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DEFINICJE 

PZPN – Polski Związek Piłki Nożnej – organizacja korporacyjna typu stowarzyszeniowego będąc 

członkiem FIFA I UEFA 

MZPN – Mazowiecki Związek Piłki Nożnej – organizacja członkowska PZPN zarządzająca 

sprawami piłki nożnej na terenie województwa mazowieckiego 

ROZPN – Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej – organizacja członkowska MZPN 

zarządzająca sprawami piłki nożnej na terenie regionu radomskiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROZDZIAŁ I 

Nazwa, teren działania, siedziba ROZPN 

 
§ 1 

Radomski Okręgowy Związek Piłki Nożnej zwany dalej ROZPN jest związkiem sportowym 

działającym w formie stowarzyszenia, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. 

§ 2 
1. ROZPN posiada osobowość prawną i jest dobrowolną samorządną organizacją sportową 

działającą w oparciu o zrzeszonych w niej członków. 

2. ROZPN może posiadać status organizacji pożytku publicznego prowadzącej działalność                 

w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 

3. ROZPN  zostaje powołany na czas nieoznaczony.  

 

§ 3 
 Terenem działania ROZPN jest obszar miasta Radomia i powiatów: białobrzeskiego, 

grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, 

zwoleńskiego.   

 Siedzibą ROZPN jest miasto Radom. 

 

§ 4 

ROZPN jest jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej na terenie swojego działania, 

mężczyzn i kobiet w piłce nożnej, futsalu i piłce plażowej.  

§ 5 
ROZPN jest członkiem Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej.  

§ 6 
1. ROZPN określa programy działania z uwzględnieniem wskazań MZPN i PZPN.   

2. ROZPN, określa swoją strukturę organizacyjną, uchwala akty wewnętrzne dotyczące 

działalności statutowej. 

3. Przy wykonywaniu zadań ROZPN przestrzega postanowień zawartych w niniejszym statucie. 

4. wykreślony 

5. ROZPN jest związkiem sportowym neutralnym pod względem politycznym, religijnym, 

etnicznym i rasowym.  

§ 7 
ROZPN posiada sztandar, własną pieczęć, odznakę organizacyjną, emblemat / logo /, wydaje 

biuletyny i inne materiały organizacyjne.  

 

ROZDZIAŁ II 

Cele  działania ROZPN 

 

§ 8 
Celem działania ROZPN jest: 

1. organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej, 

2. koordynacja działań podmiotów zrzeszonych w ROZPN we współzawodnictwie sportowym; 

3. wykreślony 

4. podejmowanie działań na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i profesjonalnego, 



5. ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań wszystkich członków ROZPN, 

6. uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki 

zdrowia, 

7. propagowanie działalności z zakresu krajoznawstwa, ekologii i turystyki, 

8. organizowanie działań oświatowych promujących zdrowy tryb życia, 

9. prowadzenie działalności oświatowej, szkoleniowej i wydawniczej w zakresie sportu piłki 

nożnej. 

 

§ 9 
ROZPN realizuje swoje cele poprzez: 

1. zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych i innych osób 

prawnych lub jednostek organizacyjnych, których celem jest działalność w zakresie kultury 

fizycznej, 

2. opracowanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej oraz kierowanie działaniami związanymi       

z uprawianiem piłki nożnej na terenie swojej działalności, 

3. organizowanie imprez i zawodów sportowych 

4. organizację sytemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych we wszystkich kategoriach 

wiekowych, także wśród kobiet, na terenie swojej działalności, 

5. organizację szkoleń dla  trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników i działaczy 

społecznych,  

6. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów związkowych  przez członków ROZPN, 

zawodników, trenerów, sędziów i działaczy społecznych, 

7. wspieranie działalności UKS-ów oraz szkół kształcących młodzież na rzecz sportu piłki nożnej, 

8. inicjowanie działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na obiektach sportowych                     

w czasie zawodów piłkarskich, 

9. zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla sportu piłki nożnej                    

oraz przedstawianie wniosków i postulatów do odpowiednich władz państwowych                                      

i samorządowych w sprawach dotyczących rozbudowy infrastruktury sportowej na potrzeby 

sportu piłki nożnej, 

10. aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem sportu 

piłki nożnej, 

11. organizowanie warunków do uprawiania kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i turystycznej, 

12. prowadzenie profilaktyki zdrowotnej z uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych 

uzależnieniami,  

13. wydawanie biuletynów i innych materiałów wydawniczych z zakresu sportu.  

