4
1. Na wniosek Przewodniczącego, powołuje się w skład Wydziału Organizacyjno Prawnego następujące osoby:
1) Ceranek Maciej
- Wiceprzewodniczący
2) Ćwiek Stanisław
- Członek
3) Depkowski Marcin
- Członek
4) Hajduk Piotr
- Sekretarz
5) Kosiński Eryk
- Wiceprzewodniczący
6) Jarzębski Zenon
- Członek
7) Laudowicz Tadeusz
- Członek
8) Łukomski Jan
- Członek
9) Makarski Paweł
- Członek
10)Stanisławski Robert
- Członek
2. Wydziałowi nadaje się regulamin pracy w treści stanowiącej załącznik nr 4 do
niniejszej uchwały.
§5
1. Na wniosek Przewodniczącego, powołuje się w skład Wydziału Marketingu i
Wydawnictw następujące osoby:
1) Bilski Włodzimierz
2) Damulis Kostas
3) Korczyc Marcin
4) Kramek Zygmunt
5) Pawłowski Tomasz
6) Pietrzak Grzegorz
7) Skąpski Remigiusz
2. Wydziałowi nadaje się regulamin pracy w treści stanowiącej załącznik nr 5 do
niniejszej uchwały.
§6
1. Na wniosek Przewodniczącego, powołuje się w skład Wydziału ds. Współpracy z
Samorządami i Organizacjami Społecznymi następujące osoby:
1) Błochowiak Tadeusz
2) Durczyński Mirosław
3) Soforek Jacek
4) Wojtkowiak Marcin
2. Wydziałowi nadaje się regulamin pracy w treści stanowiącej załącznik nr 6 do
niniejszej uchwały.
§7
1. Na wniosek Przewodniczącego, powołuje się w skład Komisji ds. etyki fair play
następujące osoby:
1) Ostapowicz Mariusz
2) Palka Zbigniew
3) Pieńczak Tomasz
2. Komisji nadaje się regulamin pracy w treści stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej
uchwały.

§8
1. Na wniosek Przewodniczącego, powołuje się w skład Komisji Odznaczeń
następujące osoby:
1) Guziałek Czesław
- Członek
2) Kieruj Kazimierz
- Członek
3) Kołodziej Jerzy
- Sekretarz
4) Pawlak Grzegorz
- Członek
5) Płonka Zygmunt
- Członek
6) Ptaszyński Bogdan
- Członek
7) Smalc Wojciech
- Członek
8) Urbanek Krzysztof
- Członek
2. Komisji nadaje się regulamin pracy w treści stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszej
uchwały.
§9
1. Na wniosek Przewodniczącego, powołuje się w skład Rady Trenerów następujące
osoby:
1) Dawidziuk Andrzej
- Członek
2) Dominiczak Dawid
- Członek
3) Drajer Marcin
- Członek
4) Olek Miłosz
- Członek
5) Owczarek Czesław
- Członek
6) Patalon Nina
- Członek
7) Tomaszewski Wojciech
- Sekretarz
8) Rumak Mariusz
- Wiceprzewodniczący
9) Weiss Wojciech
- Członek
10) Wojtasiak Marek
- Członek
11) Ziółkowski Adam
- Członek
2. Radzie Trenerów nadaje się regulamin pracy w treści stanowiącej załącznik nr 9 do
niniejszej uchwały.
§ 10
1. Na wniosek Przewodniczącego, powołuje się w skład Wydziału ds. Młodzieży i
Organizacji Szkolenia następujące osoby:
1) Kottas Krzysztof
- Wiceprzewodniczący
2) Adach Arkadiusz
- Sekretarz
3) Kaczmarek Marcin
- Członek
4) Kasztelan Dariusz
- Członek
5) Kwiatkowski Wojciech
- Członek
6) Kujawa Piotr
- Członek
7) Łuczak Piotr
- Członek
8) Majchrzak Bartosz
- Członek
9) Paliniewicz Paweł
- Członek
10) Pospiech Rafał
- Członek
11) Tomaszewski Wiesław
- Członek
12) Redmer Przemysław
- Członek
13) Witkowski Paweł
- Członek
14) Ziatyk Mariusz
- Członek
2. Wydziałowi nadaje się regulamin pracy w treści stanowiącej załącznik nr 10 do
niniejszej uchwały.

§ 11
1. Na wniosek Przewodniczącego, powołuje się w skład Komisji ds. Licencji Trenerskich
następujące osoby:
1) Dorożała Ryszard
- Wiceprzewodniczący
2) Bajer Włodzimierz
- Członek
3) Jankowski Mirosław
- Członek
3. Komisji nadaje się regulamin pracy w treści stanowiącej załącznik nr 11 do niniejszej
uchwały.
§ 12
1. Na wniosek Przewodniczącego, powołuje się w skład Wydziału Piłkarstwa Kobiecego
następujące osoby:
1) Marko Elżbieta
- Sekretarz
2) Gawrońska Anna
- Członek
3) Powstański Andrzej
- Członek
4) Wysocka Mariola
- Członek
2. Wydziałowi nadaje się regulamin pracy w treści stanowiącej załącznik nr 12 do
niniejszej uchwały.
§ 13
1. Na wniosek Przewodniczącego, powołuje
Plażowej następujące osoby:
1) Stefankiewicz Magdalena
2) Kapłon Klaudiusz
3) Budzyński Janusz
4) Jaskulski Marek
5) Lewandowski Jakub
2. Komisji nadaje się regulamin pracy w treści
uchwały.

się w skład Komisji ds. Futsalu i Piłki
- Wiceprzewodnicząca
- Sekretarz
- Członek
- Członek
- Członek
stanowiącej załącznik nr 13 do niniejszej

§ 14
1. Na wniosek Przewodniczącego, powołuje się w skład Komisji Medycznej następujące
osoby:
1) Błochowiak Tadeusz
- Członek
2) Kaźmierczak Ewa
- Członek
3) Kałążny Marek
- Członek
2. Komisji nadaje się regulamin pracy w treści stanowiącej załącznik nr 14 do niniejszej
uchwały.
§ 15
1. Na wniosek Przewodniczącego, powołuje się w skład Komisji ds. Licencji Klubowych i
Weryfikacji Boisk następujące osoby:
1) Jankowski Mirosław
- Wiceprzewodniczący
2) Mansfeld Jerzy
- Sekretarz
3) Dubisz Tadeusz
- Członek
4) Pawlak Grzegorz
- Członek
2. Komisji nadaje się regulamin pracy w treści stanowiącej załącznik nr 15 do niniejszej
uchwały.

§ 16
1. Na wniosek Przewodniczącego, powołuje się w skład Wydziału Bezpieczeństwa na
Obiektach następujące osoby:
1) Głuch Janusz
- Wiceprzewodniczący
2) Żołnierek Jan
- Wiceprzewodniczący
3) Bielski Leon
- Członek
4) Mowlik Łukasz
- Członek
5) Woźniak Paweł
- Członek
2. Wydziałowi nadaje się regulamin pracy w treści stanowiącej załącznik nr 16 do
niniejszej uchwały.
§ 17
1. Na wniosek Przewodniczącego Klubu Seniora, powołuje się w skład Prezydium Klubu
Seniora następujące osoby:
1) Nowak Edward
- Wiceprzewodniczący
2) Krzewina Wojciech
- Sekretarz
3) Łuczak Tadeusz
- Członek
4) Napierała Teodor
- Członek
2. Klubowi Seniora nadaje się regulamin pracy w treści stanowiącej załącznik nr 17 do
niniejszej uchwały.
§ 18
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Wlkp. ZPN.
§ 20
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/9/2012
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 4.10.2012 r

