
STATUT
ZAMOJSKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ

W ZAMOŚCIU

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

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej zwany 
dalej w skrócie ZOZPN.

§ 2
Terenem działania ZOZPN są obszary powiatów: biłgorajskiego, 
hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasto Zamość.

§ 3
Siedzibą ZOZPN jest miasto Zamość.

§ 4
ZOZPN jest związkiem stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek 
akcyjnych i uczniowskich klubów sportowych.

§ 5
ZOZPN opiera swoją działalność na pracy społecznej członków Związku, 
działaczy oraz pracy zawodowej pracowników etatowych.

§ 6
ZOZPN jest członkiem Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i działa zgodnie z 
ustawą z ustawą o kulturze fizycznej, prawem o stowarzyszeniach i niniejszym 
Statutem.

§ 7
1. ZOZPN może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz 
wydawać „Komunikaty ZOZPN”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami.

2. Zarząd ZOZPN uchwałą określa kształt i treść odznaki organizacyjnej.

3. Barwami ZOZPN są kolory: zielony, biały, czerwony.



Rozdział II
Cel i środki działania

§ 8
Celem działania ZOZPN jest rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej.

§ 9
1. ZOZPN realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1/ zrzeszenie stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek 
akcyjnych i uczniowskich klubów sportowych działających w sporcie piłki 
nożnej;

2/ organizowanie zawodów i imprez sportowych;
3/ sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad 

członkami stowarzyszeń sportowych, będących członkami ZOZPN;
4/ sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków ZOZPN, 

zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy społecznych, Statutu ZOZPN 
oraz przepisów dotyczących uprawiania sportu piłki nożnej ustanowionych 
przez PZPN;

5/ prowadzenie statystyki sportu piłki nożnej na terenie swojego działania;
6/ prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami;
7/ rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Zamojskiego 

Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Zamościu.

2. Dochód z prowadzonej działalności ma służyć realizacji celów statutowych.

Rozdział III
Członkowie ZOZPN – ich prawa i obowiązki

§ 10
1. Członkami ZOZPN mogą być stowarzyszenia kultury fizycznej, sportowe 
spółki akcyjne i uczniowskie kluby sportowe – prowadzące działalność w 
sporcie piłka nożna.

2. Członków przyjmuje Zarząd Lubelskiego Związku Piłki Nożnej na wniosek 
Zarządu ZOZPN, na podstawie pisemnego zgłoszenia członka.

§ 11
Członkowie ZOZPN mają prawo do:



1/ uczestniczenia z głosem stanowiącym, biernym i czynnym prawem 
wyborczym w Walnym Zebraniu Delegatów, poprzez swoich delegatów;

2/ wyboru władz ZOZPN 
3/ zgłoszenia postulatów i wniosków wobec władz ZOZPN oraz oceny ich 

działania; 
4/ korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej 

działalności ZOZPN,
 

§ 12
Członkowie ZOZPN zobowiązani są do:

1/ aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu 
piłki nożnej;

2/ przestrzegania statutu, regulaminów, przepisów obowiązujących w 
sporcie piłki nożnej oraz czynnego udziału w realizacji celów i zadań ZOZPN;

3/ stałego podnoszenia poziomu sportowego i moralnego swych 
zawodników;

4/ udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez ZOZPN;
5/ podporządkowania się uchwałom i decyzjom władz ZOZPN;
6/ regularnego opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń na 

rzecz ZOZPN w wysokości ustalonej przez Zarząd ZOZPN.

§ 13
1. Członkostwo ZOZPN ustaje w przypadku:

a/ wystąpienia członka z ZOZPN zgłoszonego na piśmie do Zarządu – z 
datą przyjęcia rezygnacji;

b/ rozwiązania, likwidacji lub upadłości członka lub rozwiązania sekcji 
piłki nożnej w istniejącej dalej jednostce – z datą ogłoszenia rozwiązania, 
likwidacji lub upadłości;

c/ wykluczenia przez Zarząd ZOZPN, za działalność sprzeczną z prawem 
i niniejszym Statutem - z datą podjęcia uchwały przez Zarząd.

2. Członek może być zawieszony lub skreślony z listy członków w przypadku 
braku czynnego udziału w realizacji zadań i celów ZOZPN lub naruszenia 
uchwał albo decyzji ZOZPN oraz przepisów obowiązujących w sporcie piłki 
nożnej.

3. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu sekcji piłki nożnej 
uprawnień statutowych, a w szczególności prawa udziału w systemie rozgrywek 
sportowych.