§ 10 
1. Działalność prowadzona przez ROZPN, wskazana w § 9. ust. 1-13 jest działalnością 

nieodpłatną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

2. W celu zapewnienia środków finansowych niezbędnych do pełnienia realizacji zadań ROZPN 

może prowadzić działalność odpłatna w zakresie osiągnięcia celów statutowych.  

3. ROZPN prowadzi działalność statutową poprzez swoich członków oraz organy władzy 

jurysdykcyjnej, dyscyplinarnej i wykonawczej 

 

 



 

 

 

ROZDZIAŁ III 

Członkowie  ROZPN,  ich  prawa  i  obowiązki 
    

§ 11 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

1) członków zwyczajnych, 

2) członków wspierających, 

3)   członków honorowych. 

§ 12 

1. Członkiem zwyczajnym Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej może być:  

a) kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej 

b) stowarzyszenia lub inne osoby prawne reprezentujące środowiska trenerów i sędziów 

zrzeszone w strukturach ROZPN 

c) inne osoby prawne działające na rzecz sportu piłki nożnej  

2. Członkiem wspierającym ROZPN może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której 

celem jest działalność w zakresie kultury fizycznej. Członek wspierający opłaca składkę 

członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości. 

3. Walne Zgromadzenie Członków ROZPN może nadać osobom fizycznym na wniosek Zarządu 

ROZPN godność członka honorowego ROZPN lub Prezesa Honorowego ROZPN za 

szczególne zasługi dla ROZPN i rozwoju piłki nożnej.  

4. Nadanie członkowi zwyczajnemu ROZPN godności członka honorowego nie powoduje utraty 

przez niego praw i obowiązków jako członka zwyczajnego. 

5. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo uczestniczenia w pracach i imprezach 

organizowanych przez ROZPN oraz w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem 

doradczym. Nie posiadają czynnego ani biernego prawa wyborczego.  

      § 13 
1. Kandydat do ROZPN składa pisemną deklarację zawierającą oświadczenie o przystąpieniu                     

do ROZPN  oraz zobowiązanie do opłacania składek, a ponadto wskazuje  swoją nazwę, 

siedzibę, adres, numer Regon oraz  dołącza  odpis z właściwego rejestru, jeżeli podlega 

wpisowi do rejestru. 

2. O przyjęciu w poczet członków ROZPN decyduje Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji 

Zarząd niezwłocznie powiadamia pisemnie zainteresowanego kandydata. 

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu kandydatowi przysługuje prawo odwołania                          

się  do Walnego Zgromadzenia Członków ROZPN, którego uchwała w tym przedmiocie                         

jest ostateczna. Odwołanie należy wnieść w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej 

informacji o decyzji Zarządu. 

§ 14 

1. Członkowie Radomskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Radomiu mają prawo do: 

1)  Uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem delegatów mających 

prawo wyboru władz związku i delegatów na Walne Zgromadzenie Mazowieckiego 

Związku Piłki Nożnej. 



2)  Decydowania o sprawach związku na zasadach przewidzianych w statucie, zgłaszania 

postulatów i wniosków wobec Zarządu i organów związku, w tym zwołania 

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3) Uczestniczenia w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez ROZPN 

Radom. 
2. Członek zwyczajny ROZPN jest zobowiązany do: 

1) brania czynnego udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez ROZPN                    

a w szczególności udziału w rozgrywkach piłkarskich 

2) przestrzegania postanowień Statutu ROZPN oraz uchwał organów ROZPN, MZPN, 

3) nie naruszania solidarności organizacyjnej ROZPN, 

4) regularnego opłacania składek członkowskich i innych opłat na rzecz ROZPN, MZPN                   

i PZPN w wysokości ustalonej przez ich Zarządy; 

5) dbania o utrzymanie właściwego poziomu moralno-etycznego działaczy społecznych,            

sędziów, zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników zatrudnionych w sporcie            

piłki nożnej, 

6) brania aktywnego udziału w działalności na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu piłki            

nożnej oraz  realizacji   zadań statutowych ROZPN, MZPN i PZPN. 