REGULAMIN
WYDZIAŁU DYSCYPLINY Wlkp. ZPN
Na podstawie § 30 pkt. 1 ust. 9 i 10 oraz w związku § 44 pkt. 1 i 46 z statutu Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej postanawia się, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
Wydział Dyscypliny Wlkp. ZPN zwany dalej Wydziałem jest organem statutowym Związku
powołanym do sprawowania kontroli przestrzegania reguł dyscyplinarnych i etyki
współzawodnictwa sportowego w piłce nożnej na szczeblu Związku oraz orzecznictwa
dyscyplinarnego.
§2
Wydział działa na podstawie § 52 statutu PZPN, Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN oraz
innych uchwał i zarządzeń PZPN oraz Wlkp. ZPN.
§3
Do kompetencji Wydziału należy:
1. Analiza i ocena przestrzegania przepisów regulujących uprawianie sportu piłki
nożnej, zasad fair play i innych zasad oraz reguł etycznych przez członków Wlkp.
ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów oraz działaczy piłkarskich w rozgrywkach
na szczeblu Związku,
2. Orzecznictwo i prowadzenie spraw dyscyplinarnych na podstawie obowiązujących
przepisów PZPN,
3. Prowadzenie dokumentacji i ewidencji kar,
4. Organizowanie

współzawodnictwa

„Fair

play”

w

poszczególnych

klasach

rozgrywkowych,
5. Podejmowanie środków zmierzających do przestrzegania przepisów dyscyplinarnych,
prowadzenie w środowisku piłkarskim działań w zakresie problematyki wychowawczo
– dyscyplinarnej, umożliwiającej doskonalenie metod i form pracy Wydziału,
6. Propagowanie właściwego stosowania przepisów dyscyplinarnych na spotkaniach z
piłkarzami, trenerami i działaczami klubowymi,
7. Orzekanie na podstawie § 12 ust. 2 pkt. 1 Uchwały Zarządu PZPN nr III/20 z dnia
8.06.2000r. w sprawach dyscyplinarnych w stosunku do sędziów, zawodników,

działaczy piłkarskich i kierownictw klubów uczestniczących w rozgrywkach III ligi (II
instancją jest Wydział Dyscypliny Polskiego Związku Piłki Nożnej).
§4
Członkowie Wydziału pełnią swoje funkcje społeczne.
Rozdział II
Zakres działania Wydziału Dyscypliny
§5
Celem realizacji zadań wymienionych w § 3 Wydział podejmuje następujące działania:
1. Rozpatruje sprawy podlegające postępowaniu dyscyplinarnemu powstałe na
zawodach WZPN stosując odpowiednio przepis § 3 niniejszego regulaminu,
2. Rozpatruje

sprawy

podlegające

postępowaniu

dyscyplinarnemu

przekazane

Wydziałowi do prowadzenia przez Wydział Dyscypliny Polskiego Związku Piłki
Nożnej,
3. Nakładanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Dyscyplinarnego Polskiego
Związku Piłki Nożnej kary dyscyplinarnej na członków Wlkp. ZPN, zawodników,
sędziów, trenerów, instruktorów oraz działaczy piłkarskich dopuszczających się
naruszeń określonych przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłki nożnej, w
szczególności kary za:
a) przewinienia powstałe w związku z zawodami piłkarskimi,
b) naruszenie

przepisów

dotyczących

zmian

przynależności

klubowej

zawodników.
Rozdział III
Zasady organizacji Wydziału Dyscypliny
§6
1. Wydział liczy 7 – 13 członków. Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny powołuje
Zarząd WlkpZPN. Pozostałych członków Wydziału, w tym I Wiceprzewodniczącego, II
Wiceprzewodniczącego,

Sekretarza

i

Zastępy

Sekretarza

na

wniosek

Przewodniczącego Wydziału Dyscypliny powołuje i odwołuje Zarząd Wlkp. ZPN.
2. Odwołanie

każdego z członków Wydziału może nastąpić w każdym momencie

trwania kadencji na uzasadniony wniosek przewodniczącego Wydziału.
§7
Posiedzenia Wydziału odbywają się co najmniej raz na dwa
niecierpiących

zwłoki,

a

także,

gdy

wymaga

tego

waga

tygodnie. W sytuacjach
prowadzonej

sprawy,

Przewodniczący Wydziału może zwołać posiedzenie w każdym czasie.
§8
Posiedzenia Wydziału zwołuje i prowadzi Przewodniczący Wydziału, który ustala i wyznacza
składy orzekające, w tym przewodniczącego tego składu. W razie jego nieobecności zadania

te realizuje

I Wiceprzewodniczący lub inny członek Wydziału wskazany przez

Przewodniczącego.
§9
1. Wydział rozpoznaje i rozstrzyga sprawy w składzie 3 - osobowym Zespołu
Orzekającego. W sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym lub prawnym
Przewodniczący Wydziału może zarządzić rozpoznanie sprawy w powiększonym, 5
lub 7 – osobowym Zespole Orzekającym.
2. Obrady Zespołów Orzekających mają charakter niejawny. Członkowie Zespołów
Orzekających są zobowiązani do zachowania tajemnicy narady.
3. W wyjątkowych wypadkach z uwagi na zawiłość sprawy, wydanie orzeczenia przez
Zespół Orzekający może zostać odroczone na termin 14 dni.
4. Decyzje Zespołów Orzekających wydawane są w formie orzeczeń dyscyplinarnych i
przekazywane stronom w formie pisemnej.
5. Orzeczenia dyscyplinarne podpisują członkowie składu orzekającego.
§ 10
1. Przewodniczący Zespołu Orzekającego ma prawo do upomnienia osoby naruszającej
porządek posiedzenia, a po bezskuteczności upomnień – może osobę uporczywie
naruszającą powagę posiedzenia – wydalić z sali, co musi być odnotowane w
protokole.
2. Przewodniczący może również w nagłych wypadkach, poza orzeczeniowych,
wchodząc w zakres działania Wydziału podjąć decyzje jednoosobowo, informując o
jej treści członków Wydziału na najbliższym posiedzeniu. Przewodniczący Wydziału w
sprawach pilnych o dużym ciężarze gatunkowym może wystąpić do innych
Wydziałów Wlkp. ZPN o udzielenie odpowiedzi i właściwych wyjaśnień w terminie
nieprzekraczalnym 7 dni.
§ 11
W posiedzeniach Wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
1. Członkowie Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej,
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
4. Inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego.
§ 12
1. Decyzje Wydziału podejmowane są w formie postanowień zwykłą większością
głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
2. Do ważności postanowień lub uchwał wymagana jest obecność, co najmniej 50 % + 1
członków Wydziału, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
3. Decyzja o reasumpcji postanowienia lub uchwały podejmowana jest większością 2/3
członków Wydziału obecnych na posiedzeniu.

4. Decyzje Wydziału przekazywane są stronom w formie pisemnej są podpisywane
przez Przewodniczącego i Sekretarza Wydziału lub ich zastępców.
5. Pisma i wszelkie dokumenty Wydziału wymagają podpisu Przewodniczącego lub
Wiceprzewodniczącego.
§ 13
Odwołania do organu II instancji od decyzji Wydziału lub Zespołów Orzekających składane
są za pośrednictwem Wydziału i opiniowane.

Przedstawiciel Wydziału uczestniczy

w

posiedzeniach organu II instancji.
§ 14
1. Członkowie Wydziału w sprawowaniu orzecznictwa dyscyplinarnego są niezawiśli.
Orzekają na zasadzie swobodnej oceny dowodów zebranych w postępowaniu
dyscyplinarnym.
2. Członkowie Wydziału będący jednocześnie społecznie lub zawodowo zaangażowani
w pracę klubów, będących stroną
zainteresowani

w postępowaniu dyscyplinarnym lub są

wynikiem rozstrzygnięcia sprawy – podlegają wyłączeniu od

rozpoznania i orzekania w danej sprawie.
§ 15
Posiedzenia Wydziału i Zespołów Orzekających są protokołowane, przy czym protokół
podpisuje Przewodniczący posiedzenia i protokolant.
Rozdział IV
Podział czynności członków Wydziału Dyscypliny
§ 16
1. Przewodniczący Wydziału kieruje pracami Wydziału i reprezentuje jego stanowisko
wobec Zarządu Wlkp. ZPN i innych organów Związku.
2. W czasie nieobecności Przewodniczącego Wydziału jego funkcje obejmuje
Wiceprzewodniczący.
§ 17
Sekretarz Wydziału i jego zastępca prowadzi dokumentację spraw dyscyplinarnych
oraz listę obecności, jest również odpowiedzialny za właściwe prowadzenie
protokołów posiedzeń.
§ 18
Członkowie Wydziału prowadzący konkretną sprawę zobowiązani są do:
1. Przygotowania pełnej dokumentacji.
2. Przedstawienia przewodniczącemu posiedzenia stanu faktycznego sprawy wraz z
wnioskami dyscyplinarnymi.
3. Sporządzenia projektu końcowej decyzji dyscyplinarnej.

Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 19
Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
§ 20
Obsługę administracyjną Wydziału zapewnia Biuro Wlkp. ZPN.
§ 21
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§ 22
Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Zarząd Wlkp. ZPN w dniu 4 października 2012
roku i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/9//2012
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 4.10.2012

REGULAMIN
WYDZIAŁU GIER I EWIDENCJI
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Na podstawie § 30 pkt 1 ust. 9 i 10 statutu Wlkp. ZPN postanawia się, co następuje:
§1
1. Wydział Gier i Ewidencji, zwany dalej WGiE jest organem wykonawczym Związku,
powołanym do prowadzenia i sprawowania nadzoru nad rozgrywkami: IV ligi,
Wielkopolskiej Ligi Juniorów Starszych i Młodszych, klasy okręgowej, klasy „A” i „B”, klas
młodzieżowych oraz Pucharu Polski w strefie poznańskiej.
2. WGiE sprawuje nadzór nad rozgrywkami prowadzonymi przez OZPN w: Kaliszu, Koninie,
Lesznie i Pile.
3. Na zlecenie PZPN, WGiE może prowadzić rozgrywki innych lig.
§2
1.Wydział składa się z 9 -15 osób, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Wlkp. ZPN.
2. Członków wydziału, na wniosek Przewodniczącego Wydziału powołuje i odwołuje Zarząd
Wlkp. ZPN.
§3
1. Zmiany w składzie Wydziału mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie decyzji
Zarządu Wlkp. ZPN, na wniosek Przewodniczącego Wydziału.
2. Członek WGiE, nieobecny nieusprawiedliwiony na trzech kolejnych posiedzeniach lub
ogółem na pięciu, zostaje automatycznie odwołany ze składu WGiE.
§4
1. Pracami

WGiE

kieruje

Przewodniczący

a

w

razie

jego

nieobecności,

Wiceprzewodniczący.
2. Posiedzenia WGiE odbywają się co najmniej raz w tygodniu w okresie trwania rozgrywek
a w okresie pomiędzy cyklami rozgrywek w zależności od potrzeb.
3. Wszystkie posiedzenia WGiE sa protokołowane a protokół podpisywany jest przez
przewodniczącego posiedzenia oraz protokolanta.
§5
W pracach Wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez
Przewodniczącego obrad goście.

§6
1. W

ramach

Wydziału

mogą

działać

komisje

i

zespoły

powołane

przez

Przewodniczącego Wydziału do opiniowania bieżących spraw wynikających z potrzeb
Zarządu lub innych organów Związku.
2. Dokumenty

wypracowane

przez

powołane

komisje

lub

zespoły

wymagają

zatwierdzenia na posiedzeniu Wydziału.
§7
Do kompetencji Wydziału należy:
1. Prowadzenie spraw prawnych Związku oraz udzielenie w tym zakresie pomocy
Zarządowi Wlkp. ZPN i jego organom w szczególności przez:
a)

opracowanie i opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń, instrukcji oraz innych
przepisów wewnętrznych uchwalanych lub wydawanych przez władze Wlkp. ZPN,

b)

przedstawienie – na wniosek Zarządu Wlkp. ZPN – interpretacji i postanowień
statutu lub regulaminów opracowanych przez inne Wydziały Związku,

c)

opracowywanie lub opiniowanie – na wniosek Zarządu Wlkp. ZPN – projektów
umów zawieranych przez Wlkp. ZPN z osobami trzecimi.

2. Inicjowanie nowych rozwiązań prawnych modelu funkcjonowania Związku.
3. Udzielanie członkom Wlkp. ZPN oraz Wydziałom i Komisjom Związku Wlkp. ZPN
wyjaśnień

i

informacji

dotyczących

problemów

prawno

–

regulaminowych

obowiązujących w PZPN.
4. Przedstawienie opinii prawnych w sprawach wynikających z wniosków i zapytań
klubów oraz zawodników kierowanych do Wydziału a nie stanowiących przedmiotu
postępowania przed organami Wlkp. ZPN.
§8
1. Wydział prowadzi stałą analizę przepisów prawnych dotyczących statusu piłkarzy oraz
transferów w piłce nożnej i zgłaszanych wniosków do Zarządu Wlkp. ZPN propozycji
zmian regulacji prawnych w tym zakresie.
2. Wydział monitoruje zapisy statutu Wlkp. ZPN pod kątem zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa polskiego i statutu PZPN.
§9
Uchwały lub decyzje Wydziału podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej
ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
§ 10
1. Posiedzenia Wydziału odbywają się w zależności od wynikających potrzeb.
2. Z posiedzenia Wydziału Sekretarz sporządza protokół, który wymaga podpisu
Przewodniczącego Wydziału lub osoby wymienionej w § 3 niniejszego regulaminu.
Do protokołu załącza się listę członków obecnych na posiedzeniu.

3. Uchwały i opinie przedstawione w imieniu Wydziału władzom Wlkp. ZPN podpisuje
Przewodniczący Wydziału.
§ 11
Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu Wlkp. ZPN.
§ 12
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§ 13
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd WZPN w dniu 4 października 2012 roku
i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/9//2012
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 4.10.2012

REGULAMIN
ZWIĄZKOWEJ KOMISJI ODWOŁAWCZEJ
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
I
Postanowienia ogólne
§1
Związkowa Komisja Odwoławcza jest organem jurysdykcyjnym Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej działającym na podstawie § 44 pkt. 2 i § 47 Statutu Wlkp. ZPN i własnego
Regulaminu.
§2
Związkowa Komisja odwoławcza rozpatruje oraz rozstrzyga w II instrukcji odwołania od
orzeczeń Wydziałów: Dyscypliny oraz Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
jak również od orzeczeń Wydziałów: Dyscypliny, Gier i Ewidencji Wielkopolskiego Związku
Piłki Nożnej w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile w ramach przekazanych uprawnień, którym
przyznano prawo orzekania w i instancji a także Komisji Licencyjnej.
§3
Do kompetencji Związkowej Komisji Odwoławczej jako organu dyscyplinarnego II instancji
należy:
1. orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnianych
podczas i w związku z zawodami piłkarskimi, podlegającymi kompetencji
Wielkopolskiego Związku piłki Nożnej,
2. orzecznictwo w postępowaniu przeciwko trenerom, instruktorom, sędziom
i działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu
Dyscyplinarnego Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz przepisów Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej,
3. orzecznictwo w sprawach naruszania przepisów dotyczących statutu prawnego
zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu
Wielkopolskiego Związku piłki Nożnej,
4. orzecznictwo we wszystkich sprawach dotyczących spraw licencyjnych
§4
Związkowa Komisja Odwoławcza rozpatruje również na ogólnych zasadach odwołania od
orzeczeń Wydziału Dyscypliny wydanych w związku z niewykonaniem lub przewlekłą
realizacji prawomocnych orzeczeń organów jurysdykcyjnych oraz dyscyplinarnych
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
§5
1. Związkowa Komisja Odwoławcza składa się 7 – 11 członków w tym
z: Przewodniczącego,
Wiceprzewodniczącego,
Sekretarza,
powoływanych
i odwoływanych przez Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Członkiem Związkowej Odwoławczej nie może być członek Zarządu Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej.
§6
Kadencja Związkowej Komisji Odwoławczej równa jest kadencji Zarządu Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej.
§7
1. Pracami Związkowej Komisji Odwoławczej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego
nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący reprezentuje Związkową Komisje Odwoławczą na zewnątrz, zwołuje
jej posiedzenia oraz informuje Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej o
działalności Komisji.

3. Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej ma prawo brać udział
w posiedzeniach Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i innych organów z
głosem doradczym.
§8
Sekretarz Związkowej Komisji Odwoławczej prowadzi dokumentację, akta i protokoły komisji,
które SA przechowywane w Biurze Wlkp. ZPN.
§9
Uchwały Związkowej Komisji Odwoławczej w sprawach poza orzeczeniowych zapadają w
głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W razie różności głosów decydujący jest
głos przewodniczącego posiedzenia.
§ 10
1. Z każdego posiedzenia Związkowej Komisji Odwoławczej sporządzony jest protokół,
który podpisuje Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący oraz Sekretarz.
2. Warunkiem podjęcia postepowania przez Związkową Komisję Odwoławczą jest
wpłacenie kaucji w wysokości wynikającej z przepisów odrębnych, w tym z
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
II
Postępowanie
§ 11
1. Związkowa komisja Odwoławcza rozpoznaje i rozstrzyga sprawy w 3-osobowym
Zespole Orzekającym. Skład Zespołu Orzekającego wyznacza Przewodniczący
Komisji,
2. W sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym lub prawnym Przewodniczący
Komisji może zarządzić rozpoznanie sprawy w powiększonym, 5 lub 7 osobowym
Zespole Orzekającym.
§ 12
Odwołanie wnoszone jest do Związkowej Komisji Odwoławczej za pośrednictwem organu,
który wydał zaskarżenie orzeczenie lub decyzję, w terminie 14 dni od jej doręczenia stronie.
Odwołanie wniesione po upływie terminu jest bezskuteczne. Jeżeli strona nie wniosła w
terminie odwołania bez swojej winy Związkowa Komisja Odwoławcza na jej wniosek
przewróci termin. Wraz z odwołaniem winna być wniesiona opłata w wysokości określonej
uchwałą Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Odwołanie powinno zawierać
oznaczenie kwestionowanego orzeczenia lub decyzji oraz wniosek o jego (jej) uchylenie lub
zmianę w całości. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Przewodniczący wzywa
stronę od ich uzupełnienia w terminie 7 dni, a po bezskutecznym upływie terminu zwraca
odwołanie bez rozpoznania. Zwrócone odwołanie nie wywołuje skutków prawnych. Dla
rozpoznania wniesionego odwołania Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej lub
Przewodniczący Zespole Orzekającego może zarządzić przedstawienie przez odpowiedni
organ związkowy wszystkich dokumentów i akt dotyczących przedmiotowej sprawy.
§ 13
1. Po otrzymaniu całej dokumentacji niezbędnej dla rozpoznania sprawy Przewodniczącego
Zespołu Orzekającego wyznacza termin posiedzenia, na które wzywa skarżącą stronę
oraz przedstawiciela organu związkowego, który wydał kwestionowane orzeczenie lub
decyzję, w celu zreferowania sprawy i uzasadnienia podjętego rozstrzygnięcia.
Przewodniczący może wezwać na posiedzenie inne osoby, jeśli uzna, że ich wyjaśnienia
mogą przyczyniać się do prawidłowego rozpoznania odwołania. Strona wnosząca
odwołanie może być reprezentowana na Posiedzeniu Związkowej Komisji Odwoławczej
przez upoważnionego pełnomocnika, którym może być adwokat, radca prawny lub inna
osoba. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie i złożone do akt sprawy,
najpóźniej w terminie pierwszego posiedzenia.
2. O terminie posiedzenia Przewodniczący Zespołu Orzekającego może zawiadomić
również strony mające interes prawny w rozstrzygnięciu rozpatrywanej sprawy.
§ 14
W trakcie posiedzenia Związkowej Komisji Odwoławczej strona może uzupełnić ustnie
wnioski sformułowane w odwołaniu.

