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PROJEKT ZMIAN DO STATUTU WMZPN 
ZATWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD WMZPN W DNIU 6 LISTOPADA 2017 ROKU 

PRZYGOTOWANY NA NADZWYCZJANE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW WMZPN 
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 GRUDNIA 2017 ROKU 

 
 
Zmiana nr 1 
§ 3 
Dodanie ust. 2 w brzmieniu: 
„Czas trwania WMZPN jest nieograniczony” 
 
Zmiana nr 2 
§ 4 ust. 1 
zmiana treści z: 
„W-MZPN jest dobrowolną i samorządną organizacją sportu piłki nożnej, neutralną pod 
względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.” 
na: 
„WMZPN jest dobrowolną i samorządną organizacją sportu piłki nożnej o celach 
niezarobkowych, neutralną pod względem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym.” 
 
Zmiana nr 3 
§ 4 ust. 2 
zmiana treści z: 
„W-MZPN działalność opiera na pracy społecznej działaczy, organów Związku oraz pracy 
zawodowej pracowników etatowych.” 
na: 
„WMZPN opiera swoją działalność na pracy członków organów statutowych i przedstawicieli 
członków WMZPN oraz pracy zawodowej pracowników etatowych i nieetatowych.” 
 
Zmiana nr 4 
§ 4  
Dodanie ust. 3 w brzmieniu: 
„Dla realizacji podejmowanych działań WMZPN może zatrudniać pracowników. Zasady 
zatrudniania i wynagradzania pracowników określa regulamin zatwierdzany przez Zarząd 
WMZPN.” 
 
Zmiana nr 5 
§ 4  
Dodanie ust. 4 w brzmieniu: 
„Członkowie Zarządu WMZPN mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w 
związku z pełnioną funkcją. Zasady wynagradzania członków Zarządu WMZPN uchwala 
Komisja Rewizyjna WMZPN. W umowach pomiędzy WMZPN a członkiem Zarządu WMZPN 
oraz w sporach z nim WMZPN reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale 
tej komisji.” 
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Zmiana nr 6 
§ 4  
Dodanie ust. 5 w brzmieniu: 
„WMZPN może posiadać status organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność w 
sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.” 
 
Zmiana nr 7 
§ 5 ust. 2 
zmiana treści z: 
„W-MZPN może być członkiem innych organizacji działających w strukturach kultury.” 
na: 
„WMZPN może być członkiem innych organizacji o podobnym profilu działania i prowadzić z 
nimi współpracę. O przystąpieniu lub wystąpieniu WMZPN z tych organizacji decyduje Zarząd 
WMZPN.” 
 
Zmiana nr 8 
§ 5 ust. 3 
zmiana treści z: 
„W-MZPN działa zgodnie z Prawem o stowarzyszeniach i innymi przepisami prawa oraz 
niniejszym statutem.” 
na: 
„WMZPN działa zgodnie z ustawą o sporcie, prawem o stowarzyszeniach, ustawą o 
działalności pożytku publicznego i wolontariacie, innymi przepisami prawa oraz niniejszym 
statutem.” 
 
Zmiana nr 9  
§ 5  
Skreślenie ust. 4 o treści: 
„W ramach W-MZPN mogą działać Podokręgi obejmujące swoim terenem działania obszar 
jednego lub kilku powiatów znajdujących się na terenie województwa warmińsko–
mazurskiego. Uchwałę o powołaniu Podokręgu podejmuje Zarząd W-MZPN.” 
 
Zmiana nr 10 
§ 6 
zmiana treści z: 
„pkt 6” 
na: 
„ust. 6” 
 
Zmiana nr 11 
§ 8 ust. 1 
zmiana treści z: 
„W-MZPN posiada odznakę organizacyjną i honorową, emblemat i używa „pieczęci z 
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.”” 
na: 
„WMZPN posiada odznakę organizacyjną i honorową, emblemat, sztandar i używa pieczęci z 
zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.” 
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Zmiana nr 12 
§ 8 ust. 2 
zmiana treści z: 
„Barwami W-MZPN są kolory: biały i niebieski.” 
na: 
„Barwami WMZPN są kolory: niebieski, zielony i biały” 
 
Zmiana nr 13 
§ 8 ust. 3 
zmiana treści z: 
„Zarząd W-MZPN w formie odrębnej uchwały określa treść i kształt odznaki organizacyjnej, 
emblematu (logo) i sztandaru Związku.” 
na: 
„Zarząd WMZPN w formie odrębnej uchwały określa treść i kształt odznaki organizacyjnej i 
honorowej, emblematu (logo) i sztandaru Związku.” 
 
Zmiana nr 14 
§ 9 
Dodanie ust. 5 w brzmieniu:  
„Pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie działalności 
statutowej WMZPN.” 
 
Zmiana nr 15 
§ 10 
Utworzenie ust. 1 i przeniesienie do niego dotychczasowego brzmienia całego paragrafu 
„WMZPN realizuje swoje cele w szczególności poprzez…” wraz ze wszystkimi punktami 1-16. 
 