§ 15 
1. Członkostwo w ROZPN ustaje w przypadku: 

1) dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie do Zarządu ROZPN z dniem jej 

przyjęcia, 

2)  likwidacji lub upadłości ROZPN,  

3) wykluczenia członka przez Zarząd ROZPN za działanie sprzeczne z prawem, 

postanowieniami statutu bądź uchwałami PZPN, MZPN i ROZPN oraz z powodu zalegania 

z zapłatą składki członkowskiej lub innych opłat wobec ROZPN przez okres przekraczający 

6 miesięcy,  

4) likwidacji członka. 

2. O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia 

członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie. O treści uchwały Zarząd powiadamia pisemnie 

zainteresowanego członka w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia. 

3. Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 2, 4 stwierdza Zarząd w formie 

uchwały. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Od uchwał Zarządu, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, przysługuje 

zainteresowanemu członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia  Członków ROZPN w 

terminie 1 miesiąca od pisemnego powiadomienia  o treści uchwały. Uchwała Walnego 

Zgromadzenia Członków ROZPN jest ostateczna. 

5. Honorowy Prezes ROZPN ma prawo udziału w pracach wszystkich organów ROZPN z głosem  

doradczym. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Organy ROZPN 

§ 16 
Organami ROZPN są: 

1) Walne Zgromadzenie  Członków ROZPN; 

2) Zarząd ROZPN; 

3)  Komisja Rewizyjna  ROZPN. 



§ 17 

1. Kadencja władz ROZPN trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym 

lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia. 

2. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się najwcześniej na 6 miesięcy, 

a najpóźniej na jeden miesiąc przed terminem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-

Wyborczego Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. 

3. Zarząd ROZPN zwołuje, co dwa lata Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze. 

4. Delegaci na Walne Zgromadzenie zachowują swoje mandaty do dnia zwołania nowego 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego ROZPN  

5. Mandat delegata wygasa z chwilą jego śmierci, pisemnej rezygnacji z mandatu lub 

odwołania z funkcji delegata w organizacji, którą reprezentował, przyjętej uchwałą 

Zarządu tej organizacji. 

6. Członkowie mogą w trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delegata na Walne 

Zgromadzenie w miejsce delegata, którego mandat wygasł. 

§ 18 

W Walnym Zgromadzeniu Członków ROZPN biorą udział: 

1. Delegaci wybrani przez kluby 

2. 2 delegatów reprezentujących środowisko sędziów 

3. 2 delegatów reprezentujących środowisko trenerów 

§ 19 
1. Uchwały wszystkich organów ROZPN zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co 

najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.  

2. Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy, co najmniej 

połowa liczby członków, wówczas wyznaczany jest drugi termin Walnego Zebrania Członków.  

3. Drugi termin powinien być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie ½ godziny po pierwszym 

terminie. Do ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków w pierwszym terminie 

konieczny jest udział, co najmniej ½ ogólnej liczby członków, zaś w drugim terminie - 1/3 

ogólnej liczby członków.  

4. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem zmiany 

Statutu i rozwiązania ROZPN, kiedy to wymagane jest 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 

½ ogólnej liczby członków. 

§ 20 
1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest na podstawie uchwały Zarządu, co najmniej 

raz na dwa lata.  

2. Zarząd zawiadamia członków o terminie i proponowanym porządku obrad Walnego 

Zgromadzenia Członków, co najmniej na miesiąc przed jego terminem. 

3. Zarząd jest zobowiązany zwołać Walne Zgromadzenie  Nadzwyczajne Członków na wniosek 

Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków ROZPN. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne 

Członków obraduje wyłącznie w temacie spraw, w których zostało zwołane Zarząd zwołuje 

Walne Zebranie Członków po otrzymaniu wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia 

wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków. 

4. Do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków, o którym mowa w ust. 3, dołącza się 

proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić.  