§ 15
Zainteresowana strona, jej pełnomocnik oraz przedstawiciel organu związkowego, o którym
mowa w § 16, a także przedstawiciel lub pełnomocnik stron uczestniczących w sprawie,
biorą udział w posiedzeniu Związkowej Komisji Odwoławczej do czasu rozpoczęcia narady
przez jej członków.
§ 16
Po przedstawieniu stanowisk i po przeprowadzeniu postepowania wyjaśniającego oraz
dowodów, dalsze obrady Związkowej Komisji Odwoławczej maja charakter niejawny.
§ 17
1. Związkowi Komisja Odwoławcza nie jest związana wnioskami stron,
a w szczególności może ona orzec na niekorzyść strony skarżącej, a także
w przypadku możliwości porozumienia się stron – rozstrzygnąć sprawę w formie
ugody, której treść zapisuje się w protokole z posiedzenia. Po jej podpisaniu przez
przedstawicieli stron i przewodniczącego składu orzekającego ma ona
moc
orzeczenia Związkowej Komisji Odwoławczej.
2. W przypadku zawarcia ugody przez strony zwrotowi podlega połowa wcześniej
wniesionej opłaty.
§ 18
1. Związkowi Komisja Odwoławcza może:
a. Oddalić środek odwoławczy,
b. Zmienić zaskarżone orzeczenie lub decyzję,
c. Uchylić zaskarżenie orzeczenie lub decyzję w całości lub części i przekazać
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez właściwy organ.
2. Orzeczenia, o których mowa w ust. 1 pkt. a) i pkt b) są ostateczne i natychmiast
wykonywalne.
§ 19
1. Ogłoszenie sentencji orzeczenie następuje po zakończeniu obrad Związkowej
Komisji Odwoławczej, na których sprawa została ostatecznie rozpoznana.
2. W sprawie skomplikowanej pod względem prawnym ogłoszenie orzeczenia może być
odroczone na okres do 2 tygodni, o czym pozostają powiadomione strony.
§ 20
1. Orzeczenie Związkowej Komisji Odwoławczej zostaje doręczone stronom na piśmie w
terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.
2. Na wniosek strony, która złoży wniosek o uzasadnienie na piśmie w terminie 7 dni
licząc od daty ogłoszenia orzeczenia, zostanie jej dostarczone uzasadnienie a
wówczas termin zaskarżenia do Trybunału Piłkarskiego liczy się od dnia doręczenia
uzasadnienia.
3. Orzeczenia Związkowej Komisji Odwoławczej podlegają zaskarżeniu w trybie
nadzwyczajnym – kasacyjnym do Piłkarskiego Trybunału PZPN w terminie 30 dni od
daty otrzymania uzasadnienia wydanego orzeczenia
§ 21
Opłaty związane z wnoszeniem środków odwoławczych do Związkowej Komisji Odwoławczej
regulują odrębne przepisy wydane przez Zarząd Wlkp. ZPN.
III
Postanowienia końcowe

Działalność Związkowej Komisji
organizacyjnej Biuro Wlkp. ZPN.

§ 22
Odwoławczej

obsługuje

od

strony

techniczno

–

§ 23
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu oraz dokonuje jego zmian przysługuje Zarządowi
WZPN.
§ 24
Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Wielkopolskiego Związku piłki Nożnej w dniu 4
października 2012 roku i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/9//2012
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 4.10.2012

REGULAMIN
WYDZIAŁU ORGANIZACYJNO - PRAWNEGO
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Na podstawie § 30 pkt 1 ust. 9 i 10 statutu Wlkp. ZPN postanawia się, co następuje:
§1
Wydział Organizacyjno – Prawny, zwany dalej Wydziałem jest organem wykonawczym
Związku, powołanym do prowadzenia, opracowywania i opiniowania spraw z zakresu
działalności prawno – organizacyjnej Wlkp. ZPN.
§2
Wydział składa się z 7-11 osób, w tym z Przewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących,
Sekretarza, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Wlkp. ZPN na wniosek
Przewodniczącego Wydziału.
§3
Pracami kieruje Przewodniczący a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego
Wiceprzewodniczący.
§4
W pracach Wydziału mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni przez
Przewodniczącego obrad goście.
§5
1.

W ramach Wydziału mogą działać komisje i zespoły powołane przez Przewodniczącego
Wydziału do opiniowania bieżących spraw wynikających z potrzeb Zarządu lub innych
organów Związku.

2.

Dokumenty wypracowane przez powołane komisje lub zespoły wymagają zatwierdzenia
na posiedzeniu Wydziału.
§6

Do kompetencji Wydziału należy:
1.Prowadzenie spraw prawnych Związku oraz udzielenie w tym zakresie pomocy Zarządowi
Wlkp. ZPN i jego organom w szczególności przez:
b)

opracowanie i opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń, instrukcji oraz innych
przepisów wewnętrznych uchwalanych lub wydawanych przez władze Wlkp. ZPN,

c)

przedstawienie – na wniosek Zarządu Wlkp. ZPN – interpretacji i postanowień
statutu lub regulaminów opracowanych przez inne Wydziały Związku,

d)

opracowywanie lub opiniowanie – na wniosek Zarządu Wlkp. ZPN – projektów
umów zawieranych przez Wlkp. ZPN z osobami trzecimi.

2.Inicjowanie nowych rozwiązań prawnych modelu funkcjonowania Związku.
3. Udzielanie członkom Wlkp. ZPN oraz Wydziałom i Komisjom Związku Wlkp. ZPN
wyjaśnień

i

informacji

dotyczących

problemów

prawno

–

regulaminowych

obowiązujących w PZPN.
4. Przedstawienie opinii prawnych w sprawach wynikających z wniosków i zapytań
klubów oraz zawodników kierowanych do Wydziału a nie stanowiących przedmiotu
postępowania przed organami Wlkp. ZPN.
§7
1. Wydział prowadzi stałą analizę przepisów prawnych dotyczących statusu piłkarzy oraz
transferów w piłce nożnej i zgłaszanych wniosków do Zarządu Wlkp. ZPN propozycji
zmian regulacji prawnych w tym zakresie.
2. Wydział monitoruje zapisy statutu Wlkp. ZPN pod kątem zgodności z obowiązującymi
przepisami prawa polskiego i statutu PZPN.
§8
Uchwały lub decyzje Wydziału podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej
ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
§9
1. Posiedzenia Wydziału odbywają się w zależności od wynikających potrzeb.
2. Z posiedzenia Wydziału Sekretarz sporządza protokół, który wymaga podpisu
Przewodniczącego Wydziału lub osoby wymienionej w § 3 niniejszego regulaminu. Do
protokołu załącza się listę członków obecnych na posiedzeniu.
3. Uchwały i opinie przedstawione w imieniu Wydziału władzom Wlkp. ZPN podpisuje
Przewodniczący Wydziału.
§ 10
Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu Wlkp. ZPN.
§ 11

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.