Zmiana nr 16 
§ 10 ust. 1 pkt. 4  
zmiana treści z: 
„Opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz realizacja doszkalania trenerów, 
instruktorów, sędziów, zawodników, organizatorów imprez sportowych, działaczy społecznych 
i pracowników etatowych Związku.” 
na: 
„Opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz realizacja i ponoszenie kosztów szkolenia 
i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników, organizatorów imprez 
sportowych, działaczy społecznych i pracowników etatowych Związku.” 
 
Zmiana nr 17 
§ 10 ust. 1 pkt. 8  
zmiana treści z: 
„Wspieranie działalności UKS-ów oraz szkół i ośrodków kształcących dzieci i młodzież na rzecz 
sportu piłkarskiego.” 
na: 
„Wspieranie działalności klubów oraz innych podmiotów kształcących dzieci, młodzież i 
dorosłych na rzecz sportu piłkarskiego.” 
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Zmiana nr 18 
§ 10 ust. 1 pkt. 9 
zmiana treści z: 
„Nadawanie klubom piłkarskim, trenerom, instruktorom i sędziom piłkarskim licencji 
uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym, w sposób określony 
stosownymi uchwałami Zarządu PZPN i W-MZPN.” 
na: 
„Nadawanie klubom piłkarskim, zawodnikom, trenerom, instruktorom i sędziom piłkarskim 
licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym, w sposób określony 
stosownymi uchwałami Zarządu PZPN i WMZPN.” 
 
Zmiana nr 19 
§ 10 ust. 1 pkt. 10 
zmiana treści z: 
„Organizację Walnych zebrań Delegatów, posiedzeń, narad działaczy, konferencji i kursów 
szkoleniowych oraz spotkań okazjonalnych dla organów Związku i członków W-MZPN i 
ponoszenie niezbędnych wydatków związanych z tą działalnością.” 
na: 
„Organizację Walnych zebrań Delegatów, posiedzeń, narad działaczy, konferencji i kursów 
szkoleniowych oraz spotkań okazjonalnych dla organów Związku, członków WMZPN, 
zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, pośredników transakcyjnych, 
licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, działaczy piłkarskich oraz pracowników 
WMZPN  i ponoszenie niezbędnych wydatków związanych z tą działalnością w tym min. koszty 
wynajmu lokali, zakwaterowania uczestników, obsługi technicznej, oprawy artystycznej i usług 
gastronomicznych.” 
 
Zmiana nr 20 
§ 10 ust. 1 pkt. 14 
zmiana treści z: 
„Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami W-MZPN w wyniku ich działalności sportowej w 
dziedzinie sportu piłki nożnej.” 
na: 
„Rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami WMZPN powstałych w wyniku ich działalności 
sportowej w dziedzinie sportu piłki nożnej.” 
 
Zmiana nr 21 
§ 10 ust. 1 pkt. 15 
zmiana treści z: 
„Aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem sportu 
piłki nożnej.” 
na: 
„Aktywne przeciwdziałanie wszelkim negatywnym zjawiskom związanym z uprawianiem 
sportu piłki nożnej.” 
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Zmiana nr 22 
§ 10 ust. 1 
Zmiana numeracji pkt. 16 na pkt. 24. 
 

Zmiana nr 23 
§ 10 ust. 1 
Dodanie pkt. 16 w brzmieniu:  
„Przygotowywanie i prowadzenie reprezentacji WMZPN w poszczególnych kategoriach 
młodzieżowych dziewcząt i chłopców” 
 

Zmiana nr 24 
§ 10 ust. 1 
Dodanie pkt. 17 w brzmieniu:  
„Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji, zasobów archiwalnych, zbiorów pamiątek 
oraz wydawanie sprawozdań rocznych i materiałów informacyjnych, dotyczących działalności 
WMZPN.” 
 

Zmiana nr 25 
§ 10 ust. 1 
Dodanie pkt. 18 w brzmieniu:  
„Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie realizacji 
polityki informacyjnej i popularyzacyjnej dotyczącej działalności WMZPN.” 
 

Zmiana nr 26 
§ 10 ust. 1 
Dodanie pkt. 19 w brzmieniu:  
„Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej, wychowawczej, wydawniczej, 
popularyzatorskiej i informacyjnej w zakresie sportu piłki nożnej.” 
 

