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Regulamin Klubu Seniora 

Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej  

 

Rozdział I – Postanowienia wstępne. 

§ 1 

Klub nosi nazwę „Klub Seniora Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej”, w dalszej części Regulaminu zwane 
„Klubem Seniora”. 

§ 2 
Klub Seniora został powołany z inicjatywy byłych zawodników, sędziów, trenerów i działaczy piłki nożnej. 

§ 3 
Klub Seniora działa zgodnie z Regulaminem w oparciu o Regulamin Zarządu POZPN, przedstawionym na Walnym 
Zebraniu członków Klubu Seniora i zatwierdzonym Uchwałą Zarządu POZPN. 

§ 4 
Klub Seniora prowadzi swoją działalność w oparciu o pracę społeczną jego członków. 
 
Rozdział II – Członkowie. 

§ 5 
1. Członkiem Klubu Seniora może zostać każda osoba, która ukończyła 50 lat tj. działacze piłkarscy  piłkarze, trenerzy 
oraz sędziowie.  
2. Przyjęcie w poczet członka Klubu Seniora wymaga złożenia deklaracji i dwóch rekomendacji jego członków oraz 
akceptacji Zarządu Klubu Seniora POZPN. 
3. Dopuszcza się niższy wiek przyjęcia do Klubu Seniora pomimo rekomendacji, ale tylko za zgodą Zarządu Klubu 
Seniora POZPN 

§ 6 
1. Honorowym Przewodniczącym Klubu Seniora może zostać osoba, która pełniła funkcję Przewodniczącego Klubu 
Seniora i która w sposób szczególny zasłużyła się dla rozwoju naszego Klubu. 
2. Honorowym Członkiem Klubu Seniora może zostać osoba, która w sposób szczególny zasłużyła się dla rozwoju, 
rangi i znaczenia Klubu. 

§ 7 
Do obowiązków członka Klubu Seniora należy: 
1. Uczestnictwo w działalności na rzecz Klubu.                                                                                                                                
2. Przestrzeganie Statutu POZPN i Regulaminu Klubu oraz postanowień Zarządu POZPN i Zarządu Klubu. 
3. Opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu i zatwierdzonej przez Walne Zebranie 
członków Klubu.  
4. Osoby przyjęte do Klubu po 30 czerwca płacą połowę składki rocznej w roku przyjęcia. 
5. Ostateczny termin opłacenia składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy upływa z końcem marca danego 
roku. 
   

§ 8 
Do praw członków Klubu Seniora należy:                                                                                                                                          
1. Uczestnictwo w bieżącej działalności Klubu oraz okolicznościowych spotkaniach koleżeńskich członków Klubu. 
2. Udział w corocznych zebraniach Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, spotkaniach jubileuszowych oraz 
 innych na podstawie stosownych zaproszeń.                                                                                                                                     
3. Prawo wyborcze czynne i bierne do władz Klubu.                                                                                                                       
4. Poddawanie ocenie działalność Zarządu Klubu oraz zgłaszanie postulatów i wniosków.                                            

§ 9 
Członkostwo w Klubie ustaje w przypadku: 
1. Zgonu członka. 
2. Zgłoszenia na piśmie rezygnacji z przynależności do Klubu.                                                                                                         
3. Wykluczenia z powodu poważnego naruszenia postanowień Regulaminu Klubu lub Statutu POZPN – decyzją 



 Zarządu Klubu Seniora.                                                                                                                                                          
4. Skreślenia z listy członków z powodu nieuzasadnionej absencji w działalności Koła (1 rok) – decyzją Zarządu  
 Klubu Seniora.                                                                                                                                                                             
5. Rozwiązaniu lub likwidacji Klubu Seniora.                                                                                                                                       

§ 10 
Członkom wykluczonym lub skreślonym przysługuje prawo odwołania do Zarządu POZPN w terminie 30 dni od 
otrzymania decyzji, za pośrednictwem Zarządu Klubu Seniora. 
 

Rozdział III – Zakres działania Klubu Seniora. 

§ 11 

1. Wykorzystanie doświadczeń członków Klubu w realizacji celów i zadań POZPN. 

2. Propagowanie osiągnięć polskiego piłkarstwa i kultywowanie jego najlepszych tradycji. 

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

Piłkarskiego oraz innymi osobami, działającymi w obrębie Związków Sportowych. 