§ 12
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd WZPN w dniu 4 października 2012 r. i
obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Załącznik nr 5 do uchwały nr III/9/2012
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 4.10.2012

REGULAMIN
WYDZIAŁU DS. MARKETINGU I WYDAWNICTW
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Na podstawie § 30 pkt 1 ust. 9 i 10 Statutu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia
się, co następuje:
§1
1. Wydział jest organem wykonawczym Zarządu Wlkp. ZPN powoływanym w celu:
a) pozyskiwania sponsorów i osób chętnych do współpracy, w celu prawidłowego
funkcjonowania piłki nożnej na terenie działania Wlkp. ZPN ze szczególnym
uwzględnieniem piłki młodzieżowej,
b) pozyskiwanie reklamodawców i umieszczania reklam na stronie internetowej Wlkp.
ZPN oraz w miesięczniku „Gol”,
c) nadzoru nad funkcjonowaniem strony internetowej Wlkp. ZPN,
2. W zakresie określonym w ust. 1 wydział współpracuje z OZPN: Leszno, Piła, Konin i
Kalisz.
§2
Wydział składa się z 5 – 9 osób w tym z: Przewodniczącego i Sekretarza powoływanych i
odwoływanych przez Zarząd Wlkp. ZPN na wniosek Przewodniczącego Wydziału.
§3
Pracami wydziału kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Sekretarz.
§4
W pracach Wydziału mogą uczestniczyć zaproszeni goście z głosem doradczym.
§5
Zebrania Wydziału odbywają się, co najmniej raz na 6 miesięcy, a w szczególnych
przypadkach częściej.
§6
Uchwały lub decyzje Wydziału podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej
ilości rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
§7
Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu Wlkp. ZPN.
§8
Wydział może powołać zespoły do realizacji określonych zadań.

§9
Członkowie Wydziału współpracują z pozostałymi Wydziałami Wlkp. ZPN.
§ 10
Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§ 11
Niniejszy regulamin zastał uchwalony przez Zarząd Wlkp. ZPN w dniu 4 października 2012 r.
i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Załącznik nr 6 do uchwały nr III/9/2012
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 4.10.2012

REGULAMIN
WYDZIAŁU DS. WSPÓŁPRACY Z SAMORZADMI
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Na podstawie § 30 pkt 1 ust. 9 i 10 statutu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia
się, co następuje:
§1
Wydział Współpracy z Samorządami, zwany dalej wydziałem, jest organem wykonawczym
Zarządu Wlkp. ZPN, powołanym do współpracy z Samorządem Wojewódzkim, Samorządami
Powiatowymi i Gminnymi oraz związkami samorządów, działający zgodnie ze statutem Wlkp.
ZPN i niniejszym Regulaminem.
§2
Do zakresu działalności Wydziału należy:
1. Współpraca z samorządami w zakresie tworzenia warunków organizacyjnych i
finansowych dla uprawiania i rozwoju piłki nożnej.
2. Podejmowanie działań zmierzających do poprawy warunków uprawiania piłki nożnej,
poprzez modernizacje istniejącej infrastruktury oraz budowę nowych obiektów.
3. Współudział i współpraca przy organizacji lig gminnych.
4. Współpraca z samorządami w zakresie współfinansowania budowy i remontów boisk
oraz obiektów towarzyszących.
5. Współdziałanie z innymi Wydziałami w sprawach szkolenia działaczy samorządowych,
nauczycieli wychowania fizycznego organizacji i szkoleniu w zakresie piłki nożnej.
6. Współpraca z samorządami przy organizacji przez PZPN imprez o znaczeniu
ponadregionalnym.
7. Współpraca z organizacjami zrzeszającymi samorządy w zakresie opracowania
programów rozwoju i promocji piłki nożnej mężczyzn i kobiet.
8. Współpraca z Wydziałem ds. marketingu i wydawnictw w zakresie dotyczącym
samorządów.
9. Współpraca z OZPN: Kalisz, Konin, Leszno, Piła w zakresie współpracy z
samorządami lokalnymi.
§3
1. W skład Wydziału wchodzi od 3 do 7 osób w tym Przewodniczący i Sekretarz powoływani
i odwoływani przez Zarząd Wlkp. ZPN na wniosek Przewodniczącego Wydziału.

2. Zmiany w składzie Wydziału mogą być dokonywane w drodze uchwały Zarządu Wlkp.
ZPN na wniosek Przewodniczącego Wydziału.
§4
Kadencja wydziału jest równa kadencji Zarządu Wlkp. ZPN.
§5
Posiedzenia Wydziału odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
§6
Decyzje Wydziału podejmowane są w formie uchwał.
§7
Uchwały Wydziału zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości rozstrzyga
głos przewodniczącego posiedzenia.
§8
Wydział jest uprawniony do wydawania komunikatów w zakresie swojego działania.
§9
Obsługę techniczno – organizacyjną Wydziału zapewnia Dyrektor Biura Wlkp. ZPN.
§ 10
Prawo do interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§ 11
Niniejszy regulamin zastał uchwalony przez Zarząd Wlkp. ZPN w dniu 4 października 2012
roku i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Załącznik nr 7 do uchwały nr III/9/2012
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 4.10.2012

Regulamin
Komisji Etyki i Fair Play
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej

Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 9 i 10 statutu WZPN postanawia się co następuje:
§1
Komisja Etyki i Fair Play, zwana dalej Komisją, jest powołana do promowania,
upowszechniania i zabezpieczania pozytywnych postaw, zachowań i wartości określonych w
Piłkarskim Kodeksie Etycznym oraz innych dokumentach PZPN i Wlkp. ZPN, nawiązujących
do zasad fair play i uczciwej rywalizacji sportowej, opartej na równych prawach konkurentów
oraz propagowania wartości moralnych i pozytywnych przykładów zachowań.
§2
Kadencja członków Komisji równa się kadencji władz Wlkp. ZPN.
§3
Komisja składa się z Rzecznika Etyki, który pełni rolę przewodniczącego Komisji oraz 3 – 6
członków powoływanych przez Zarząd Wlkp. ZPN na wniosek Przewodniczącego Komisji.
§4
Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane na podstawie uchwały Zarządu Wlkp.
ZPN na wniosek przewodniczącego Komisji.
§5
Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie.
§6
Każdy członek korzysta z pełnej niezależności i swobody postępowania, podlegając jedynie
w sferze organizacyjnej Prezesowi Zarządu Wlkp. ZPN.
§7
Do kompetencji Komisji należy:
1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Piłkarskiego Kodeksu Etycznego PZPN
przez członków Wlkp. ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów
piłkarskich, sędziów i działaczy piłkarskich.
2. Podejmowanie, we współdziałaniu ze statutowymi organami Wlkp. ZPN działań
zmierzających do upowszechniania etycznych zasad postępowania we
współzawodnictwie sportowym w piłce nożnej.
3. Inspirowanie, zachęcanie i kształtowanie rozwiązań propagujących wzorce
pożądanych postaw moralnych i zachowań w środowisku piłkarskim.
4. Przekazywanie środowisku piłkarskiemu zaleceń, informacji i materiałów promujących
wartości etyczne ,zasady fair play i uczciwej rywalizacji sportowej w piłce nożnej,
pochodzących od PZPN, Wlkp. ZPN, organów państwowych, samorządowych i
organizacji społecznych.
5. Napiętnowanie wszelkich zjawisk korupcjogennych i innych form oszustwa
sportowego
6. Udział w szkoleniach i działaniach antykorupcyjnych.

7. Występowanie – w razie potrzeby – za pośrednictwem Prezesa Zarządu Wlkp. ZPN
do organów prokuratury lub policji prowadzących postępowanie przygotowawcze w
sprawach negatywnych zjawisk w piłce nożnej.
8. Przyjmowanie oświadczeń i wyjaśnień od osób w zakresie eliminacji patologicznych
zjawisk z polskiego futbolu.
9. Przekazywanie Prezesowi Zarządu Wlkp. ZPN spraw, których zakres działania
przekracza kompetencje Komisji.
10. Formułowanie i przekazywanie do organów statutowych Wlkp. ZPN wniosków i
propozycji mających wprowadzenie działań eliminujących negatywne zjawiska w piłce
nożnej.
§8
1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji w zależności od potrzeb.
2. Uchwały Komisja podejmuje zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym. W
przypadku równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
3.
§9
Każde posiedzenie Komisji jest protokołowane przez sekretarza i protokół podpisywany
przez Przewodniczącego Komisji.
§ 10
W posiedzeniach, oprócz członków Komisji, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone
przez przewodniczącego Komisji.
§ 11
Obsługę techniczno – organizacyjną Komisji zapewnia Dyrektor Biura Wlkp. ZPN.
§ 12
Prawna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§ 13
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd WZPN w dniu 4 października 2012
roku i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Załącznik nr 8 do uchwały nr III/9//2012
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 4.10.2012 r.