Zmiana nr 27 
§ 10 ust. 1 
Dodanie pkt. 20 w brzmieniu:  
„Ponoszenie kosztów reprezentowania WMZPN w relacjach z osobami trzecimi, w tym w 
szczególności kosztów: 

a. upominków wręczanych działaczom, trenerom, instruktorom, zawodnikom, sędziom, 
innym osobom zasłużonym dla rozwoju piłki nożnej, klubom, krajowym i zagranicznym 
stowarzyszeniom i organizacjom współpracującym z WMZPN, 

b. podróży oraz pobytu gości WMZPN w kraju i za granicą, 
c. korespondencji okazjonalnej.” 
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Zmiana nr 28 
§ 10 ust. 1 
Dodanie pkt. 21 w brzmieniu:  
„Realizowanie wzajemnych świadczeń wobec członków WMZPN i PZPN, zawodników, 
trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników WMZPN w związku z ich 
codzienną działalnością na rzecz WMZPN poprzez ponoszenie kosztów: 

a. nieodpłatnego przekazywania biletów na mecze piłkarskie, 
b. ubezpieczenia zawodników zespołów reprezentacyjnych – na czas ich powołania, 
c. zakupu biletów na imprezy kulturalne dla zawodników i osób wchodzących w skład ekipy 

piłkarskiej odbywających się w trakcie zgrupowań i obozów przygotowawczych, 
d. zakupu ubiorów i strojów dla osób realizujących cele reprezentacyjne WMZPN, 
e. nagród i stypendiów sportowych dla zawodników różnych reprezentacji wiekowych 

WMZPN, 
f. nagród i zapomóg dla zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy 

piłkarskich i pracowników WMZPN 
g. zakupu okolicznościowych pucharów, grawertonów, dyplomów, wiązanek, kwiatów i 

innych dowodów uznania wręczanych w imieniu WMZPN.” 
 

Zmiana nr 29 
§ 10 ust. 1 
Dodanie pkt. 22 w brzmieniu:  
„Popularyzację sportu piłki nożnej poprzez: 

a. nieodpłatne przekazywanie na rzecz członków WMZPN, zawodników, trenerów, 
instruktorów, działaczy piłkarskich, pracowników WMZPN oraz osób trzecich 
proporczyków, koszulek, gadżetów i podobnych prezentów, 

b. finansowanie i organizowanie konferencji, seminariów, narad szkoleniowych i 
metodyczno-szkoleniowych przeprowadzanych na rzecz rozwoju i popularyzacji piłki 
nożnej.” 

 

Zmiana nr 30 
§ 10 ust. 1 
Dodanie pkt. 23 w brzmieniu:  
„Ponoszenie innych niezbędnych wydatków związanych z bieżącą działalnością WMZPN i 
służących realizacji celów WMZPN.” 
 

 
Zmiana nr 31 
§ 10 
Dodanie ust. 2 w brzmieniu:  
„WMZPN może zlecać realizację zadań, o których mowa w ust. 1 swoim członkom oraz osobom 
trzecim na podstawie odrębnie zawartych umów.” 
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Zmiana nr 32 
§ 11 ust. 1 
zmiana treści z: 
„W-MZPN może prowadzić działalność gospodarczą i tworzyć fundusze zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.” 
na: 
„WMZPN może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
WMZPN może tworzyć fundacje, uczestniczyć w spółkach lub innych przedsięwzięciach 
gospodarczych.” 
 

Zmiana nr 33 
§ 12 lit. e 
zmiana treści z: 
„Wydziały, Komisje i inne organy wykonawcze” 
na: 
„Komisje i inne organy wykonawcze” 
Zmiana nr 34 
§ 12 
Dodanie lit. f w brzmieniu:  
„Organy administracyjne” 
 
Zmiana nr 35 
§ 13 
zmiana treści z: 
„Organy o których mowa w § 12 i ich członkowie są niezależni od siebie. Członek Zarządu i 
Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem organu jurysdykcyjnego, Dyrektorem 
biura i na odwrót.” 
na: 
„Organy o których mowa w § 12 lit. d) i ich członkowie są niezależni od siebie.” 
 
Zmiana nr 36 
§ 15 ust. 1 lit. a 
zmiana treści z: 
„Kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej mające formy organizacyjno-prawne zgodnie 
z prawem polskim a szczególnie:” 
na: 
„Kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej mające formy organizacyjno-prawne zgodnie 
z prawem polskim a w szczególności:” 
 
Zmiana nr 37 
§ 15 ust. 1 lit. a kropka 1 
zmiana treści z: 
„tworzone w formie stowarzyszeń kultury fizycznej” 
na: 
„stowarzyszenia kultury fizycznej” 
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Zmiana nr 38 
§ 15 ust. 1 lit. a kropka 2 
zmiana treści z: 
„sportowe spółki akcyjne” 
na: 
„spółki akcyjne” 
 
Zmiana nr 39 
§ 18 pkt. 1 
zmiana treści z: 
„Dobrowolnej rezygnacji na piśmie do Zarządu W-MZPN z dniem jej przyjęcia.” 
na: 
„Dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie do Zarządu WMZPN z dniem jej przyjęcia.” 
 
Zmiana nr 40 
§ 18 pkt. 6 
zmiana treści z: 
„Nie przystąpienie do rozgrywek organizowanych przez W-MZPN.” 
na: 
„Nieprzystąpienia do rozgrywek organizowanych przez WMZPN.” 
 
