Załącznik nr 2 do
uchwały WZD Śl. ZPN z dn. 05.08.2020r.

STATUT
Śląskiego Związku Piłki Nożnej

Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.
§1
1.

Śląski Związek Piłki Nożnej, zwany dalej w skrócie "Śl. ZPN" lub „Związkiem”, jest
organizacją korporacyjną typu stowarzyszeniowego, w rozumieniu obowiązujących
przepisów prawa polskiego.

2.

Śl. ZPN może posiadać status organizacji pożytku publicznego, prowadzącej
działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3.

Śl. ZPN zostaje powołany na czas nieograniczony.
§2

Terenem działania Śl. ZPN jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest
miasto Katowice.
§3
Śl. ZPN posiada osobowość prawną.
§4
1.

Śl. ZPN jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportu piłki nożnej,
o celach niezarobkowych, opierającą działalność na pracy przedstawicieli członków
związku, działaczy oraz pracy zawodowej osób zatrudnionych.

2.

Śl. ZPN ma wyłączne prawo do podejmowania decyzji we wszystkich sprawachustawowo niewyłączonych, a

dotyczących sportu piłki nożnej, na terenie

województwa śląskiego.
3.

Do prowadzenia swoich spraw Śl. ZPN może zatrudniać pracowników.
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§5
1.

Śl. ZPN jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej i działa zgodnie z:
a)
Statutem PZPN i niniejszym Statutem;
b)
uchwałami i wytycznymi Zgromadzeń i Zebrań PZPN i Śl. ZPN i innymi
przepisami prawa;
c)
przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

2.

Przy wykonywaniu swoich zadań, Śl. ZPN przestrzega postanowień statutów,

3. 1.

przepisów, wytycznych i decyzji FIFA i UEFA.
Śląski Związek Piłki Nożnej, działa jako Administrator Danych w rozumieniu art. 4
ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych
Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wytycznymi Grupy Roboczej art. 29, Wystąpieniami
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także Ustawą o ochronie danych
osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).

3. 2.

Przy wykonywaniu swoich zadań w obszarach działalności związanych z
przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz, aby zapewnić wysoki i spójny
stopień ochrony osób fizycznych i usuwać przeszkody w przepływie danych
osobowych w ramach struktury PZPN, Śląski Związek Piłki Nożnej jako członek
PZPN stosuje i zapewnia respektowanie postanowień „Regulaminu Ochrony
Danych PZPN i jego członków”, o którym mowa w art. 5 par. 3 Statutu Polskiego
Związku Piłki Nożnej.

3. 3.

Śląski Związek Piłki Nożnej jako Administrator, może powierzać oraz
podpowierzać do przetwarzania dane osobowe swoim członkom zwyczajnym,
wspierającym i honorowym oraz przetwarzać dane osobowe powierzone mu
przez członków dla realizacji celów statutowych na zasadach określonych w
„Regulaminie Ochrony Danych PZPN i jego członków” bez konieczności regulacji
ww. powierzania i podpowierzania odrębnie zawieranymi umowami.

3. 4.

Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez członków PZPN Regulaminu, o
którym mowa w art. 5 par. 3 Statutu PZPN, sprawuje PZPN, oraz w ramach jego
postanowień egzekwuje odpowiedzialność regulaminową.

3. 5.

Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez członków Śląskiego Związku Piłki
Nożnej Regulaminu, o którym mowa w §5 pkt. 3.2. Statutu sprawuje w obszarach
swoich kompetencji Śląski Związek Piłki Nożnej, oraz w ramach jego postanowień
egzekwuje odpowiedzialność regulaminową.
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§6
Śl. ZPN samodzielnie określa cele, programy działania, struktury organizacyjne oraz
uchwala akty wewnętrzne, dotyczące jego działania, wydaje komunikaty i materiały
organizacyjne.
§7
1.

Śl. ZPN jest związkiem sportowym, neutralnym pod względem politycznym,
religijnym, etnicznym i rasowym.

2.

Jakakolwiek dyskryminacja kraju, jednostki lub grupy osób, w związku z
organizacją lub uprawianiem sportu piłki nożnej, ze względów etnicznych, płci,
języka, religii, przekonań lub innego powodu, jest wyraźnie zabroniona, pod
groźbą sankcji dyscyplinarnych, w tym zawieszenia lub wykluczenia ze Związku.
§8

1.

Śl. ZPN posiada sztandar związkowy, odznakę związkową, emblemat (logo) i
używa pieczęci, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2.

Barwami Śl. ZPN są kolory : niebieski i żółty.

3.