5. Porządek może być rozszerzony przez Zarząd o inne punkty. 

§ 21 

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia ROZPN w szczególności należy:  



1) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 

ROZPN, 

2) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej 

3) wybór Prezesa , Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROZPN, 

4) uchwalenie programu działania i wytycznych dla Zarządu ROZPN, 

5) uchwalanie Statutu i zmian do niego, 

6) nadawanie godności Prezesa Honorowego i honorowego członka ROZPN osobom 

szczególnie zasłużonym dla sportu piłki nożnej, 

7) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji organów dyscyplinarnych w sprawie 

wykluczenia członka z ROZPN;  

8) podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem. dalsze 

wykreślono 

2. Walne Zgromadzenie Członków pracuje według ustalonego porządku obrad.  

3. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie Członków zmieniony lub 

rozszerzony.  

4. Porządek obrad nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania 

ROZPN. 

5. Walne Zgromadzenie Członków po otworzeniu zebrania przez Prezesa ROZPN wybiera 

Przewodniczącego zebrania, a na jego wniosek - Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy 

dalej prowadzą obrady.  

6. Każdemu Delegatowi ROZPN przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu Członków 

ROZPN. 

§ 22 

1. Zarząd składa się z 13 osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu Członków ROZPN  

2. W skład Zarządu wchodzą wybrani w odrębnych głosowaniach: 

1) Wybrany Prezes   

2)  3 członków zgłoszonych przez wybranego Prezesa i wybranych przez delegatów. 

3)  9 członków wybranych z listy kandydatów zgłoszonych przez delegatów 

3. Zarząd konstytuuje się w terminie 30 dni od dnia wyborów. 

4. Posiedzenia Zarządu ROZPN powinny się odbywać nie mniej niż sześć razy w roku. Zakres 

działania, organizacji oraz tryb pracy Zarządu i jego organów wykonawczych określają 

uchwalone przez Zarząd ROZPN regulaminy.  

5. Całokształtem prac ROZPN kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje ROZPN na 

zewnątrz. W razie jego nieobecności zastępuje go wskazany przez niego członek Zarządu.  

6. Prezes ROZPN nie może jednocześnie pełnić funkcji Prezesa klubu piłkarskiego.  

§ 23 
Do kompetencji Prezesa ROZPN należy w szczególności: 

1. bieżące kierowanie ROZPN, 

2. zwoływanie zebrań Zarządu, jego Prezydium oraz przewodniczenia ich obradom, 

3. wnioskowanie składu osobowego Prezydium Zarządu ROZPN,  

4.  zatrudnienia pracowników biura ROZPN.  

§ 24 
1. Do kompetencji Zarządu ROZPN należy: 



 realizowanie programów i wytycznych uchwalonych przez Walne Zgromadzenie 

Członków, 

 zarządzanie majątkiem i funduszami ROZPN, 

 ustalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat wiążących się z przynależnością                                         

do ROZPN, zgodnie z wytycznymi MZPN, PZPN, 

 zatwierdzanie i zmiana wewnętrznej struktury organizacyjnej ROZPN,  

 uchwalanie regulaminu pracy Zarządu ROZPN oraz innych regulaminów związanych                

z funkcjonowaniem ROZPN, 

 powołanie komisji oraz ich przewodniczących, 

 podejmowanie decyzji i uchwał związanych z bieżącą działalnością, z wyjątkiem spraw 

zastrzeżonych do kompetencji  Walnego Zgromadzenia Delegatów. 

 wybór Prezydium Zarządu ROZPN i zatwierdzenie regulaminu jego pracy. 

2.  Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach. 

3. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach  niewymagających 

kolektywnego działania. 

4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes ROZPN lub upoważniony przez niego członek Zarządu 

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy 

jego składu.  

 

§ 25  

zmieniono kolejność § 
1. Zakres działania, podział funkcji i tryb pracy Zarządu ROZPN określa regulamin uchwalony 

przez Zarząd ROZPN.  

2. W razie ustąpienia Prezesa ROZPN w trakcie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo 

wyboru nowego Prezesa spośród członków Zarządu ROZPN, który pełni tę funkcję do czasu 

najbliższego Walnego Zgromadzenia  Członków. 

 

 

 

§ 26 
1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego i sekretarza. 