4. Skreślenia członka dokonuje Zarząd LZPN na wniosek Zarządu ZOZPN, 
zawieszenia członka może dokonać Zarząd ZOZPN.



Rozdział IV
Władze ZOZPN

§ 14

Władzami ZOZPN są:
1/ Walne Zebranie Delegatów,
2/ Zarząd,
3/ Komisja Rewizyjna.

§ 15
1. Kadencja władz ZOZPN trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w 
głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania 
Delegatów.

2. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów zachowują swoje mandaty na czas 
trwania kadencji władz.

3. Mandat wygasa w przypadku:
a/ pisemnej rezygnacji delegata z mandatu;
b/ odwołania z funkcji delegata przez jednostkę, którą reprezentował;
c/ śmierci delegata;

4. W miejsce delegata, któremu mandat wygasł, członek ZOZPN może dokonać 
wyboru nowego delegata, zgodnie ze swoimi statutowymi zasadami. O 
poczynionej zmianie należy niezwłocznie powiadomić Zarząd ZOZPN, nie 
później jednak niż na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Delegatów.

§ 16
1. Najwyższą władzą ZOZPN jest Walne Zebranie Delegatów.

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności 

ustępujących władz ZOZPN;
2/ udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi, na wniosek Komisji 

Rewizyjnej;
3/ uchwalanie kierunków i programów działania ZOZPN;
4/ wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonanych w 

oddzielnych głosowaniach;
5/ uchwalenie wysokości składki członkowskiej;



6/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu;
7/ nadanie godności Członka Honorowego ZOZPN osobom szczególnie 

zasłużonym dla sportu piłki nożnej;
8/ rozpatrywanie odwołań członków /Klubów/ od uchwał Zarządu, z 

wyłączeniem spraw objętych właściwością wydziałów i komisji stałych Zarządu 
ZOZPN;

9/ wybór Delegatów na Walne Zebranie Delegatów LZPN.

§ 17
W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
1/ z głosem stanowiącym oraz z biernym i czynnym prawem wyborczym

a/ członkowie ZOZPN poprzez swoich delegatów;
b/ delegaci trenerów, sędziów, delegaci piłkarstwa kobiecego oraz piłki 

halowej dysponujący łącznie nie więcej niż 10% mandatów;
c/ członkowie ustępującego Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie będący 

delegatami.
2/ z głosem doradczym – Członkowie Honorowi ZOZPN oraz zaproszeni 
goście.

§ 18
Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, 
przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania uczestników, 
o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

§ 19
1. Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd raz na dwa lata, z tym, że 
Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie odbywa się raz na cztery lata.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów może być zwołane na skutek:
a/ uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów;
b/ wniosku Komisji Rewizyjnej;
c/ wniosku zgłoszonego przez co najmniej ½ ogólnej liczby członków;
c/ ustąpienia więcej niż 1/3 członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej 

pochodzących z wyboru.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd w 
terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty zgłoszenia wniosku lub podjętej 
uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów, Zarząd 
zawiadamia wszystkich Delegatów, na, co najmniej 3 tygodnie przed terminem 
Walnego Zebrania.



5. Dla ważności Walnego Zebrania Delegatów konieczny jest udział:
a/ w pierwszym terminie – co najmniej połowa ogólnej liczby Delegatów;
b/ w drugim terminie, w tym samym dniu 30 minut później – co najmniej 

1/3 ogólnej liczby Delegatów;

§ 20
Zarząd jest organem władzy ZOZPN w okresach pomiędzy Walnymi 
Zebraniami Delegatów.

§ 21
1. Zarząd ZOZPN składa się z Prezesa i z sześciu do dziewięciu osób 
wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów. Ponadto w skład Zarządu 
wchodzą: Przewodniczący OKS i Przewodniczący Rady Trenerów, wybrani na 
Okręgowych Konferencjach Sędziów, Trenerów i Instruktorów.

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być 
zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia wyborów.

3. Zarząd może wyłonić ze swego grona Prezydium Zarządu, które sprawuje 
władzę w jego imieniu w okresach pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, co najmniej raz 
na dwa miesiące.

5. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów 
określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

6. Prezes ZOZPN nie może pełnić jednocześnie żadnych funkcji we władzach 
klubu będącego członkiem ZOZPN.

§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

1/ reprezentowanie ZOZPN na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2/ realizowanie wytycznych i zaleceń w zakresie rozwoju oraz 

podnoszenia poziomu sportu piłki nożnej, wynikających z uchwał Walnego 
Zebrania Delegatów ZOZPN,

3/ kierowanie działalnością, zarządzanie majątkiem i funduszami ZOZPN,
4/ uchwalanie planów działania i planów finansowych ZOZPN,
5/ zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów ZOZPN,
6/ powoływanie wydziałów, komisji działających na podstawie 

regulaminów uchwalonych przez Zarząd,
7/ rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami ZOZPN w 

wyniku ich działalności w dziedzinie sportu piłki nożnej,



8/ wnioskowanie do Zarządu LZPN o przyjęcie i skreślenie członka, 
zawieszanie oraz wykluczanie członków ZOZPN.

9/ aktualizowanie wysokości składek członkowskich w okresach między 
Walnymi Zebraniami Delegatów na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania,

10/ wykonywanie innych czynności nienależących do kompetencji 
Walnego Zebrania Delegatów i Komisji Rewizyjnej.

2. W przypadku ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi 
przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa wyłącznie spośród wybranych 
członków Zarządu, który pełnił będzie tę funkcję do czasu najbliższego 
Walnego Zebrania Delegatów ZOZPN.

Rozdział V

§ 23
1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, a w szczególności 
regulaminów, przepisów i postanowień obowiązujących w ZOZPN, Zarządowi 
przysługuje prawo nakładania kar na:
a/ członków ZOZPN,
b/działaczy,
c/ sędziów,
d/ trenerów i instruktorów,
e/ zawodników.

2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaj kar określa Regulamin 
Dyscyplinarny PZPN.

3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązują zasady dwuinstancyjności.

Rozdział VI
Komisja Rewizyjna

§ 24
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób, w tym przewodniczącego, 
zastępcy i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku kontrolę 
statutowej i finansowo-gospodarczej działalności ZOZPN.

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie 
oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie absolutorium.



4. Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu z wnioskami 
wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia 
nieprawidłowości.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek 
Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z 
głosem doradczym.

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie 
Regulaminu.

Rozdział VII
Kooptacja władz

§ 25
1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, władzom 
tym przysługuje prawo kooptacji.
2. Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 
liczby członków pochodzących z wyboru.

Rozdział VIII
Majątek i fundusze ZOZPN

§ 26
1. Majątek ZOZPN stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze ZOZPN.
2. Fundusze ZOZPN składają się;
a/ ze składek członkowskich,
b/ z wpływów z zawodów organizowanych przez ZOZPN,
c/ z dochodów uzyskanych z działalności statutowej,
d/ z dotacji, darowizn, dochodów z wydawnictw i innych działań zgodnych z 
obowiązującymi przepisami,
e/ z dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 27
Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych 
ZOZPN wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym 
Prezesa lub Wiceprezesa, albo ich pełnomocników.

§ 28
1. Zasady gospodarki finansowej ZOZPN określa Zarząd ZOZPN przestrzegając 
obowiązujących w tym zakresie przepisów wydanych przez właściwe organa 
administracji państwowej.



2. Nadzór nad gospodarką finansową ZOZPN sprawuje Komisja Rewizyjna 
ZOZPN.

Rozdział IX
Postanowienia końcowe

§ 29
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Delegatów ZOZPN 
większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby Delegatów.

§ 30
1. Rozwiązanie się ZOZPN następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie 
uchwały przez Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów, w 
obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby Delegatów.

2. Uchwała o rozwiązaniu się ZOZPN powinna określić likwidatora, sposób 
likwidacji i cel, na jaki przeznaczony zostanie majątek ZOZPN.

3. Uchwalenie zmian w Statucie oraz rozwiązanie ZOZPN mogą być 
przedmiotem Walnego Zebrania Delegatów tylko wtedy, gdy zostały 
umieszczone w porządku obrad, zgodnie z § 19 ust. 4 niniejszego Statutu.

§ 31
Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, 
przeprowadzanie zawodów, podziału na klasy, zgłoszenia zawodników oraz 
dyscypliny w ZOZPN normują przepisy wydane przez Polski Związek Piłki 
Nożnej oraz uchwalone na ich podstawie regulaminy rozgrywek przez Zarząd 
LZPN oraz ZOZPN.

§ 32
1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu 
Delegatów i Zarządowi ZOZPN.

2. Prawo interpretacji wszelkich regulaminów obowiązujących w ZOZPN 
przysługuje Zarządowi ZOZPN.

3. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów zmieniające interpretację Zarządu nie 
działają wstecz.



§ 33
Niniejszy Statut uchwalono na Walnym Zebraniu Delegatów Zamojskiego 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej, w dniu 8 kwietnia 2006 roku. 

 
  

 