Zarząd Śl. ZPN, w formie odrębnej uchwały, określa treść i kształt odznaki
organizacyjnej, emblematu(logo) i sztandaru Związku.

Rozdział II
Cele i środki działania.

§9
Celem działania Śl. ZPN jest:
1.

Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej oraz prowadzenie
współzawodnictwa sportowego.

2.

Podejmowanie

działań,

na

rzecz

promocji

piłkarstwa

amatorskiego

i profesjonalnego.
3.

Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku,
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy piłkarskich, pośredników
transakcyjnych i członków sztabów medycznych.

4.

Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczenie ich na prowadzenie
działalności statutowej Związku.

5.

Prowadzenie szkoleń i działalności oświatowej, w tym organizacja zgrupowań,
turniejów i innych form rywalizacji sportowej.
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§ 10
Śl. ZPN realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:
1.

Szkolenie dzieci i młodzieży, w zakresie zadań zleconych oraz zadań własnych.

2.

Przygotowywanie merytorycznych wytycznych, dla rozwoju sportu piłki nożnej.

3.

Opracowywanie planów i wytycznych do szkolenia oraz doskonalenia wiedzy
sportowej trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, działaczy społecznych
i pracowników etatowych.

4.

Wydawanie

regulaminów

wewnątrzzwiązkowych

oraz

ustalenie

zasad,

dotyczących uprawiania sportu piłki nożnej, w sposób zgodny z normami prawa
polskiego oraz postanowieniami FIFA, UEFA oraz PZPN.
5.

Kierowanie i koordynowanie całokształtu działań,

związanych z uprawianiem

i promocją piłki nożnej w województwie śląskim.
6.

Zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych i innych
osób prawnych, w rozumieniu przepisów szczególnych.

7.

Organizowanie i prowadzenie systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych
w województwie, we wszystkich kategoriach wiekowych, także wśród kobiet.

8.

Opracowywanie i wydawanie: regulaminów, zasad prowadzenia zawodów
mistrzowskich, pucharowych i innych, organizowanych przez Śl. ZPN.

9.

Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych oraz
wydawanie sprawozdań i materiałów informacyjnych, dotyczących Śl. ZPN.

10.

Sprawowanie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem niniejszego Statutu,
regulaminów oraz przepisów PZPN i Śl. ZPN, przez członków Śl. ZPN,
zawodników, trenerów, sędziów i działaczy.

11.

Nakładanie kar i sankcji dyscyplinarnych na członków Śl. ZPN, zawodników,
trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy, za naruszenie przepisów i zasad,
obowiązujących w sporcie piłki nożnej.

12.

Wspieranie działalności organizacji sportowych, kształcących młodzież piłkarską,
a znajdujących się poza strukturami Związku.

13.

Inicjowanie działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa, w czasie
zawodów piłkarskich na obiektach sportowych, aktywne przeciwdziałanie
wszelkim negatywnym zjawiskom, związanym z uprawianiem piłki nożnej.

14.

Przedstawianie wytycznych i wniosków oraz wydawanie opinii, dla odpowiednich
władz państwowych i organów samorządowych w sprawach, dotyczących
rozbudowy obiektów i urządzeń sportowych, na potrzeby piłki nożnej.

15.

Stwarzanie warunków do udzielania ochrony prawnej interesów członków Śl. ZPN,
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy piłkarskich, pośredników
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transakcyjnych i członków sztabów medycznych.
16.

Rozstrzyganie sporów, powstałych między członkami Śl. ZPN, w wyniku ich
działalności sportowej, dotyczącej sportu piłki nożnej.

17.

Nadawanie

klubom

sportowym

licencji,

uprawniających

do

udziału

we

kierownikom

ds.

współzawodnictwie sportowym.
18.

Nadawanie

licencji

zawodnikom,

trenerom,

spikerom,

bezpieczeństwa i innym osobom, którym przepisy wymagają nadanie licencji.
19.

Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu, w zakresie
polityki informacyjnej, dotyczącej Śl. ZPN.

20.

Prowadzenie

działalności

oświatowej,

szkoleniowej,

wydawniczej

i popularyzatorskiej.
21.

Podejmowanie

różnorodnych

działań,

służących

pozyskaniu

środków

finansowych, na realizację celów i zadań statutowych.
22.

Podejmowanie przez statutowe organy decyzji i uchwał, o przeznaczeniu środków
finansowych, na realizację celów i zadań statutowych Śl. ZPN.

23.