Zmiana nr 41 
§ 18 pkt. 7 
zmiana treści z: 
„Walne Zebranie Delegatów ma kompetencje do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie 
wykluczenia lub skreślenia członka z W-MZPN większością 2/3 oddanych głosów ważnych w 
obecności bezwzględnej większości delegatów.” 
na: 
„Walne Zebranie Delegatów ma kompetencje do podjęcia ostatecznej decyzji w sprawie 
wykluczenia lub skreślenia członka z WMZPN większością 2/3 ważnie oddanych głosów w 
obecności bezwzględnej większości delegatów.” 
 
Zmiana nr 42 
§ 18 pkt. 8 
zmiana treści z: 
„Rezygnacja z członkostwa w W-MZPN, która staje się prawnie skuteczna od momentu, w 
którym członek wypełnił wszystkie zobowiązania wobec W-MZPN lub innych jego członków.” 
na: 
„Rezygnacja z członkostwa w WMZPN staje się prawnie skuteczna od momentu, w którym 
członek wypełnił wszystkie zobowiązania wobec WMZPN lub innych jego członków.” 
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Zmiana nr 43 
§ 21 ust. 2 
zmiana treści z: 
„Kadencja władz W-MZPN trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub 
jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania Delegatów.” 
na: 
„Kadencja władz WMZPN trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.” 
 
Zmiana nr 44 
§ 22 ust. 1 
zmiana treści z: 
„Kandydatami na Prezesa W-MZPN oraz członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą być 
delegaci zamieszkali na stałe na terytorium województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
działający w strukturach W-MZPN. Kandydatami o których mowa powyżej, mogą być jedynie 
osoby, które nie były karane za przestępstwa umyślne.” 
na: 
„Kandydatami na Prezesa WMZPN, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na 
zjazd PZPN mogą być delegaci zamieszkali na stałe na terytorium województwa warmińsko-
mazurskiego i działający w strukturach WMZPN. Kandydatami o których mowa powyżej, mogą 
być jedynie osoby, które nie były karane za przestępstwa umyślne.” 
 
Zmiana nr 45 
§ 22 ust. 2 
zmiana treści z: 
„Wybory Prezesa W–MZPN odbywaja się w głosowaniu tajnym” 
na: 
„Wybory Prezesa WMZPN odbywają się w głosowaniu tajnym.” 
 
Zmiana nr 46 
§ 22 ust. 3 
zmiana treści z: 
„Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazd PZPN odbywają się w 
głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania.” 
na: 
„Wybory członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazd PZPN odbywają się w 
głosowaniu tajnym.” 
 
Zmiana nr 47 
§ 22 
Dodanie ust. 6 w brzmieniu:  
„Kandydaci na Prezesa WMZPN powinni być zgłoszeni do Biura Związku nie później niż 14 dni 
przed terminem wyborczego Walnego Zebrania Delegatów przez co najmniej 25 członków, 
przy czym każdy z członków może zgłosić nie więcej niż 3 kandydatów. Każdy kandydat musi 
dostarczyć zgodę na kandydowanie oraz krótki życiorys informujący o jego wykształceniu oraz 
karierze zawodowej i związkowej.” 
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Zmiana nr 48 
§ 22 
Dodanie ust. 7 w brzmieniu:  
„Kandydaci na członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazd PZPN powinni 
być zgłoszeni do Biura Związku nie później niż 14 dni przed terminem wyborczego Walnego 
Zebrania Delegatów przez co najmniej 10 członków, przy czym każdy z członków może zgłosić 
nie więcej niż 3 kandydatów. Każdy kandydat musi dostarczyć zgodę na kandydowanie oraz 
krótki życiorys informujący o jego wykształceniu oraz karierze zawodowej i związkowej.” 
 

Zmiana nr 49 
§ 22 
Dodanie ust. 8 w brzmieniu:  
„Biuro Związku powiadamia delegatów o imionach i nazwiskach zaproponowanych 
kandydatów na Prezesa WMZPN, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na 
zjazd PZPN przynajmniej na 7 dni przed terminem wyborczego Walnego Zebrania Delegatów. 
W przypadku niemożności wyboru pełnych składów osobowych Zarządu, Komisji Rewizyjnej 
oraz delegatów na zjazd PZPN spośród wskazanych powyżej kandydatów Walne Zebranie 
może dokonać wyboru także spośród obecnych na sali delegatów.” 
 

Zmiana nr 50 
§ 24 ust. 3 
zmiana treści z: 
„Zarząd w terminie do 6 miesięcy od dnia ustąpienia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie 
Delegatów w celu wyboru Prezesa.” 
na: 
„Zarząd w terminie do 6 miesięcy od dnia ustąpienia Prezesa WMZPN zwołuje Nadzwyczajne 
Walne Zebranie Delegatów w celu wyboru Prezesa.” 
 