REGULAMIN
KOMISJI ODZNACZEŃ
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Na podstawie § 30 pkt 1 ust. 9 i 10 statutu Wlkp. ZPN postanawia się, co następuje:
§1
Komisja Odznaczeń jest organem wykonawczym Zarządu Wlkp. ZPN, powołanym do
prowadzenia, opiniowania i rozpatrywania spraw z zakresu odznaczeń i wyróżnień.
§2
Komisja składa się z 5 – 9 członków, w tym z Przewodniczącego i Sekretarza powoływanych
i odwoływanych przez Zarząd Wlkp. ZPN.
§3
Zmiany w składzie Komisji mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie uchwały Zarządu
Wlkp. ZPN na wniosek Przewodniczącego Komisji.
§4
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, wyznaczony przez
niego członek Komisji.
§5
Posiedzenia Komisji odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6
miesięcy.
§6
1. Uchwały lub decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej
liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
2. Posiedzenia Komisji Odznaczeń są protokołowane, protokół podpisuje prowadzący
zebranie i protokolant.
§7
Do zakresu działania Komisji należy:
1. Opracowywanie i przedstawienie propozycji oraz wniosków do Zarządu Wlkp. ZPN w
sprawach

nagradzania oraz

przyznawania

wyróżnień

i odznaczeń

klubom,

zawodnikom, sędziom, działaczom piłkarskim i pracownikom etatowym Związku.
2. Przedstawienia propozycji do Zarządu Wlkp. ZPN w sprawie wystąpienia do władz
państwowych i sportowym z wnioskiem o nadanie osobom prawnym oraz fizycznym o
których mowa w pkt. 1, odznaczeń państwowych i resortowych.

3. Prowadzenie dokumentacji Komisji oraz ewidencji przyznanych wyróżnień i
odznaczeń.
§8
Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Wlkp. ZPN.
§9
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§ 10
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Wlkp. ZPN w dniu 4 października 2012
r. i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Załącznik nr 9 do uchwały nr III/9/2012
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 4.10.2012

REGULAMIN
RADY TRENERÓW
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOZNEJ

Na podstawie § 30 pkt 1 ust. 9 i 10 statutu Wlkp. ZPN postanawia się, co następuje:
§1
Rada Trenerów Wlkp. ZPN, zwana dalej Radą, jest organem wykonawczym Związku,
działającym na rzecz podnoszenia poziomu polskiego piłkarstwa i reprezentującym
wszystkich trenerów i instruktorów pracujących na terenie działania Wlkp. ZPN.
§2
Rada skład się z 7 – 15 osób, w tym z Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Wlkp. ZPN na wniosek
Przewodniczącego Rady.
§3
Całokształtem prac i działalnością Rady kieruje na bieżąco jej Przewodniczący, a w razie
jego nieobecności, upoważniony przez niego Członek Rady.
§4
Kadencja Rady jest równa kadencji Zarządu Wlkp. ZPN.
§5
Do kompetencji Rady należy:
1. Ochrona praw i interesów trenerów i instruktorów piłki nożnej w Wlkp. ZPN.
2. Unifikacja nauczania gry w piłkę nożną.
3. Opracowywanie programów szkoleniowych dla potrzeb wszystkich klas rozgrywkowych i
dla młodzieży.
4. Organizacja kursów szkoleniowych, kursów specjalistycznych kadry pracującej z
młodzieżą, narad i kursokonferencji trenerów pracujących z młodzieżą.
5. Opiniowanie programów szkoleniowych, zgrupowań i obozów organizowanych przez
Wlkp. ZPN.
6. Opiniowanie wydawnictw fachowych, urządzeń i sprzętu dla piłkarstwa, przedstawienie
wniosków odnośnie powoływania kandydatów na kursy trenerskie, wnioskowanie o
nadanie tytułów trenera I klasy i klasy mistrzowskiej.
7. Opiniowanie obsady trenerskiej dla drużyn reprezentacyjnych Wlkp. ZPN.

8. Dokonywanie oceny rozgrywek.
9. Przedkładanie wniosków dotyczących wyróżnień i nagród dla kadry trenerskiej.
10. Wnioskowanie o nałożenie kar na trenerów.
11. Wnioskowanie kandydatów na staże trenerskie za granicą.
§6
Rada działa na podstawie opracowanych przez siebie planów pracy.
§7
Zakres działania poszczególnych członków Rady ustala się na pierwszym jej posiedzeniu.
§8
Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga
głos Przewodniczącego posiedzenia.
§9
Obsługę administracyjno – organizacyjną Rady prowadzi sekretarz. Posiedzenia Rady są
protokołowane, a ustalenia są realizowane zgodnie z decyzjami podjętymi na posiedzeniu.
§ 10
Posiedzenie Rady odbywa się stosownie do występujących potrzeb.
§ 11
Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN. Wszelkie zmiany
Regulaminu wymagają zatwierdzenia przez Zarząd Wlkp. ZPN.
§ 12
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Wlkp. ZPN w dniu 4 października 2012
roku i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Załącznik nr 10 do uchwały nr III/9/2012
Zarządu WZPN z dnia 4.10.2012

REGULAMIN
WYDZIAŁU ds. MŁODZIEŻY I ORGANIZACJI SZKOLENIA
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Na podstawie § 30 pkt 1 ust. 9 i10 statutu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
postanawia się, co następuje :
§1
Wydział jest powołany do podejmowania działań zmierzających do podniesienia poziomu
szkolenia, kierowania reprezentacjami młodzieżowymi Związku oraz nadzorowanie pracy
szkoleniowej, prowadzonej w drużynach młodzieżowych funkcjonujących na terenie działania
Wlkp. ZPN.
§2
Kadencja członków Wydziału równa się kadencji Zarządu Wlkp. ZPN.
§3
Wydział składa się z 5 – 11 członków, w tym z Przewodniczącego oraz
Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Wydziału, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd
Wlkp. ZPN.
§4
Zmiany w składzie Wydziału mogą być dokonywane na podstawie uchwały Zarządu Wlkp.
ZPN, na wniosek Przewodniczącego Wydziału.
§5
Członkowie Wydziału pełnią swoje funkcje społecznie.
§6
Każdy członek Wydziału zobowiązany jest do sumiennego i zgodnego z regulaminem
wykonywania przyjętych na siebie obowiązków.
§7
Posiedzenia Wydziału zwołuje z własnej inicjatywy Przewodniczący lub z jego upoważnienia
inny członek Wydziału, co najmniej jeden raz na 6 miesięcy oraz na wniosek dyrektora
sportowego lub trenera związkowego.

Posiedzenia Wydziału są
Przewodniczącego posiedzenia.

§8
protokołowane.

Protokół

podpisywany

jest

przez

§9
W posiedzeniach, oprócz członków Wydziału mogą uczestniczyć :
1. dyrektor sportowy, trener związkowy,
2. członkowie Zarządu, przedstawiciele innych komórek organizacyjnych z głosem
doradczym oraz inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego obrad.

§ 10
Do kompetencji Wydziału należy:
1. Opracowywanie programów i planów pracy z reprezentacjami młodzieżowymi Wlkp.
ZPN oraz kontrola ich realizacji.
2. Prowadzenia selekcji i naboru zawodników do wszystkich reprezentacji Wlkp. ZPN,
biorących udział w rozgrywkach szczebla centralnego.
3. Prowadzenie reprezentacji Wlkp. ZPN w rozgrywkach o puchar:
Deyny, Michałowicza, Kuchara i Górskiego.
4. Opiniowanie wniosków o powołanie i odwołanie trenerów prowadzących
poszczególne reprezentacje Wlkp. ZPN.
5. Opracowywanie zadań organizacyjnych i form rozgrywek dla wszystkich grup
młodzieżowych w Wlkp. ZPN.
6. Współudział w organizacji młodzieżowych imprez piłkarskich na terenie działania
Wlkp. ZPN.
7. Organizacja i przygotowanie programu kursów, konferencji, narad, zebrań
dotyczących spraw piłkarstwa młodzieżowego.
8. Organizowanie i prowadzenie obozów i zgrupowań dla utalentowanej piłkarsko
młodzieży.
9. Współpraca ze wszystkimi komórkami Wlkp. ZPN, OZPN i innymi organizacjami w
sprawach piłki młodzieżowej.
10. Inspirowanie imprez z okazji „Dnia Piłkarza”, „Miesiąca Młodego Piłkarza” itp.
11. Wspólnie z Radą Trenerów analizowanie działań szkoleniowych w reprezentacjach
Związku.
12. Podejmowanie wszystkich innych możliwych działań służących rozwojowi i
popularyzacji piłkarstwa młodzieżowego.
§ 11
Uchwały Wydziału zapadają w głosowaniu większością głosów, a w przypadku ich równości
decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia.
§ 12
Obsługę techniczno – organizacyjną Wydziału zapewnia Dyrektor Biura Wlkp. ZPN.
§ 13
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§ 14
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został w dniu 4 października 2012 roku i obowiązuje od
dnia jego uchwalenia.