Ponoszenie kosztów, dotyczących współpracy z organizacjami piłkarskimi
krajowymi i zagranicznymi oraz osobami trzecimi, w tym w szczególności
kosztów:
a)

upominków, wręczanych działaczom innych organizacji piłkarskich, osobom
trzecim, w ramach zwyczajowo przyjętej wymiany upominków oraz klubom
sportowym z okazji jubileuszów i innych uroczystości,

24.

b)

podróży oraz pobytu gości w Śl. ZPN,

c)

korespondencji okazjonalnej.

Realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków Śl. ZPN, zawodników,
trenerów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników Śl. ZPN, w związku z ich
codzienną działalnością na rzecz Śl. ZPN, przez ponoszenie kosztów:
a)

nieodpłatnego przekazywania biletów, na mecze reprezentacji Polski,

b)

dofinansowania wyjazdów zawodników, trenerów, sędziów, działaczy
piłkarskich i pracowników Śl. ZPN, na zagraniczne mecze reprezentacji
Śląska, w różnych kategoriach wiekowych,

c)

ubezpieczenia zawodników i trenerów zespołów reprezentacji Śląska – na
czas ich powołania,

d)

zakupu biletów na imprezy kulturalne, dla zawodników i członków ekipy
piłkarskiej, podczas zgrupowań i obozów piłkarskich,

e)

organizacji Walnego Zebrania Delegatów, posiedzeń, narad, konferencji
i innych spotkań okazjonalnych, realizowanych przez Śl. ZPN, dla członków
statutowych organów Śl. ZPN oraz zawodników, trenerów, sędziów,
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działaczy piłkarskich oraz pracowników Śl. ZPN, w tym także m.in. kosztów
wynajęcia lokali, zakwaterowania uczestników, obsługi technicznej, oprawy
artystycznej i usług gastronomicznych,
f)

zakupu ubiorów i strojów, dla osób realizujących cele reprezentacyjne
Związku,

g)

nagród i zapomóg dla zawodników, trenerów, sędziów, działaczy piłkarskich
i pracowników Śl. ZPN.

25.

Nieodpłatne przekazywanie, w ramach popularyzacji sportu piłki nożnej, na rzecz
członków Śl. ZPN, zawodników, trenerów, sędziów, działaczy piłkarskich,
pracowników Śl. ZPN oraz osób trzecich, proporczyków, koszulek, gadżetów
i innych upominków sportowych.

26.

Ponoszenie kosztów szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów,
działaczy piłkarskich oraz pracowników Śl. ZPN.

27.

Ponoszenie innych niezbędnych wydatków, związanych z bieżącą działalnością
Związku.

28.

Podejmowanie innych działań, dla realizacji celów i zadań statutowych, w tym
reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków, wobec organów
władzy publicznej.

29.

Wspieranie i prowadzenie działalności charytatywnej, w szczególności na rzecz
potrzebujących wsparcia dzieci, piłkarzy, działaczy , trenerów , instruktorów,
sędziów piłki nożnej oraz ich rodzin, działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

30.

Podejmowanie działań, mających na celu promocję i organizację wolontariatu.
§ 11

Śl. ZPN prowadzi działalność statutową poprzez następujące organy :
1.

Walne Zebranie Delegatów – zamiennie Walne Zebranie.

2.

Zarząd i Komisję d.s. Nagłych.

3.

Komisję Rewizyjną.

4.

Podokręgi.

5.

Organy Jurysdykcyjne.

6.

Komisje / Referaty.

7.

Biuro Zarządu.

8.

Inne.
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Rozdział III
Członkowie Śl. ZPN ich prawa i obowiązki.

§ 12
Członkami Śl. ZPN i jednocześnie członkami PZPN są kluby, posiadające sekcje piłki
nożnej, mające formy organizacyjno – prawne, zgodne z prawem polskim.
§ 13
Członkowie Śl. ZPN prowadzą działalność, na podstawie obowiązujących przepisów
prawa oraz statutów Śl. ZPN i PZPN.
§ 14
1.

W ramach Śl. ZPN funkcjonują Podokręgi, obejmujące swoim terenem działania
obszar jednego lub kilku powiatów, znajdujących się na terenie województwa
śląskiego.
Podokręgi nie posiadają osobowości prawnej.

2.

Tworzenie, rozwiązywanie, strukturę oraz organy Podokręgów, określa uchwała
Zarządu Śl. ZPN.
§ 15

Członkostwo klubów w Śl. ZPN powstaje, z chwilą przyjęcia ich na członka przez Zarząd
Śl.ZPN, na podstawie wniosku i dołączonych dokumentów, wymienionych w uchwale
Zarządu PZPN - o członkostwie (deklaracje).
§ 16
Członkowie Śl. ZPN mają prawo do:
1.