Zmiana nr 51 
§ 27 
Dodanie ust. 4 w brzmieniu:  
„Walne Zebranie Delegatów wybiera każdorazowo Prezydium w składzie: przewodniczący, 
wiceprzewodniczący, sekretarz oraz uchwala regulamin obrad. Kompetencje Prezydium 
określa regulamin obrad.” 
 
Zmiana nr 52 
§ 29 ust. 6 
zmiana treści z: 
„Z zastrzeżeniem § 22 ust. 2 Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym.” 
na: 
„Z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 i § 22 ust. 2 i 3 statutu Walne Zebranie podejmuje uchwały w 
głosowaniu jawnym.” 
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Zmiana nr 53 
§ 29 ust. 8 
zmiana treści z: 
„Dyrektor Biura jest odpowiedzialny za sporządzenie w formie pisemnej protokołu Walnego 
Zebrania Delegatów, który jest zatwierdzany na najbliższym posiedzeniu Zarządu.” 
na: 
„Sekretarz Walnego Zebrania Delegatów jest odpowiedzialny za sporządzenie w formie 
pisemnej protokołu Walnego Zebrania Delegatów, który jest zatwierdzany na najbliższym 
posiedzeniu Zarządu.” 
 
Zmiana nr 54  
§ 31  
Skreślenie ust. 4 o treści: 
„Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem organów jurysdykcyjnych Związku.” 
 
Zmiana nr 55 
§ 32 ust. 1 lit. g 
zmiana treści z: 
„Uchwalanie i zmienianie regulaminów Wydziałów, Komisji i biura Związku.” 
na: 
„Uchwalanie i zmienianie regulaminów Komisji i biura Związku.” 
 
Zmiana nr 56 
§ 32 ust. 1 lit. h 
zmiana treści z: 
„Powoływanie i odwoływanie Przewodniczących organów jurysdykcyjnych.” 
na: 
„Powoływanie i odwoływanie Przewodniczących oraz członków organów jurysdykcyjnych.” 
 
Zmiana nr 57 
§ 32 ust. 1 lit. j 
zmiana treści z: 
„Powoływanie i odwoływanie Przewodniczących oraz członków Wydziałów i Komisji W-
MZPN.” 
na: 
„Powoływanie i odwoływanie Przewodniczących oraz członków Komisji WMZPN.” 
 
Zmiana nr 58 
§ 32 
Dodanie ust. 6 w brzmieniu:  
„Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie obiegowym, w tym przy użyciu poczty 
elektronicznej. Warunkiem ważności głosowania jest powiadomienie o głosowaniu wszystkich 
uprawnionych i udział w głosowaniu co najmniej połowy składu osobowego Zarządu.” 
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Zmiana nr 59 
§ 33 ust. 1 
zmiana treści z: 
„Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.” 
na: 
„Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego 
i Sekretarza.” 
 

Zmiana nr 60 
§ 33 ust. 8 
zmiana treści z: 
„Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność co najmniej 3 członków w 
tym Przewodniczącego lub sekretarza. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.” 
na: 
„Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej niezbędna jest obecność co najmniej 3 członków w 
tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. Uchwały zapadają zwykłą 
większością głosów.” 
 

Zmiana nr 61 
§ 33 
Dodanie ust. 9 w brzmieniu:  
„Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie być członkami Zarządu WMZPN, 
delegatami na zjazd PZPN, członkami organów jurysdykcyjnych i wykonawczych WMZPN oraz 
członkami i pracownikami organów administracyjnych.” 
 

Zmiana nr 62 
§ 35 
zmiana treści z: 
„Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, organy jurysdykcyjne mają prawo stosowania sankcji 
regulaminowych i nakładania kar dyscyplinarnych na członków W-MZPN, zawodników 
trenerów, instruktorów, sędziów, menedżerów d/s piłkarzy, licencjonowanych organizatorów 
imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich dopuszczających się 
naruszeń określonych przepisów i zasad w sporcie piłki nożnej, a także nie stosujących się do 
orzeczeń organów jurysdykcyjnych W-MZPN.” 
na: 
„Z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, organy jurysdykcyjne mają prawo stosowania sankcji 
regulaminowych i nakładania kar dyscyplinarnych na członków WMZPN, zawodników 
trenerów, instruktorów, sędziów, pośredników transakcyjnych, licencjonowanych 
organizatorów imprez piłkarskich, obserwatorów, delegatów oraz działaczy piłkarskich 
dopuszczających się naruszeń określonych przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłki 
nożnej, a także nie stosujących się do orzeczeń organów jurysdykcyjnych WMZPN.” 
 
 

  



str. 13 
 

Zmiana nr 63 
§ 36 ust. 2 
zmiana treści z: 
„Członkowie organów jurysdykcyjnych są powoływani na czteroletnią kadencję. Nie mogą być 
jednocześnie członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub innego organu jurysdykcyjnego.” 
na: 
„Członkowie organów jurysdykcyjnych są powoływani na czteroletnią kadencję.” 
 