Załącznik nr 12 do uchwały nr III/9/2012
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 4.10.2012

REGULAMIN
WYDZIAŁU PIŁKARSTWA KOBIECEGO
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Na podstawie § 30 pkt 1 ust. 9 i 10 statutu Wlkp. ZPN postanawia się, co następuje:
§1
Wydział Piłkarstwa Kobiecego, zwany dalej wydziałem, jest organem wykonawczym Zarządu
Wlkp. ZPN, działającym zgodnie ze statutem Wlkp. ZPN i niniejszym Regulaminem.
§2
Do zakresu działalności Wydziału należy:
1. Opracowywanie regulaminów rozgrywek w poszczególnych kategoriach wiekowych,
rozgrywek halowych w sporcie piłki nożnej kobiet.
2. Opracowywanie kalendarza rozgrywek mistrzowskich i Halowych Mistrzostw
Wielkopolski.
3. Organizowanie narad i spotkań z przedstawicielami klubów.
4. Podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju sportu piłki nożnej
kobiet.
5. Opracowywanie

projektów

rocznych

planów pracy Wydziału,

planu

imprez

sportowych i projektu preliminarza finansowego Wydziału.
6. Dokonywanie oceny poziomu piłkarstwa kobiecego w Związku i przedstawienie w tym
zakresie wniosków.
7. Współpraca z Radą Trenerów Wlkp. ZPN i innymi komórkami wewnątrzzwiązkowymi
w zakresie szkolenia i doszkalania kadry trenersko – instruktorskiej dla potrze piłki
nożnej kobiet.
8. Organizacja narad szkoleniowych.
9. Współpraca z pozostałymi Wydziałami Wlkp. ZPN według kompetencji.
10. Współpraca z OZPN w zakresie popularyzacji piłki nożnej kobiet i prowadzenia
rozgrywek mistrzowskich różnych grup wiekowych na ich terenie działania.
§3
W skład Wydziału wchodzi od 3 do 5 osób w tym Przewodniczący i Sekretarz powoływani i
odwoływani przez Zarząd Wlkp. ZPN na wniosek Przewodniczącego Wydziału.
§4
Kadencja Wydział jest równa kadencji Zarządu.

§5
Posiedzenia Wydziału odbywają się w miarę występujących potrzeb, jednak nie rzadziej, niż
raz na 6 miesięcy.
§6
Decyzje Wydziału podejmowane są w formie uchwał.
§7
Uchwały Wydziału zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
§8
Wydział organizuje corocznie przed rozpoczęciem rozgrywek nowego sezonu zebrania z
klubami startującymi w rozgrywkach mistrzowskich.
§9
Wydział Piłkarstwa Kobiecego jest uprawniony do wydania komunikatów w zakresie swego
działania.
§ 10
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§ 11
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Wlkp. ZPN w dniu 4 października 2012
roku i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Załącznik nr 13 do uchwały nr III/9/2012
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 4.10.2012 r.

REGULAMIN
KOMISJI DS.FUTSALU I PIŁKI PLAŻOWEJ
Na podstawie § 30 pkt 1 ust. 9 i 10 statutu Wlkp. ZPN postanawia się, co następuje:
§1
Komisja futsalu i piłki plażowej, zwana dalej Komisją, jest organem wykonawczym Zarządu
Wlkp. ZPN działającym zgodnie ze statutem Wlkp. ZPN i niniejszym Regulaminem.
§2
Do zadań Komisji należy w szczególności:
1. Popularyzacja i integracja środowiska futsalu i piłki plażowej,
2. Organizowanie narad i spotkań z przedstawicielami środowiska,
3. Organizacja turniejów halowych
4. Opracowywanie projektów rocznych planów pracy Komisji, planów imprez
sportowych i projektu preliminarza działania Komisji,
5. Dokonywanie poziomu oceny futsalu i piłki plażowej w środowiskach,
respektowania przepisów gry i przedstawienie w tym zakresie wniosków,
6. Inicjowanie i pomoc w powstawaniu stowarzyszeń futsalu i piłki plażowej na
terenie działania Wlkp. ZPN,
7.

Powoływanie komisji do spraw futsalu i piłki plażowej przy okręgowych
związkach,

8.

Współpraca z Kolegium Sędziów w zakresie potrzeb futsalu i piłki plażowej,

9.

Współpraca z Radą Trenerów Wlkp. ZPN, PZPN i innymi komórkami
wewnątrzzwiązkowymi w zakresie szkolenia i doszkalania kadry trenersko –
instruktorskiej dla potrzeb piłki nożnej – futsalu i piłki plażowej,

10. Współpraca z pozostałymi wydziałami i komisjami Wlkp. ZPN,
11. Przygotowanie okresowych ocen, informacji i sprawozdań z działalności
Komisji.
§3
1. Komisja składa się z 5 – 7 osób, w tym z Przewodniczącego oraz Sekretarza
powoływanych

i

odwoływanych

przez

Zarząd

Wlkp.

Przewodniczącego Komisji.
2. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Wlkp. ZPN.

ZPN

na

wniosek

§4
Komisja może tworzyć sekcje i komisje powołane przez Przewodniczącego do realizacji
bieżących zadań.
§5
Strukturę organizacyjną, zakres kompetencji członków Komisji i zadania poszczególnych
komórek Komisji określa Zarząd Wlkp. ZPN, na wniosek Przewodniczącego Komisji.
§6
Obsługę techniczną Komisji zapewnia Biuro Wlkp. ZPN.
§7
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Decyzje Komisji podejmowane są w formie uchwał i zapisywane są w protokole
posiedzenia.
3. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej ilości głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
4. Nieusprawiedliwiona

trzykrotna

nieobecność

na

posiedzeniach

Komisji skutkuje

wnioskiem o odwołanie Członka z jej składu.
§8
Komisja jest uprawniona do wydawania komunikatów, w zakresie swojego działania.
§9
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§ 10
Niniejszy regulamin został uchwalony przez Zarząd Wlkp. ZPN w dniu 4 października 2012
roku i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Załącznik nr 14 do uchwały nr III/9/2012
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 4.10.2012

REGULAMIN
KOMISJI MEDYCZNEJ
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Na podstawie § 30 pkt 1 ust. 9 i 10 statutu WZPN postanawia się, co następuje:
§1
Komisja jest organem wykonawczym Zarządu Wlkp. ZPN powołanym do:
- działań promujących wiedzę medyczną,
- sprawowania opieki medycznej nad zawodnikami piłki nożnej podczas imprez i wyjazdów
związkowych
- opiniowania dokumentów Wlkp. ZPN z zakresu orzeczeń lekarskich
- występowania z propozycjami rozwiązań formalnych i prawnych związanych z przedmiotem
działania komisji.
§2
Komisja składa się z 3 – 7 osób, w tym z Przewodniczącego oraz Sekretarza i członków
powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Wlkp. ZPN na wniosek Przewodniczącego
Komisji.
§3
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony przez
niego członek Komisji.
§4
Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Posiedzenia Komisji odbywają się według występujących potrzeb. Posiedzenia zwołuje
Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji.
§5
Do zadań Komisji należy:
1. Sprawowanie nadzoru nad opieką lekarską nad zawodnikami kadry Związku wszystkich
drużyn reprezentujących WZPN a w szczególności:
a) na zajęciach konsultacyjno – szkoleniowych kadry Związku juniorów i trampkarzy,
b) na zawodach kontrolno – selekcyjnych zawodników związanych z powołaniem do
kadry Związku w kategoriach młodzieżowych,
c) na meczach reprezentacji juniorów i trampkarzy Wielkopolskiego Związku Piłki
Nożnej w ramach rozgrywek o Puchar K. Deyny, J. Michałowicza, W. Kuchara i K.
Górskiego.