Udziału w Walnym Zebraniu Śl. ZPN, za pośrednictwem delegatów, mających
czynne i bierne prawo wyborcze.

2.

Decydowania o sprawach Śl. ZPN, na zasadach określonych w Statucie, zgłaszania
postulatów i wniosków wobec Zarządu.

3.

Wykonywania wszystkich innych praw, wynikających ze statutu, regulaminów lub
decyzji ŚL.ZPN.
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§ 17
Członkowie Śl. ZPN są zobowiązani do:
1.

Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki
nożnej oraz realizacji zadań statutowych Śl. ZPN i PZPN.

2.

Przestrzegania statutów Śl. ZPN, PZPN, regulaminów, przepisów, wytycznych oraz
decyzji Śl. ZPN i PZPN.

3.

Realizacji uchwał oraz decyzji, podejmowanych przez statutowe organy Śl. ZPN.

4.

Dbania o poziom moralno-wychowawczy, etyczny i sportowy działaczy
społecznych, sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników,
zatrudnionych w sporcie piłki nożnej.

5.

Udziału we współzawodnictwie i zawodach, organizowanych przez Śl. ZPN, PZPN
i Podokręgi.

6.

Opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz Śl. ZPN.
§ 18

Członkostwo w Śl. ZPN wygasa w przypadku:
1.

Dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej na piśmie do Zarządu Śl. ZPN, z dniem
przyjęcia.

2.

Rozwiązania, likwidacji lub upadłości klubu sportowego, posiadającego sekcję
piłki nożnej, z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu, likwidacji
lub upadłości.

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 lub innych zobowiązań wobec Śl. ZPN, bądź jego członków, przez
okres przekraczający 12 miesięcy.

5.

Wykluczenia ze Związku, za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym statutem
lub uchwałami, względnie decyzjami władz Związku – z datą uprawomocnienia się
decyzji, podjętej w tym przedmiocie.

6.

Braku zespołu

uczestniczącego

w

przekraczający 6 miesięcy.
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rozgrywkach

piłkarskich,

przez

okres

Rozdział IV
Władze Śl. ZPN.
§ 19
Władzami Śl. ZPN są:
1.

Walne Zebranie Delegatów – zamiennie Walne Zebranie.

2.

Zarząd (Komisja ds. Nagłych).
§ 20

1.

Kadencja władz Śl. ZPN trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
tajnym.

2.

Do wyboru danej osoby w pierwszym głosowaniu, wymagana jest większość
bezwzględna (50% + 1) oddanych i ważnych głosów, w drugim i każdym
następnym głosowaniu wystarczająca jest większość zwykła.

3.

Delegaci na Walne Zebranie reprezentujący kluby, są wybierani na okres kadencji
(4 lata).

4.

Mandat delegata wygasa z chwilą jego śmierci, pisemnej rezygnacji z mandatu
lub odwołania z funkcji delegata w organizacji, będącej członkiem Śl. ZPN, którą
reprezentował,

przyjętej

uchwałą

Zarządu

tej

organizacji,

a

także

uprawomocnienia orzeczenia organu jurysdykcyjnego Śl. ZPN lub PZPN.
5.

Członkowie Śl. ZPN mogą w trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delegata
na Walne Zebranie w miejsce delegata, którego mandat wygasł, o czym mają
obowiązek powiadomić Zarząd Związku, najpóźniej 30 dni przed Walnym
Zebraniem.

6.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia
delegatów, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

§ 21
1.

Najwyższą władzą Śl. ZPN jest Walne Zebranie Delegatów.

2.

Walne Zebranie składa się z delegatów, którzy reprezentują kluby, będące
członkami Śl. ZPN, w sposób następujący:
a)

Podokręgi posiadają delegatów, w ilości proporcjonalnej do liczby klubów,
t.j. jeden delegat na 7 klubów,

b)

Futsal – 3 delegatów, reprezentujących środowisko futsalowe, (kluby
zarejestrowane w Śl. ZPN, biorące udział w rozgrywkach piłki nożnej
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5 osobowej),
c)

Piłka Nożna Kobiet - 3

delegatów, reprezentujących wszystkie kluby

biorące udział w rozgrywkach piłki nożnej kobiet, zarejestrowane w Śl. ZPN,
d)

Kluby Ekstraklasy, I i II ligi po jednym delegacie.

§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1.

Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.

2.

Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.

3.

Uchwalanie programu działania i wytycznych dla Zarządu Śl. ZPN.

4.

Wybór delegatów i zastępców delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN.

5.

Uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie.

