
REGULAMIN 
KLUBU SENIORA 

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
 

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 

 

1. Klub Seniora Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwany dalej „Klubem“ jest organem wykonawczym 

Pomorskiego ZPN, powołanym w celu integracji seniorów środowiska piłkarskiego w województwie 

pomorskim. 

2. Działalność Klubu pod względem organizacyjnym podlega sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 

 

 

Rozdział II. Członkowie Klubu 

 

1. Członkiem Klubu może zostać, po ukończeniu 60 roku życia, każdy działacz Pomorskiego ZPN, jego 

władz statutowych, komisji, innych jednostek organizacyjnych Związku jak również szkoleniowcy, 

byli sędziowie, zawodnicy czy pracownicy Pomorskiego ZPN. 

2. Do przyjęcia w poczet członków Klubu wymagana jest rekomendacja przynajmniej jednego z jego 

członków. Rekomendacja nie dotyczy Członków Honorowych PZPN i Pomorskiego ZPN, 

wyrażających wolę przynależności do Klubu.  

3. Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą przyjęcia go na członka decyzją Zarządu Klubu na 

podstawie dobrowolnej deklaracji. 

4. Do praw członka Klubu należy:  

a) uczestnictwo w bieżącej działalności Klubu,  

b) udział w spotkaniach jubileuszowych, okolicznościowych i innych imprezach organizowanych 

przez Zarząd Klubu.  

c) korzystanie z pomocy socjalnej PZPN. 

5. Do obowiązków członka Klubu należy:  

a) aktywny udział w działalności Klubu, 

b) przestrzeganie przepisów regulujących działalność Klubu, 

c) regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Plenarne Zebranie 

Członków Klubu (w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego, 

Zarząd Klubu może zwolnić członka Klubu z opłacania składki członkowskiej).  

 

 

Rozdział III. Zakres działania Klubu 

 

Do podstawowych celów i zadań w działalności Zarządu Klubu należy:  

1. Integracja działaczy, szkoleniowców, byłych sędziów, piłkarzy Związku dla wykorzystania ich 

doświadczeń w realizacji celów i zadań Pomorskiego ZPN.  

2. Propagowanie osiągnięć polskiego i pomorskiego piłkarstwa oraz kultywowanie jego najlepszych 

tradycji, w szczególności w zakresie przywiązania do barw narodowych i klubowych, przestrzegania 

zasad fair play oraz wzorowych postaw etycznych.  

3. Prowadzenie dyskusji o istotnych problemach piłkarskich z zaproszonymi przedstawicielami władz 

Związku oraz innymi osobami działającymi w sporcie.  

4. Formułowanie oraz zgłaszanie opinii i wniosków do władz Związku, w szczególności dotyczących 

dokumentów o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju piłkarstwa w województwie pomorskim.  



5. Wspieranie inicjatyw władz Związku w zakresie prac edytorskich, kronikarskich i archiwalnych, 

głównie przez udział w pracach funkcjonujących komisji.  

6. Organizowanie, przy współudziale Biura Związku, cyklicznych spotkań członków Klubu.  

7. Współpraca z Klubami Seniora Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.  

8. Występowanie do władz Pomorskiego ZPN z wnioskami o przyznanie odznaczeń państwowych, 

wyróżnień i odznak związkowych oraz tytułów członka honorowego PZPN i Pomorskiego ZPN.  

9. Nadawanie godnej oprawy znaczącym jubileuszom, obchodzonych przez członków Klubu. 

10. Wnioskowanie do Zarządu Pomorskiego ZPN lub Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej PZPN, po 

akceptacji władz Pomorskiego ZPN, w sprawach pomocy finansowej dla członków Klubu lub ich 

współmałżonków, w razie zaistnienia trudnej sytuacji losowej. 

11. Realizacja innych form wsparcia członków Klubu, w tym odwiedzanie w ciężkich sytuacjach 

losowych oraz uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach i ceremoniach pożegnalnych.  

12. Prowadzenie ewidencji Członków Honorowych PZPN i Pomorskiego ZPN, reprezentowanie ich 

wobec władz Związku, jak również prowadzenie innej dokumentacji, dotyczącej działalności Klubu.  

13. Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością finansową Klubu.  

14. Prowadzenie innych spraw zleconych przez władze Związku.  

 

 

Rozdział IV. Władze Klubu i sprawy organizacyjne 

 

1. Władzami Klubu jest Zarząd Klubu w skład którego wchodzą:  

a) przewodniczący,  

b) 2 wiceprzewodniczących,  

c) sekretarz, 

d) referent finansowy 

e) 2 członków. 