Zmiana nr 64 
§ 36 ust. 3 
zmiana treści z: 
„Organem dyscyplinarnym W-MZPN jest Wydział Dyscypliny.” 
na: 
„Organem dyscyplinarnym WMZPN I instancji jest Komisja Dyscyplinarna, a organem II 
instancji jest Związkowa Komisja Odwoławcza. Członkowie Komisji Dyscyplinarnej nie mogą 
być jednocześnie członkami Związkowej Komisji Odwoławczej.” 
 
Zmiana nr 65 
§ 36 ust. 4 
zmiana treści z: 
„Organami d/s przyznawania licencji są: Komisja d/s Licencji Klubowych oraz Związkowa 
Komisja Odwoławcza d/s Licencji Klubowych.” 
na: 
„Organami ds. przyznawania licencji są: Komisja ds. Licencji Klubowych w I instancji oraz 
Związkowa Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych w II instancji. Członkowie Komisji ds. 
Licencji Klubowych nie mogą być jednocześnie członkami Związkowej Komisji Odwoławczej ds. 
Licencji Klubowych.” 
 
Zmiana nr 66 
§ 36 ust. 5 
zmiana treści z: 
„Organem prowadzącym rozgrywki jest Wydział Gier i Ewidencji.” 
na: 
„Organem prowadzącym rozgrywki I instancji jest Komisja Rozgrywek, a organem II instancji 
jest Związkowa Komisja Odwoławcza. Członkowie Komisji Rozgrywek nie mogą być 
jednocześnie członkami Związkowej Komisji Odwoławczej.” 
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Zmiana nr 67 
§ 36 ust. 6 
zmiana treści z: 
„Członkami organów jurysdykcyjnych oraz innych Komisji i Wydziałów W-MZPN mogą być 
wyłącznie osoby nie karane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Niniejsze 
postanowienie stosuje się odpowiednio do członków innych organów W-MZPN, w tym 
organów wykonawczych.” 
na: 
„Członkami organów jurysdykcyjnych oraz innych Komisji WMZPN mogą być wyłącznie osoby 
nie karane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. Niniejsze postanowienie 
stosuje się odpowiednio do członków innych organów WMZPN, w tym organów 
wykonawczych.” 
 
Zmiana nr 68 
§ 36 
Dodanie ust. 7 w brzmieniu:  
„Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania poszczególnych organów jurysdykcyjnych 
WMZPN określa w formie regulaminów Zarząd WMZPN.” 
 

Zmiana nr 69 
§ 38 ust. 3 
zmiana treści z: 
„Wydział Dyscypliny składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz 
członków powoływanych i odwoływanych przez Zarząd W-MZPN. Orzeka on w pełnym składzie 
osobowym. Dla ważności jego decyzji wymagana jest obecność co najmniej ½ jej członków.” 
na: 
„Komisja Dyscyplinarna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz członków 
powoływanych i odwoływanych przez Zarząd WMZPN. Orzeka ona w pełnym składzie 
osobowym. Dla ważności jej decyzji wymagana jest obecność co najmniej ½ jej członków.” 
 

Zmiana nr 70 
§ 40 ust. 1 lit. a 
zmiana treści z: 
„Wydziały i Komisje W-MZPN” 
na: 
„Komisje WMZPN” 
 

Zmiana nr 71 
tytuł § 41  
zmiana treści z: 
„WYDZIAŁY I KOMISJE W-MZPN” 
na: 
„KOMISJE WMZPN” 
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Zmiana nr 72 
§ 41 ust. 1 
zmiana treści z: 
„Dla wypełniania statutowych celów i zadań W-MZPN związanych z bieżącym prowadzeniem 
młodzieżowych zespołów reprezentacyjnych, rozgrywek piłkarskich oraz organizowaniem i 
upowszechnianiem sportu piłki nożnej na terenie W-MZPN, Zarząd powołuje następujące 
Wydziały.  

a. Wydział Szkolenia.  
b. Wydział Gier i Ewidencji.  
c. Wydział d/s Bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich.  
d. Kolegium Sędziów” 

na: 
„Dla wypełniania statutowych celów i zadań WMZPN związanych z bieżącym prowadzeniem 
młodzieżowych zespołów reprezentacyjnych, rozgrywek piłkarskich oraz organizowaniem i 
upowszechnianiem sportu piłki nożnej na terenie WMZPN, Zarząd powołuje następujące 
Komisje:  

a. Komisja Techniczna,  
b. (skreślony), 
c. Komisja ds. bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich,  
d. Kolegium Sędziów,  
e. Komisja Odznaczeń.” 

 

Zmiana nr 73 
§ 41 ust. 2 
zmiana treści z: 
„Dla realizacji celów i zadań o których mowa w pkt.1 mogą być, w razie potrzeby powołane 
także inne Wydziały i Komisje oraz Zespoły Doradcze.” 
na: 
„Dla realizacji celów i zadań o których mowa w ust.1 mogą być, w razie potrzeby powołane 
także inne Komisje oraz Zespoły Doradcze.” 
 