6.

Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

7.

Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Śl. ZPN.

8.

Przyjęcie porządku obrad i przepisów proceduralnych.

9.

Nadawanie, na wniosek

Zarządu Śl. ZPN,

osobom fizycznym tytułu Członka

Honorowego i tytułu Prezesa Honorowego, za szczególne zasługi dla organizacji,
rozwoju i upowszechniania sportu piłki nożnej w województwie śląskim.
Prezes Honorowy Śl. ZPN może uczestniczyć w posiedzeniach władz Związku
i reprezentować go na zewnątrz, z zastrzeżeniem innych postanowień statutu.

§ 23
1.

Prezesa Śl. ZPN wybiera się w odrębnym głosowaniu, spośród delegatów na
Walne Zebranie.

2.

Prezes Śl. ZPN nie może pełnić funkcji Prezesa Podokręgu oraz klubu piłkarskiego,
w rozumieniu przepisów szczególnych.

3.

Osoba, która pełniła przez ostatnie dwie kadencje funkcję Prezesa Śl. ZPN, jak
i osoba, która nie uzyskała absolutorium, za okres pełnionej funkcji, nie może
kandydować na kolejną kadencję.

4.

Członków Zarządu wybiera się w odrębnych głosowaniach, spośród Prezesów
Podokręgów oraz delegatów na Walne Zebranie.
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§ 24
W Walnym Zebraniu Śl. ZPN biorą udział:
1.

Należycie wybrani i powiadomieni delegaci, zaproszeni przez Zarząd do udziału
w Walnym Zebraniu.

2.

Członkowie Śl. ZPN, reprezentowani na Walnym Zebraniu przez swoich
delegatów.

3.

Z głosem doradczym :
a)

ustępujący członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

b)

członkowie Honorowi ŚL.ZPN,

c)

zaproszeni goście.
§ 25

1.

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia
delegatów, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

2.

Do ważności Walnego Zebrania w I terminie konieczny jest udział co najmniej
1/2 delegatów, a w II terminie 1/3 delegatów.

3.

W głosowaniach Walnego Zebrania biorą udział tylko obecni delegaci. Nie jest
możliwe

głosowanie,

za

pośrednictwem

pełnomocnika,

ani

w

drodze

korespondencyjnej.
4.

Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos.
§ 26

1.

Uchwały

Walnego

Zebrania

zapadają

zwykłą

większością

głosów,

poza

przypadkami dotyczącymi zmiany Statutu i rozwiązania się Śl. ZPN, kiedy
wymagane jest 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby
delegatów.
2.

Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się, nie są uwzględniane przy
obliczaniu większości.

§ 27
1.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd większością 2/3 głosów swoich
członków:
a)

z własnej inicjatywy,

b)

uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)

uwzględniając żądanie przynajmniej 50% ogólnej liczby członków Śl. ZPN.
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2.

Nadzwyczajne Walne Zebranie nie przerywa okresu kadencji, a odbywa się
w terminie 3 miesięcy, od dnia zgłoszenia wniosku bądź żądania.

3.

Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw, dla
których zostało zwołane.

4.

Postanowienia §25 stosuje się odpowiednio.
§ 28

W okresach między Walnymi Zebraniami organem władzy Śl. ZPN jest Zarząd.
§ 29
1.

Zarząd składa się z 13 – 25 członków.

2.

W skład Zarządu Śl. ZPN wchodzą będący delegatami:
a)

Prezes Śl. ZPN wybrany zgodnie z § 23 ust. 1,

b)

Prezesi Podokręgów wybrani w odrębnych głosowaniach,

c)

pozostali członkowie wybrani w odrębnym głosowaniu.

3.

Każdy Podokręg posiada przynajmniej jednego przedstawiciela w Zarządzie.

4.

Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane
w ciągu 14 dni od dnia wyboru.

5.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej 6 razy w roku.

6.

Członkami Zarządu Śl. ZPN nie mogą być osoby, które nie uzyskały absolutorium
za okres pełnienia przez te osoby funkcji w organach Śl. ZPN.

7.

Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zebranie.
§ 30

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1.

Reprezentowanie Śl. ZPN i działanie w jego imieniu oraz realizowanie programów
i wytycznych, przyjętych w uchwałach Walnego Zebrania.

2.

Zarządzanie majątkiem i funduszami Śl. ZPN, zatwierdzanie sprawozdania
finansowego za rok ubiegły.

3.

Zwoływanie Walnych Zebrań.

4.

Uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat, wiążących się z realizacją
działalności statutowej.

5.