4. Formułowanie oraz zgłaszanie opinii i wniosków, w szczególności dotyczących dokumentów o węzłowych     

zagadnieniach piłkarskich. 

5. Wspieranie inicjatyw władz POZPN, MZPN, PZPN w zakresie prac edytorskich, kronikarskich i archiwalnych. 

6. Organizowanie okresowych spotkań koleżeńskich członków Klubu. 

7. Występowanie za pośrednictwem POZPN, MZPN z wnioskami o przyznanie wyróżnień, odznaczeń związkowych 

oraz odznaczeń państwowych dla społecznie działających działaczy sportowych. 

8. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Klubu oraz ewidencji i kartoteki osobowej członków Klubu 

Seniora.                                                                                                                                                                                      

9. Prowadzenie ewidencji zmarłych członków Klubu Seniora i odwiedzanie ich grobów.                                                               

10. Udzielanie w ramach możliwości Klubu pomocy jego członkom poprzez wsparcie finansowe oraz odwiedzenie w 

trudnych sytuacjach zdrowotnych i losowych.                                                                                                                            

11. Współpraca z innymi Klubami, Kołami innych ZPN. 

Rozdział IV – Władze Klubu oraz sprawy organizacyjne. 

§ 12 

Władzami Klubu Seniora są:                                                                                                                                                         

1. Walne Zebranie członków Klubu Seniora.                                                                                                                                      

2. Zarząd Klubu Seniora:                                                                                                                                                                    

§ 13 

Kadencja Klubu Seniora trwa 4 lata i jest zgodna z kadencją Zarządu POZPN. 

§ 14 

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie członków Klubu.  

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu w trybie zwyczajnym jako:  

    a. Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze co 4 lata,  

    b. Zebranie Sprawozdawcze w połowie kadencji.  

3. Zebranie Nadzwyczajne na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Klubu z określonym problemem 
zebrania w terminie do 30 dni lub z własnej inicjatywy Zarządu Klubu z podaniem celu zebrania.  
 

§ 15 

1. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu zawiadamiając członków Klubu w terminie co najmniej 14 dni 
poprzedzającym odbycie zebrania.                                                                                                                                                                          
2. Zarząd Klubu sporządza na Walne Zebranie sprawozdanie za dany okres działalności oraz z realizacji uchwał i 
wniosków z poprzedniego Walnego Zebrania lub zgłoszonego problemu na Zebraniu Nadzwyczajnym. 

§ 16 
1. Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu Seniora należy:  
    a. Ocena działalności Zarządu Klubu.  
    b. Przyjęcie sprawozdania z działalności i udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu. 
    c. Wybór Przewodniczącego oraz członków Zarządu Klubu w dwóch odrębnych głosowaniach. 
    d. Wybór Przewodniczącego Zarządu Klubu, który odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym wg ustaleń w dniu 
głosowania. 
    e. Wybór pozostałych członków Zarządu Klubu zgłoszonych przez delegatów, który odbywa się w głosowaniu 
jawnym lub tajnym wg ustaleń w dniu głosowania. 



f.  Uchwalenie generalnych kierunków działania.                                                                                                                                                                                            
g. Podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych do porządku obrad oraz w sprawie rozwiązania lub likwidacji 
Klubu.  

2. Uchwały Walnego Zebrania oraz dokonywane wybory podejmowane są zwykłą większością głosów za wyjątkiem             
§ 24 

 

§ 17 

1. Walne Zebranie Klubu Seniora jest zdolne do podejmowania uchwał i przeprowadzenia wyborów w I terminie, jeżeli 
liczba obecnych członków na zebraniu wynosi co najmniej ½ liczby członków Klubu.                                                                  
2. Walne Zebranie Klubu Seniora jest zdolne do podejmowania uchwał i przeprowadzenia wyborów w II terminie bez 
względu na liczbę obecnych członków Koła o ile drugi termin był podany w zawiadomieniu.                                                                                                                              
3. Zebranie w II terminie odbywa się nie wcześniej niż 30 min. po upływie I terminu. 