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 

1) Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności  z 

Zarządu ROZPN,  prawo żądania wyjaśnień oraz usunięcia przez Zarząd ROZPN 

stwierdzonych nieprawidłowości,  

2) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków i zgłaszanie wniosków                           

w przedmiocie absolutorium ustępującemu Zarządowi, 

3) przedstawienie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami, 

4) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich, 

5) składanie wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzeniu  Członków. 

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji 

Rewizyjnej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu ROZPN i innych jego organów              

z głosem doradczym. 

4. Szczegółowe zasady działania  określa regulamin Komisji Rewizyjnej. 



5. Członkami Komisji rewizyjnej nie mogą być osoby: 

1) będące członkami Zarządu lub pozostające z członkiem Zarządu w stosunku pokrewieństwa, 

powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 

2) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne. 

6. Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust. 5 jest nieważne. 

Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 5, w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej 

jest równoznaczne z rezygnacją członka Komisji Rewizyjnej z pracy w Komisji. 

7. Komisja Rewizyjna konstytuuje się w terminie 14 dni od dnia wyborów. 

 

ROZDZIAŁ V 

Wyróżnienia , nagrody i kary 

 
§ 27 

1. ROZPN ma prawo wyróżnienia, nagradzania i udzielania finansowego wsparcia 

zasłużonym dla sportu piłki nożnej członków ROZPN, zawodników, trenerów, sędziów, 

działaczy piłkarskich, pracowników.  

2. Najwyższymi wyróżnieniami ROZPN są między innymi: 

1) tytuł Prezesa Honorowego ROZPN, 

2) tytuł Członka Honorowego ROZPN,, 

3) Złota Odznaka Honorowa ROZPN,  

4) Srebrna Odznaka Honorowa ROZPN, 

5) Brązowa Odznaka Honorowa ROZPN, 

3. ROZPN jest uprawniony do wyróżniania innych osób wspierających jego działalność.  

4. ROZPN może występować do władz państwowych i sportowych – za pośrednictwem PZPN                

i MZPN - o nadanie odznaczeń członkom ROZPN, zawodnikom, trenerom, instruktorom, 

sędziom działaczom piłkarskim i pracownikom.  

5. Zasady przyznawania wyróżnień i nagród oraz ich szczegółowy katalog określa regulamin 

PZPN.  

6. Członek ROZPN w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Statutu, obowiązujących           

w ROZPN regulaminów, niestosowania się do uchwał podjętych przez ROZPN może być 

wezwany na piśmie do wykonywania swoich obowiązków jako członka ROZPN oraz do 

usunięcia naruszeń spowodowanych nie wykonywaniem swoich obowiązków. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Majątek i fundusze ROZPN 

§ 28 
1. Majątek ROZPN stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze. 

2. Na fundusze ROZPN składają się: 

1) wpływy ze składek członkowskich, 

2) wpływy roczne z organizowanych przez ROZPN zawodów, 

3) wpływy ze składek i opłat z umów transferowych, 

4) dotacje, darowizny i środki pochodzące z innych źródeł, 

5) inne wpływy z działalności statutowej, 



6) wpływy pochodzące ze szkoleń prowadzonych przez ROZPN. 

§ 29 
Dla ważności oświadczeń woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków 

majątkowych ROZPN wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch osób, w tym Prezesa ROZPN   

i jednego członka Zarządu. 

 

§ 30 
1. ROZPN prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

2. Kontrolę nad gospodarką finansową ROZPN prowadzi Komisja Rewizyjna. 
 

ROZDZIAŁ VII 

Zmiana Statutu i likwidacja ROZPN  
 

§ 31 
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub likwidacji ROZPN podejmuje Walne Zgromadzenie 

Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby jego składu.  

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu ROZPN, jeśli Walne Zgromadzenie Członków nie 

wyznaczy innych likwidatorów. 

3. Pozostały po likwidacji majątek ROZPN, zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego 

Zgromadzenia Członków ROZPN.  

ROZDZIAŁ VIII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 32 

 

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Członków oraz 

Zarządowi ROZPN. 

      

§ 33 
Statut niniejszy został przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków ROZPN w dniu -

_________  2014 roku w Radomiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radom ,…………………………….. 

 

 

 

 



 

 

 