2. Kadencja Zarządu Klubu jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN. 

3. Przewodniczącego Klubu powołuje i odwołuje Zarząd Pomorskiego ZPN z pośród kandydatów 

rekomendowanych przez Plenarne Zebranie Członków Klubu. 

4. Wiceprzewodniczących, sekretarza, referenta finansowego oraz dwóch członków Zarządu Klubu 

powołuje i odwołuje Zarząd Pomorskiego ZPN na wniosek przewodniczącego Klubu. 

5. Ustala się parytety powołania członków Zarządu Klubu w następujący sposób: jeżeli 

przewodniczącym Klubu zostanie powołana osoba reprezentująca np. środowisko szkoleniowców to 

na funkcje wiceprzewodniczących powołani zostają przedstawiciele środowiska sędziów i działaczy. 

Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku powołania na funkcję przewodniczącego 

przedstawiciela innego środowiska. 

6. Przewodniczący reprezentuje Klub wobec władz Związku.   

7. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się co do zasady raz na 2 miesiące, nie rzadziej jednak niż cztery 

razy w roku, zgodnie z ustalonym terminarzem i akceptowaną tematyką spotkań.  

8. Zebrania Zarządu Klubu prowadzi przewodniczący, a pod jego nieobecność jeden z 

wiceprzewodniczących.  

9. O terminie zebrania Zarządu Klubu przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba 

zobowiązana jest zawiadomić wszystkich członków za pośrednictwem technicznych środków 

łączności. 

10. W sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu działalności Zarządu Klubu, decyzje lub postanowienia 

mogą być podejmowane w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 

porozumiewania się na odległość. Decyzje lub postanowienia są ważna, gdy każdy członek Zarządu 

Klubu został powiadomiony o treści projektu decyzji poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną za 



pośrednictwem poczty email, na wskazany uprzednio adres, a także zostanie poinformowany o 

terminie, do którego można oddawać ważne głosy. Termin na oddanie głosu przez członka Zarządu 

Klubu nie może być krótszy niż 12 godz.  

11. Postanowienia Zarządu Klubu przyjmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności na 

zebraniu co najmniej połowy członków Zarządu Klubu. Przy równej liczbie głosów rozstrzygający 

jest głos przewodniczącego zebrania. Podczas prac Zarządu Klubu obowiązuje głosowanie jawne. 

12. Dla zapewnienia prawidłowego działania Klubu, przewodniczący może powoływać zespoły 

merytoryczne stałe lub działające czasowo, w celu wykonania określonych zadań związanych z 

działalnością Klubu. 

13. Zebrania Zarządu Klubu są protokołowane. Protokół sporządza sekretarz lub inny członek, a 

podpisują przewodniczący zebrania i sporządzający protokół. Protokół z posiedzenia wraz z listą 

obecności powinien być nie później niż w terminie 14 dni od jego daty odbycia przekazany 

sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz dyrektorowi Biura Związku. 

14. Plenarne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Członków Klubu odbywa się podczas cyklicznych 

spotkań członków Klubu, organizowanych przez Zarząd Klubu. O terminie i porządku spotkania, 

Zarząd Klubu, powiadamia wszystkich członków Klubu co najmniej na 14 dni przed jego terminem. 

15. Do kompetencji Plenarnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego Członków Klubu należy: 

a) wytyczanie głównych kierunków działalności Klubu, 

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, 

c) rekomendowanie Zarządowi kandydatów na funkcję przewodniczącego Zarządu Klubu, 

d) formułowanie wniosków i postulatów kierowanych do Zarządu Związku, 

e) ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej dla członków Klubu. 

16. Obsługę techniczno-organizacyjną zapewnia Biuro Związku. 

17. Klub korzysta w swej działalności z pomocy Biura Związku, w tym urządzeń technicznych oraz 

materiałów biurowych.  

18. Koszty działalności Klubu, pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN. 

19. W posiedzeniach Zarządu Klubu mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, dyrektor Biura 

Związku lub inne zaproszone osoby z głosem doradczym. 

 

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe 

 

1. Prawo interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 

2. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 30.11.2020 r. i 

obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia. 

 

Prezes Pomorskiego ZPN 
Radosław Michalski 

 
 