 
 

§ 18 
1. Zarząd Klubu składa się z 5 - 7 osób w tym Przewodniczącego.  
2. Pozostałych członków Zarządu Klubu: 

    a. Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika i Członków Zarządu wybierają na Walnym Zebraniu członkowie Klubu na 
wniosek Przewodniczącego, który reprezentuje Klub wobec władz POZPN. 
    b. Ukonstytuowanie Zarządu Klubu następuje w terminie określonym przez Przewodniczącego Klubu.  
3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Zarządu, uzupełnienie składu dokonuje Przewodniczący. 

§ 19 
1. Zarząd Klubu jest organem wykonawczym kierującym działalnością Klubu.  
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu 
Klubu.                                                                                                                                                                                        
3. Zebrania Klubu odbywają się raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym terminarzem i tematyką spotkań i są 
protokółowane. Zebranie Klubu prowadzi Przewodniczący, a pod jego nieobecność Wiceprzewodniczący lub 
Sekretarz. 

§ 20 

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:                                                                                                                                                
 
1. Organizacja pracy Klubu i kierowanie całokształtem jej działalności.  
2. Reprezentowanie Klubu i działanie w jego imieniu na zewnątrz.  

3. Realizacja uchwał i wniosków Walnego zebrania członków Klubu.                                                                                                        
4. Przyjmowanie nowych członków w poczet Klubu.                                                                                                                         
5. Zarządzanie funduszami i majątkiem Klubu.                                                                                                                                 
6. Skreślanie i wykluczanie ze stanu członków Klubu.                                                                                                                       
7. Występowanie do władz POZPN z wnioskami o zmianę Regulaminu Klubu Seniora i o przyznanie odznaczeń 
państwowych, odznak związkowych i wyróżnień w tym o nadanie tytułu Honorowego Przewodniczącego Klubu.                                                                               
8. Występowanie do Zarządu POZPN o przyznanie nagród pieniężnych dla aktywnych członków Klubu.                                         
9. Zwoływanie Walnych Zebrań i Zebrań Organizacyjnych.                                                                                                               
10. Przestrzeganie ustaleń regulaminu Klubu i statutu POZPN.                                                                                                          
11. Honorowanie członków Klubu – jubilatów                                                                                                                            
12. Podejmowanie decyzji o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłaty składki członkowskiej tych członków 
Klubu (bez względu na wiek), którzy złożyli umotywowany wniosek do akceptacji Zarządu Klubu ze względu na trudną 
sytuację życiową i losową. 

 

§ 21 
 
Klub korzysta w swej działalności z pomocy Biura POZPN w szczególności z lokalu Związku, urządzeń technicznych 
oraz materiałów biurowych. Zakres tej pomocy ustala Przewodniczący Klubu Seniora  z Prezesem POZPN. 
 

Rozdział V – Majątek Klubu. 

§ 22 
Majątek Klubu stanowią: 
 
1. Fundusz pomocowy  
2. Dokumentacja faktograficzna (rejestry, ewidencje, księgi, protokóły, zdjęcia, wydawnictwa itp.).                                                                         
3. Upominki otrzymywane przez Klub z różnych okazji (puchary, talerze okazjonalne, proporce itp.). 

 

 



§ 23 
 
1. Klub Seniora korzysta z środków finansowych na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd POZPN rocznego 
preliminarza oraz własnych składek członkowskich i funduszu pomocowego, o którym mowa w § 22 ust. 1                                                                                
 

 

Rozdział VI - Postanowienia Końcowe 

§ 24 
 

Rozwiązanie Klubu następuje w przypadku zgłoszenia przez Zarząd Klubu lub co najmniej 1/3 członków Klubu i 
podjęcie uchwały przez Walne Zebranie członków Klubu większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy 
członków Klubu. Majątek Klubu po rozwiązaniu Klubu zostanie przekazany Zarządowi POZPN. 
 

 

§ 25 

1. Regulamin Klubu Seniora został zatwierdzony przez Zarząd Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i wchodzi 

w życie z dniem jego zatwierdzenia. 

2. Zmiany w niniejszym Regulaminie wymagają uzgodnienia władz Klubu Seniora z Zarządem Płockiego Okręgowego 

Związku Piłki Nożnej w Płocku. 

 

REGULAMIN zatwierdził Zarząd POZPN Płock w dniu 09 kwietnia 2021r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