Zatwierdzanie i zmiana wewnętrznej struktury organizacyjnej Śl. ZPN oraz
uchwalanie regulaminów.

6.

Powoływanie Komisji i Referatów.

7.

Powoływanie i rozwiązywanie Podokręgów.
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8.

Przyjmowanie członków Śl. ZPN – postanowienia par. 15 Statutu stosuje się
odpowiednio.

9.

Wnioskowanie nadania godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego
Śl. ZPN, osobom szczególnie zasłużonym dla sportu piłki nożnej.

10.

Interpretacja Statutu Śl. ZPN oraz regulaminów i innych aktów normatywnych,
uchwalanych przez Zarząd.

11.

Podejmowanie decyzji i uchwał w innych sprawach, z wyjątkiem zastrzeżonych do
kompetencji Walnego Zebrania, Komisji Rewizyjnej, Prezesa Śl. ZPN.
§ 31

W przypadku naruszenia przez członka Śl. ZPN lub Podokręgu niniejszego

statutu,

uchwał, regulaminów lub decyzji władz Związku – Zarządowi przysługuje prawo:
1.

zwrócenia uwagi i żądania dostosowania się do w/w przepisów i decyzji,

2.

odmowy pomocy finansowej,

3.

uchylenie ważności (mocy wiążącej) spornego dokumentu (aktu prawnego).
§ 32

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej
połowy statutowej liczby członków.
§ 33
1.

Całokształtem prac Śl. ZPN kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje
Zarząd na zewnątrz.
Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
a)

bieżące działanie w imieniu Śl. ZPN,

b)

zwoływanie zebrań Zarządu, Komisji ds. nagłych,

c)

przewodniczenie pracom i posiedzeniom Zarządu,

d)

nadzór nad wykonaniem uchwał: Walnego Zebrania, Zarządu oraz Komisji
ds. Nagłych.

2.

Nadto Prezes jest umocowany we wszystkich innych sprawach, nie zastrzeżonych
statutowo do kompetencji innych organów i jednostek Śl. ZPN.

3.

Podczas nieobecności Prezesa, jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez
niego Wiceprezes.

4.

Członkowie Zarządu, w tym Prezes, mogą otrzymywać wynagrodzenie za
czynności wykonane w związku z pełnioną funkcją.

5.

Postanowienie w ust. 4 stosuje się odpowiednio do Prezesów Podokręgów.

6.

W umowach między stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim,
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stowarzyszenie reprezentują członkowie organu kontroli wewnętrznej, wskazani
w uchwale tego organu.
§ 34
W razie ustąpienia Prezesa, w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo
wyboru nowego Prezesa, spośród wybranych członków Zarządu, który pełni tę funkcję do
czasu najbliższego Walnego Zebrania.
§ 35
1.

W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, organem władzy jest Komisja
d.s. Nagłych, w skład której wchodzą:

2.

a)

Prezes,

b)

Wiceprezesi.

Komisja ds. Nagłych, w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, jest organem
powołanym do załatwiania spraw i podejmowania decyzji, w sprawach nie
cierpiących zwłoki, z zakresu działalności Śl. ZPN.

3.

Wszystkie uchwały i decyzje Komisji ds. Nagłych muszą być zatwierdzone na
najbliższym posiedzeniu Zarządu.

4.

Komisja ds. Nagłych działa na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Zarząd
ŚL.ZPN.

Rozdział V
Organ kontrolny, majątek i fundusze.
§ 36
1.

Zasady gospodarki finansowej oraz rachunkowości określa Zarząd Śl. ZPN,
przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów, wydanych przez
właściwe organy.

2.

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym i składa się z 5 - 7osób, w tym
przewodniczącego,

sekretarza

i

wiceprzewodniczącego.

Kadencja

Komisji

Rewizyjnej jest równa kadencji Zarządu. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala
Walne Zebranie.
3.

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie, spośród delegatów na
Walne Zebranie, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

4.

Komisja Rewizyjna co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności
statutowej i finansowo-gospodarczej, ma prawo żądania wyjaśnień i usunięcia
przez Zarząd stwierdzonych nieprawidłowości.

14

5.

Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie, za okres
kadencji oraz posiada wyłączne prawo do stawiania wniosku, dotyczącego
absolutorium.

6.

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

7.

Komisja Rewizyjna działa, według uchwalonego samodzielnie regulaminu.

8.

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności
co najmniej ½ statutowej liczby członków.

9.

Członek Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zarządu.

10.

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej nie mogą być orzeczenia organów
jurysdykcyjnych.

§ 37
1.

Majątek Śl. ZPN stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.