2. Współpraca z lekarzami klubowymi i organizacjami służby zdrowia.
3. Sygnalizowanie klubom zauważonych u zawodników dolegliwości i schorzeń mający
ujemny wpływ na dyspozycje sportowe zawodników.
4. Wypowiadanie się w zakresie zdrowotnym o przydatności zawodników do gry w
reprezentacji Związku.
5. Udzielanie wskazówek odnośnie odnowy biologicznej zawodników kadry.
6. Sprawowanie opieki lekarskiej w czasie imprez organizowanych przez WZPN.
7. Opiniowanie regulaminów rozgrywek piłkarskich WZPN zakresie orzeczeń lekarskich o
zdolnościach zawodników do uprawiania piłki nożnej.
§6
Komisja wykonuje swoje zadania ściśle współpracując z Wydziałem ds. młodzieży i
organizacji szkolenia, Radą Trenerów, Trenerem Związkowym i Kolegium Sędziów.
§7
Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów
rozstrzyga głos prowadzącego posiedzenie.
§8
Obsługę techniczno – organizacyjną Komisji zapewnia Biuro Wlkp. ZPN.
§9
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§ 10
Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Wlkp. ZPN w dniu 4 października 2012 roku i
obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Załącznik nr 15 do uchwały nr III/9//2012
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 4.10.2012

REGULAMIN
KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Na podstawie § 30 pkt 1 ust. 9 i 10 statutu Wlkp. ZPN, w związku z Uchwałą nr III/38 z dnia 6
marca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów IV ligi oraz niższych klas
rozgrywkowych, postanawia się, co następuje:
§1
Komisja ds. licencji klubowych jest organem wykonawczym Zarządu Wlkp. ZPN, powołanym
do nadawania, odmawiania nadania, przedłużania, zawieszania lub pozbawiania licencji,
uprawniających kluby do udziału w rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz
pucharowych, prowadzonych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.
§2
Komisja składa się z 5 członków, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i
Sekretarza powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Wlkp. ZPN.
§3
Członków komisji powołuje i odwołuje Zarząd Wlkp. ZPN na wniosek Przewodniczącego
Komisji.
§4
Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący.
§5
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeb (decyduje ilość wniosków i
spraw do rozpatrzenia).
2. Posiedzenia

Komisji

są

protokołowane

a

protokół

podpisywany

jest

przez

Przewodniczącego obradom oraz Sekretarza.
§6
Uchwały lub decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej 3 członków komisji. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego
posiedzenia.
§7
1. Do zakresu działania Komisji należy nadawanie, odmawianie nadania, przedłużanie,
zawieszanie lub pozbawianie licencji uprawniających kluby piłkarskie do udziału w
rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz pucharowych, prowadzonych
przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w oparciu o:
1) kryteria prawne

2) kryteria sportowe
3) kryteria dot. infrastruktury sportowej
4) kryteria administracyjno – finansowe
5) oświadczenia, złożone przez władze klubu ubiegającego się o licencję
określone w uchwale nr III/38 z dnia 6 marca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla
klubów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych.
2.Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 obowiązuje zachowanie procedury
licencyjnej, o której mowa w cyt. Wyżej uchwale Zarządu PZPN.
§8
Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Wlkp. ZPN.
§9
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§ 10
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd Wlkp. ZPN w dniu 4 października 2012r.
i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Załącznik nr 16 do uchwały nr III/9/2012
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 4.10.2012

REGULAMIN
WYDZIAŁU ds. BEZPIECZEŃSTWA NA OBIETACH PIŁKARSKICH
WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

Na podstawie § 30 pkt 1 ust. 9 i 10 statutu Wlkp. ZPN postanawia się, co następuje :
§1
Wydział jest organem wykonawczym Zarządu Wlkp. ZPN powołanym do nadzoru i kontroli
oraz

podejmowania

decyzji

i

egzekwowania

całokształtu

działań

zapewniających

bezpieczeństwo na meczach piłkarskich organizowanych przez Wlkp. ZPN.
§2
Wydział składa się z 5 – 9 osób w tym z Przewodniczącego oraz 2 Wiceprzewodniczących i
Sekretarza, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd Wlkp. ZPN na wniosek
Przewodniczącego Wydziału.
§3
1. Pracami Wydziału kieruje Przewodniczący a w razie jego nieobecności upoważniony
przez niego Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący reprezentuje Wydział na zewnątrz, zwołuje jego zebrania oraz
informuje Zarząd Wlkp. ZPN o działalności Wydziału.
§4
Posiedzenia Wydziału odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
§5
Uchwały Wydziału zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
§6
Do zakresu działania Wydziału należy:
1. Realizacja uchwał i postanowień władz PZPN oraz Wlkp. ZPN, a także decyzji innych
organów Związku w sprawach bezpieczeństwa, porządku i bazy sportowej na
stadionach.
2. Współpraca z organami samorządowymi w zakresie stałego zapewniania wzrostu
bezpieczeństwa na stadionach.
3. Gromadzenie oraz analizowanie informacji o stanie technicznym stadionów w
Wielkopolsce.

4. Systematyczne analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku na zawodach
piłkarskich, przy uwzględnieniu raportów obserwatorów oraz delegatów i wniosków
Wydziału Dyscypliny Wlkp. ZPN.
5. Dokonywanie obsady delegatów na zawody piłki nożnej będące pod nadzorem Wlkp.
ZPN.
6. Współdziałanie w zakresie umacniania stanu bezpieczeństwa i poprawy bazy
sportowej na stadionach z Komisją Licencyjną Wlkp. ZPN i Komisją ds. Weryfikacji
Boisk Wlkp. ZPN.
7. Organizowanie okresowych szkoleń instruktorskich dla spikerów stadionowych i
kierowników ds. bezpieczeństwa w klubach.
8. Inne zadania zlecone przez Zarząd Wlkp. ZPN.
§7
Obsługę techniczno – organizacyjną Wydziału prowadzi Biuro Wlkp. ZPN.
§8
Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi Wlkp. ZPN.
§9
Regulamin powyższy został zatwierdzony przez Zarząd Wlkp. ZPN w dniu 4 października
2012 roku i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

Załącznik nr 17 do uchwały nr III/9/2012
Zarządu Wlkp. ZPN z dnia 4.10.2012 r.

Regulamin Klubu Seniora
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
w Poznaniu
§1
Klub Seniora, zwany dalej Klubem, działa na podstawie § 32 ust. 1 pkt 9 i 10 statutu Wlkp.
ZPN.

1.
2.
3.
4.

§2
Przynależność do Klubu jest dobrowolna.
Członkiem Klubu może zostać działacz piłkarski, który ukończył 67 rok życia, zgłosił
pisemną prośbę o wstąpienie do Klubu.
Pisemna prośba powinna być poparta rekomendacją Zarządu Wlkp. ZPN lub członka
Wlkp. ZPN.
Przynależność do Klubu potwierdzona zostaje wypełnieniem i podpisaniem
deklaracji członkowskiej, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego
regulaminu.

§3
1. Działalność Klubu nadzoruje Zarząd Wlkp. ZPN.
2. Prezydium Klubu stanowią: przewodniczący, wybierany przez Zarząd Wlkp. ZPN na
wniosek Prezesa Zarządu Wlkp. ZPN oraz wiceprzewodniczący, sekretarz oraz dwaj
członkowie, wybierani spośród członków Klubu
3. Kadencja Prezydium Klubu jest równa kadencji Zarządu Wlkp. ZPN.
4. Przy zmianach w Prezydium Klubu zastosowanie maja zasady obowiązujące przy
jego powołaniu.
§4
1. Pracami klubu kieruje przewodniczący Klubu lub osoba przez niego upoważniona, do
którego kompetencji należy: ustalanie terminu i miejsca posiedzeń Klubu i prezydium,
ustalanie proponowanego porządku obrad i współdziałanie w tym zakresie z
Dyrektorem Biura Wlkp. ZPN.
2. Posiedzenia Klubu odbywają się co najmniej raz w roku, zaś posiedzenia prezydium
w zależności od potrzeb.
3. Przewodniczący Klubu odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji członków oraz
przedkładanie Zarządowi Wlkp. ZPN sprawozdań z działalności Klubu.
§5
Do praw członka Klubu należy:
1. Uczestnictwo w bieżącej działalności Klubu oraz w jego okresowych spotkaniach
2. Udział w spotkaniach i imprezach sportowych organizowanych przez Wlkp. ZPN.
§6
Do zakresu działalności Klubu należy:
1. integracja działaczy Wlkp. ZPN i wykorzystanie ich doświadczenia dla realizacji celów
Wlkp. ZPN
2. propagowanie osiągnięć polskiej i wielkopolskiej piłki nożnej oraz kultywowanie jego
najlepszych tradycji
3. formułowanie oraz zgłaszanie Zarządowi Wlkp. ZPN opinii i wniosków, dotyczących
zagadnień piłkarskich
4. wspieranie inicjatyw PZPN i Wlkp. ZPN w zakresie prac edytorskich, kronikarskich i
archiwalnych

5. występowanie, poprzez Komisję Odznaczeń z wnioskami o przyznanie członkom
Klubu odznaczeń państwowych, resortowych i związkowych
6. współpraca z wydziałami i komisjami Wlkp. ZPN
7. przygotowywanie preliminarza finansowego działania Klubu’
§7
Obsługę administracyjną Klubu zabezpiecza Dyrektor Biura Wlkp. ZPN.
§8
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Wlkp. ZPN w dniu 4 października
2012 roku i obowiązuje od dnia jego uchwalenia.

