
 



R E G U L A M I N 

Wydziału Piłki Kobiecej Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

w Katowicach 

 

 

Na podstawie § 32 ust. 6 w związku z § 51 i 52 Statutu Śl. ZPN postanawia się, co następuje: 

 

      § 1 

Wydział Piłki Kobiecej jest organem wykonawczym Śl. ZPN, powołanym do 

popularyzowania piłki nożnej wśród kobiet. 

 

      § 2 

Wydział składa się z 5-7 osób, w tym: 

a) przewodniczącego powołanego i odwoływanego przez Zarząd  Śl. ZPN, 

b) wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków powoływanych    i odwoływanych na 

wniosek Przewodniczącego Wydziału przez Prezydium Zarządu Śl. ZPN, 

 

      § 3 

1. Działalnością Wydziału kieruje Przewodniczący.  

2. W razie nieobecności przewodniczącego jego uprawnienia wykonuje   

wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez niego członek wydziału. 

 

§ 4 

Posiedzenia Wydziału odbywają się co najmniej raz w miesiącu, a w okresie między 

rozgrywkami w zależności od potrzeb. 

 

§ 5 

Do kompetencji Wydziału Piłki Kobiecej należy: 

1. Współpraca przy opracowywaniu regulaminów rozgrywek o mistrzostwo                                   

w poszczególnych klasach rozgrywkowych, Pucharu Polski i rozgrywek halowych w 

sporcie piłki nożnej kobiet. 

2. Podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju sportu piłki nożnej 

kobiet. 

3. Koordynowanie i nadzorowanie imprez organizowanych dla kobiet na terenie działania 

Związku. 

4. Organizowanie narad i spotkań z przedstawicielami klubów. 

5. Organizacja i nadzór nad rejestracją klubów i zawodniczek  w strukturach Związku. 

6. Organizacja  rozgrywek dziewcząt i kobiet w ramach Związku. 

7. Prowadzenie rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim, II ligi kobiet                        

(z upoważnienia PZPN),  III ligi kobiet, IV ligi kobiet i rozgrywek młodzieżowych piłki 

kobiecej. 

8. Weryfikacja w/w zawodów na podstawie protokołów sędziowskich  z uwzględnieniem 

orzeczeń Wydziału Dyscypliny Śląskiego ZPN. 



9. Opracowywanie terminarzy rozgrywek oraz zmian w terminarzach. 

10. Rozpatrywanie odwołań i protestów dotyczących rozgrywek. 

11. Współpraca z Wydziałem Szkolenia w zakresie doskonalenia i doszkalania kadry 

trenersko – instruktorskiej dla potrzeb piłki nożnej kobiet. 

12. Współpraca z pozostałymi Wydziałami według kompetencji. 

13. Za obsadę sędziowską rozgrywek piłki kobiecej organizowanych na terenie Śląskiego 

ZPN odpowiedzialny jest Członek Wydziału wyznaczony przez Przewodniczącego. 

 

§ 6 

1. Decyzje posiedzenia Wydziału zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co 

najmniej połowy członków Wydziału, w tym Przewodniczącego. 

2. Decyzje przekazywane zainteresowanym w formie pisemne są podpisywane przez 

Przewodniczącego. 

3. Wydział może z urzędu lub na wniosek uprawnionego podmiotu,   w przypadkach 

oczywiście uzasadnionych, zmienić decyzję uprzednio wydaną w trybie § 6 pkt 1 i 2 

Regulaminu. 

 

§ 7 

Wydział Piłki Kobiecej jest uprawniony do wydawania komunikatów dotyczących swej 

działalności. 

 

§ 8 

Wydział realizuje swe funkcje we współpracy z innymi Wydziałami  i Komisjami Śl. ZPN. 

 

§ 9 

W posiedzeniach Wydziału mogą uczestniczyć członkowie Prezydium  i Zarządu Śl. ZPN, 

Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone. 

 

§ 10 

Kadencja Wydziału Piłki Kobiecej jest równa kadencji Zarządu  Śl. ZPN. 

 

§ 11 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Śl. ZPN. 

 

§ 12 

Regulamin z dnia 22.11.2016 r. traci moc wiążącą. 

 

§ 13 

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Śl. ZPN w dniu 17.07.2018 r. 

 