Na fundusze Śl. ZPN składają się:
a)

składki roczne członków,

b)

wpływy z zawodów organizowanych przez Śl. ZPN,

c)

składki i opłaty z umów transferowych,

d)

dotacje, darowizny i środki pochodzące z innych źródeł,

e)

inne wpływy z działalności statutowej i gospodarczej, w tym środki
finansowe, otrzymywane z tytułu umów cywilno-prawnych.

§ 38
Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów, w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Śl. ZPN, wymagane jest łączne współdziałanie dwóch osób spośród:
Prezesa, Wiceprezesów i Członków Zarządu.

Rozdział VI
Organy jurysdykcyjne.
§ 39
1.

Śl. ZPN jest uprawniony do sprawowania władzy jurysdykcyjnej i dyscyplinarnej,
w stosunku do swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów,
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menadżerów piłkarskich, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich,
obserwatorów,

delegatów

oraz

działaczy

piłkarskich,

w

tym

także

do

rozstrzygania, wynikłych między nimi sporów i konfliktów, ze stosunków
sportowych.
2.

Z zastrzeżeń odrębnych przepisów, Śl. ZPN ma prawo stosowania sankcji
regulaminowych i nakładania kar dyscyplinarnych, na członków Śl. ZPN,
zawodników,

trenerów,

sędziów,

pośredników

transakcyjnych

,spikerów,

kierowników do spraw bezpieczeństwa, licencjonowanych organizatorów imprez
piłkarskich, obserwatorów, delegatów, działaczy piłkarskich oraz innych osób,
posiadających licencję, dopuszczających się naruszenia określonych przepisów
i zasad, obowiązujących w sporcie piłki nożnej.
3.

Członkami organów dyscyplinarnych i jurysdykcyjnych oraz innych Komisji
i Referatów

Śl. ZPN, nie mogą być osoby karane prawomocnym wyrokiem Sądu,

za przestępstwo umyślne.
4.

Organy jurysdykcyjne orzekają, na podstawie regulaminu dyscyplinarnego PZPN.
§ 40

Organami jurysdykcyjnymi Śl. ZPN są:
1.

Komisja Dyscypliny,

2.

Komisja ds. Licencji Klubowych,

3.

komisje odwoławcze.
§ 41

1.

Członków organów jurysdykcyjnych powołuje Zarząd, a kadencja w/w organów
jest równa kadencji Zarządu.

2.

W postępowaniu organu jurysdykcyjnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.

3.

Organy

jurysdykcyjne/dyscyplinarne

działają

na

podstawie

regulaminów,

uchwalonych przez Zarząd Śl. ZPN.
4.

Członkami Organów jurysdykcyjnych nie mogą być członkowie Zarządu i Komisji
Rewizyjnej.
§ 42

1.

Skład ilościowy i osobowy organu jurysdykcyjnego określa uchwała Zarządu
Śl. ZPN.

2.

Organ jurysdykcyjny orzeka w składzie 3 osobowym.
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Rozdział VII
Podokręgi.
§ 43
1.

Na obszarze województwa śląskiego działają Podokręgi, nieposiadające:
a)

statusu terenowej jednostki organizacyjnej,

b)

osobowości prawnej.

2.

Zasięg terytorialny Podokręgów ustala Zarząd Śl. ZPN.

3.

Działalność Podokręgów odbywa się, w oparciu o regulamin wydany przez Zarząd
Śl. ZPN.
§ 44

Organami Podokręgów są :
1.

Zebranie Klubów Podokręgu.

2.

Prezes Podokręgu.

3.

Prezydium Podokręgu, w składzie 5 – 9 członków, w tym Prezes.

Wyboru organów wymienionych w pkt 2 i 3, dokonuje Zebranie Klubów Podokręgu.

§ 45
Podokręgi na terenie swego działania, realizują cele i zadania określone w Statucie Śl.
ZPN, regulaminach i uchwałach Zarządu Śl. ZPN.
§ 46
Obsługę administracyjną Śl. ZPN prowadzi Biuro Związku, którego pracownicy są
zatrudniani przez Prezesa Związku. Szczegółową strukturę organizacyjną Biura, ilość
i rodzaj stanowisk, określa Zarządzeniem Prezes Śl. ZPN. Biuro Związku działa, na
podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Śl. ZPN.

Rozdział VIII
Wyróżnienia i nagrody.
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§ 47
1.

Śl. ZPN ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla sportu piłki nożnej
członków Śl. ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy
piłkarskich i pracowników.

2.

3.

4.