Zmiana nr 74 
§ 41 ust. 3 
zmiana treści z: 
„Wydziały i Komisje składają się z przewodniczących, sekretarzy oraz pozostałych członków 
powoływanych i odwoływanych przez Zarząd w liczbie niezbędnej dla prawidłowego 
funkcjonowania tych organów wykonawczych.” 
na: 
„Komisje składają się z przewodniczących, wiceprzewodniczących oraz pozostałych członków 
powoływanych i odwoływanych przez Zarząd w liczbie niezbędnej dla prawidłowego 
funkcjonowania tych organów wykonawczych.” 
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Zmiana nr 75 
§ 41 ust. 4 
zmiana treści z: 
„Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania poszczególnych Wydziałów i Komisji W-
MZPN określa w formie regulaminów Zarząd W-MZPN.” 
na: 
„Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania poszczególnych Komisji WMZPN określa w 
formie regulaminów Zarząd WMZPN.” 
 
Zmiana nr 76 
§ 42 ust. 2 lit. c 
zmiana treści z: 
„Organizowanie pracy Kolegium Sędziów w ramach Związku we współpracy z Dyrektorem 
Biura W-MZPN.” 
na: 
„Organizowanie pracy Kolegium Sędziów w ramach Związku.” 
 
Zmiana nr 77  
§ 43  
Skreślenie całego § 43 o treści: 
„DYREKTOR BIURA W-MZPN 
1. Dyrektor Biura W-MZPN jest organem administracyjnym Związku, a swoje funkcje i zadania realizuje 

przy pomocy pracowników Biura W-MZPN.  
2. Dyrektor Biura W-MZPN jest powoływany i odwoływany na wniosek Prezesa przez Zarząd W-MZPN. 

Realizuje swoje obowiązki na podstawie odrębnej umowy o pracę. Podlega bezpośrednio Prezesowi 
Związku  

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Biura Związku, korzystając z 
uprawnień przyznanych mu przez Zarząd Związku na podstawie odrębnego regulaminu.  

4. Dyrektor Biura uczestniczy w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Ma także prawo brać 
udział w pracach wszystkich Wydziałów i Komisji W-MZPN.  

5. Dyrektor Biura W-MZPN odpowiada w szczególności za:  
a. Wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu oraz Prezydium W-MZPN.  
b. Utrzymywanie kontaktów między W-MZPN a PZPN oraz wojewódzkimi Związkami Piłki 

Nożnej.  
c. Przestrzeganie regulaminów i innych przepisów PZPN.” 

 

Zmiana nr 78 
§ 44 
zmiana treści z: 
„Biuro W-MZPN działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd W-MZPN. 
Pracownicy Biura podlegają Dyrektorowi Biura.” 
na: 
„Biuro WMZPN jest organem administracyjnym i działa na podstawie regulaminu 
zatwierdzonego przez Zarząd WMZPN.” 
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Zmiana nr 79 
§ 47 ust. 1 
zmiana treści z: 
„Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 
majątkowych Związku wymagane jest łącznie współdziałanie dwóch osób spośród Prezesa, 
Wiceprezesów i Dyrektora biura W-MZPN.” 
na: 
„Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 
majątkowych Związku wymagane jest łącznie współdziałanie dwóch osób spośród Prezesa i 
Wiceprezesów.” 
 
Zmiana nr 80 
§ 9 ust. 3, § 10 ust. 1 pkt. 6,  
zamieniono sformułowanie: 
„menadżerów ds. piłkarzy” 
na: 
„pośredników transakcyjnych” 
 
Zmiana nr 81 
§ 34 
zamieniono sformułowanie: 
„menadżerów d.s. piłkarzy” 
na: 
„pośredników transakcyjnych” 
 
Zmiana nr 82 
§ 38 ust. 2 lit. e  
zamieniono sformułowanie: 
„menedżerów d/s piłkarzy” 
na: 
„pośredników transakcyjnych” 
 
Zmiana nr 83 
§ 10 ust. 1 pkt. 7  
zamieniono sformułowanie: 
„menedżerów d.s. piłki nożnej” 
na: 
„pośredników transakcyjnych” 
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Zmiana nr 84 
§ 15 ust. 2 
zamieniono sformułowanie: 
„w piłce plażowej” 
na: 
„piłki plażowej” 
 
Zmiana nr 85 
§ 19 ust. 1 
zamieniono sformułowanie: 
„poważne” 
na: 
„rażące” 
 
Zmiana nr 86 
§ 19 ust. 3, § 36 ust. 1, § 38 ust. 4 
zamieniono sformułowanie: 
„Wydział Dyscypliny” 
na: 
„Komisja Dyscyplinarna” 
 
Zmiana nr 87 
§ 37, § 38 ust. 2, § 38 ust. 5 
zamieniono sformułowanie: 
„Wydziału Dyscypliny” 
na: 
„Komisji Dyscyplinarnej” 
 
Zmiana nr 88 
§ 36 ust. 1 
zamieniono sformułowanie: 
„Wydział Gier i Ewidencji” 
na: 
„Komisja Rozgrywek” 
 
Zmiana nr 89 
§ 37, § 38 ust. 5 
zamieniono sformułowanie: 
„Wydziału Gier i Ewidencji” 
na: 
„Komisji Rozgrywek” 
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Zmiana nr 90 
§ 39 ust. 2 lit. h 
zamieniono sformułowanie: 
„Wydział Gier i Ewidencji” 
na: 
„Komisję Rozgrywek” 
 
 
Zmiana nr 91 
§ 30 ust. 5 
zamieniono słowo: 
„zgłoszona” 
na: 
„zgłoszono” 
 
 
Zmiana nr 92 
§ 1, § 2, § 5 ust. 1, § 6, § 6 lit. a, § 6 lit. b, § 6 lit. c, § 6 lit. d, § 7 ust. 1, § 7 ust. 2, tytuł rozdziału 
II, § 10 ust. 1, § 10 ust. 1 pkt. 6 (x2), § 10 ust. 1 pkt. 7, § 10 ust. 1 pkt. 12, § 10 ust. 1 pkt. 24, 
§ 11 ust. 2, § 12, § 14, § 15 ust. 1, § 15 ust. 1 lit. a kropka 3, § 15 ust. 1 lit. b, § 15 ust. 2, § 15 
ust. 4 (x2), § 15 ust. 5, § 16, § 16 pkt. 1, § 16 pkt. 3, § 16 pkt. 5, § 16 pkt. 6, § 16 pkt. 7, § 17, 
§ 17 pkt. 1, § 17 pkt. 2, § 17 pkt. 5, § 17 pkt. 7, § 17 pkt. 8, § 17 pkt. 9 (x2) , § 17 pkt. 10, § 18, 
§ 18 pkt. 2, § 18 pkt. 3, § 18 pkt. 4 (x2), § 18 pkt. 5, § 19 ust. 1, § 20 ust. 1 (x2), § 20 ust. 2, § 
21 ust. 1 (x2), § 21 ust. 3, § 21 ust. 4, § 21 ust. 5, § 21 ust. 6 (x3), § 22 ust. 4, § 22 ust. 5, § 24 
ust. 1, § 24 ust. 2, § 25 pkt. 1, § 25 pkt. 5, § 25 pkt. 7, § 25 pkt. 9, § 25 pkt. 10, § 25 pkt. 12, § 
26 ust. 1 lit. a (x2), § 26 ust. 2 lit. a, § 26 ust. 3, § 26 ust. 5 (x2), § 27 ust. 1 (x2), tytuł § 29, § 
29 ust. 2, § 29 ust. 5, § 29 ust. 7, § 31 ust. 1, § 31 ust. 2, § 31 ust. 2 lit. a, § 31 ust. 2 lit. b, § 
31 ust. 5 lit. a, § 31 ust. 5 lit. c, § 31 ust. 7, § 32 ust. 1 lit. d, § 32 ust. 1 lit. l (x2), § 32 ust. 4, § 
33 ust. 2 (x3), tytuł rozdziału V, tytuł § 34, § 34, § 36 ust. 1, § 37, § 38 ust. 2 lit. a, § 38 ust. 2 
lit. c, § 38 ust. 2 lit. e (x2), § 38 ust. 4 (x2), § 38 ust. 5, § 39 ust. 2 lit. h, § 39 ust. 3 lit. a, § 39 
ust. 3 lit. b, § 39 ust. 3 lit. c (x2), § 40 ust. 1 lit. b, § 40 ust. 2, § 40 ust. 3 (x2), § 42 ust. 1 (x2), 
§ 42 ust. 2 lit. d, § 42 ust. 3 (x2), § 42 ust. 4 (x2), tytuł § 44, § 45 ust. 1 (x2), § 45 ust. 2 (x2), § 
45 ust. 3, § 45 ust. 4 (x2), § 45 ust. 5, tytuł rozdziału VIII, § 46 ust. 1, § 46 ust. 2, § 46 ust. 2 
lit. f, § 46 ust. 3 (x3), § 47 ust. 2 (x2), § 48 ust. 1, § 48 ust. 2, § 48 ust. 3, § 49 (x2), tytuł 
rozdziału IX, § 50, tytuł § 52, § 52 (x2), § 53 ust. 1, § 53 ust. 2 
zamieniono sformułowanie: 
„W-MZPN” 
na: 
„WMZPN” 
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Zmiana nr 93 
§ 9  
zamieniono sformułowanie: 
„W-M PZPN” 
na: 
„WMZPN” 
 
Zmiana nr 94 
§ 6  
Usunięcie cudzysłowu na początku (przed: WMZPN) i na końcu (po: rynkowe.) treści paragrafu 
 
Zmiana nr 95 
§ 11 ust. 4 lit. e  
Usunięcie cudzysłowu na końcu (po: młodzieży) zdania 
 

 