Zarząd Śl. ZPN wnioskuje do Walnego Zebrania o nadanie wyróżnienia:
a)

Prezesa Honorowego,

b)

Członka Honorowego

Zarząd Śl. ZPN przyznaje następujące wyróżnienia:
a)

Odznaka Honorowa Śl. ZPN /złota, srebrna, brązowa,

b)

statuetka Przyjaciel Śląskiej Piłki.

Śl. ZPN może występować do władz państwowych i sportowych – zgodnie
z obowiązującymi przepisami - o nadanie odznaczeń członkom Śl. ZPN,
zawodnikom,

trenerom,

instruktorom,

sędziom,

działaczom

piłkarskim

i pracownikom.
5.

Rodzaje wyróżnień i nagród oraz warunki i zasady ich przyznawania, określają
odpowiednie przepisy oraz regulaminy Zarządu Śl. ZPN i PZPN.

Rozdział IX
Zmiana Statutu i rozwiązanie Śl. ZPN.
§ 48
Uchwałę w sprawie zmiany niniejszego statutu lub rozwiązania Śl. ZPN, podejmuje Walne
Zebranie, większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 49
Uchwalenie zmian w niniejszym statucie oraz rozwiązanie Śl. ZPN, mogą być
przedmiotem Walnego Zebrania wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku
jego obrad.

§ 50
Uchwała o rozwiązaniu Śl. ZPN określa sposób likwidacji i cel, na jaki przeznaczony
zostanie majątek.
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Rozdział X
Postanowienia końcowe.
§ 51
1.

Wszelkie

zasady,

dotyczące

technicznej

strony

gry

w

piłkę

nożną,

przeprowadzania zawodów, zgłoszeń i statusu klubów (członków), jak i
zawodników oraz dyscypliny, określają uchwały, regulaminy
wydane przez Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN

i inne przepisy,

oraz Zarząd PZPN lub

upoważnione organy Śl. ZPN, na terenie swojego działania.
2.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie, stosuje się postanowienia
Statutu PZPN oraz właściwych uchwał Zarządu PZPN i uchwał Zarządu Śl. ZPN.
§ 52

1.

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu i
Zarządowi Śl. ZPN.

2.

Prawo

interpretacji

wszystkich

uchwał,

regulaminów

i

innych

aktów

normatywnych, przysługuje Zarządowi Śl. ZPN.
3.

Uchwały Walnego Zebrania zmieniające interpretację Zarządu, nie działają wstecz.

Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów

Wiceprzewodniczący Zebrania Delegatów

Sekretarz Walnego Zebrania Delegatów

Sekretarz Walnego Zebrania Delegatów
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Katowice, dn. 05.08.2020
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Załącznik Nr. 1 do
Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Śl.ZPN
z dnia 05.08.2020r.
3. 1. Śląski Związek Piłki Nożnej, działa jako Administrator Danych
w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO), Wytycznymi Grupy Roboczej art. 29, Wystąpieniami
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także Ustawą o ochronie
danych osobowych z 10 maja 2018r. (Dz. U. 2018 poz. 1000).
3. 2. Przy wykonywaniu swoich zadań w obszarach działalności związanych
z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz, aby zapewnić
wysoki i spójny stopień ochrony osób fizycznych i usuwać przeszkody
w przepływie danych osobowych w ramach struktury PZPN, Śląski
Związek Piłki Nożnej jako członek PZPN stosuje i zapewnia
respektowanie
postanowień „Regulaminu Ochrony Danych PZPN i
jego członków”, o którym mowa w art. 5 par. 3 Statutu Polskiego Związku
Piłki Nożnej.
3. 3. Śląski Związek Piłki Nożnej jako Administrator, może powierzać oraz
podpowierzać do przetwarzania dane osobowe swoim członkom
zwyczajnym, wspierającym i honorowym oraz przetwarzać dane
osobowe powierzone mu przez członków dla realizacji celów statutowych
na zasadach określonych w „Regulaminie Ochrony Danych PZPN i jego
członków” bez konieczności regulacji ww. powierzania i podpowierzania
odrębnie zawieranymi umowami.
3. 4. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez członków PZPN
Regulaminu,
o którym mowa w art. 5 par. 3 Statutu PZPN,
sprawuje PZPN, oraz w ramach jego postanowień egzekwuje
odpowiedzialność regulaminową.
3. 5. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez członków Śląskiego
Związku Piłki Nożnej Regulaminu, o którym mowa w §5 pkt. 3.2. Statutu
sprawuje w obszarach swoich kompetencji Śląski Związek Piłki Nożnej,
oraz w ramach jego postanowień egzekwuje odpowiedzialność
regulaminową.
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