PROJEKT
Załącznik do Uchwały Nr ........ z dnia 18 lipca 2020 r.
Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów
Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie

Regulamin
Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
§1
Zarząd jest organem władzy Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, działającym
w okresach między Walnymi Zebraniami Delegatów.
§2
1. Zarząd składa się z 21 osób wybranych na Walnym Zebraniu Delegatów, w tym
wybranego zgodnie z art. 36 Statutu, Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
2. Kadencja Prezesa i Członków Zarządu trwa 4 lata. Mogą oni być wybierani na kolejne
kadencje.
3. Członek Zarządu nie może być równocześnie członkiem organu jurysdykcyjnego
Związku ani Komisji Rewizyjnej.
§3
1. Zarząd na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane w ciągu 14 dni od
dnia wyboru, wybiera spośród swoich członków:
a/ Wiceprezesów w liczbie określonej przez siebie,
b/ Sekretarza Zarządu,
c/ Komisję ds. Nagłych,
2. Wybory, o których mowa w ust. 1 odbywają się w sposób jawny lub tajny
w zależności od Uchwały Zarządu, a za wybraną uważa się osobę, która otrzymała
największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów przeprowadza się
dodatkowe głosowanie na kandydatów, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów.
3. Odwołanie z pełnionych funkcji osób o których mowa w ust. 1 przed upływem
kadencji, może nastąpić w drodze uchwały Zarządu podjętej na pisemny wniosek co
najmniej 1/3 członków Zarządu.
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4. Dla ważności uchwały, o której mowa w ust. 3 wymagana jest większość 2/3 głosów
przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.
5. Wiceprezesi, Sekretarz Zarządu i członkowie Komisji ds. Nagłych mogą w okresie
kadencji zgłosić pisemnie ustąpienie z pełnionych funkcji.
6. W miejsce odwołanej lub ustępującej osoby, Zarząd wybiera spośród swoich
członków inną osobę. Wybory odbywają się w sposób określony w ust. 2 i winny zostać
przeprowadzone w terminie 14 dni od chwili odwołania lub ustąpienia.
§4

1. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu
zwołuje posiedzenia Zarządu, o czym niezwłocznie informuje listownie, e-mailem
lub w nagłych przypadkach telefonicznie członków Zarządu.
3. Posiedzenia odbywają się w formie fizycznej obecności członków Zarządu w
miejscu gdzie odbywa się posiedzenie, dalej zwane posiedzeniem zwykłym lub
mogą odbywać się w formie telekonferencji, wideokonferencji lub poprzez
głosowanie za pośrednictwem urządzeń elektronicznych (e-mail), dalej zwane
posiedzeniami zdalnymi.
4. O formie, zwykłej bądź zdalnej, odbycia zwoływanego posiedzenia, każdorazowo
decyduje Prezes Podk. ZPN lub działający w jego zastępstwie członek Zarządu.
5. Biuro Związku przed każdym posiedzeniem Zarządu przesyła jego członkom
uzgodniony z Prezesem Podk. ZPN porządek posiedzenia, projekty planowanych do
podjęcia uchwał, oraz inne posiadane materiały w sprawach objętych porządkiem
obrad.
6. Udział
w
posiedzeniu
zwykłym
członkowie
Zarządu
potwierdzają
własnoręcznym podpisem w liście obecności. W posiedzeniach zdalnych w postaci
tele – lub wideo – konferencji udział w posiedzeniu poszczególnych członków
Zarządu jest odnotowywany w Protokole z posiedzenia po sprawdzeniu obecności
oraz za potwierdzeniem identyfikacji poprzez podanie nr PESEL (identyfikacja nie
dotyczy wideokonferencji). Za obecnych podczas rozpatrywania spraw w drodze
komunikacji mailowej uważa się tych członków Zarządu, którzy wzięli udział w
głosowaniu mailowym.
7. Dopuszcza się rozpatrywanie spraw przez Zarząd w drodze komunikacji
mailowej Prezesa Podkarpackiego ZPN, z pozostałymi członkami Zarządu. Prezes
Podkarpackiego ZPN przesyła za pośrednictwem Biura Związku materiały
dotyczące określonego zagadnienia oraz projekt uchwały lub decyzji do akceptacji
poszczególnym członkom Zarządu, zakreślając termin odpowiedzi. Członkowie
Zarządu wyrażają swoje stanowisko mailowo, przesyłając odpowiedź do Biura
Związku.
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Wydruki nadesłanych odpowiedzi załącza się do podejmowanej uchwały/ decyzji
przez Zarząd.
8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Treść każdej z Uchwał podjętych na
posiedzeniu zwykłym jest dokumentowana odrębnie i stanowi załącznik do
Protokołu. W protokołach z posiedzeń zdalnych treść każdej z uchwał jest ponadto
wpisana do protokołu, z wyłączeniem protokołu z głosowania mailowego.
Treść Decyzji Zarządu dokumentowana jest bezpośrednio w Protokole. Protokół
podpisują Prezes Podk. ZPN lub inna osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz
protokolant.
§5
Każdy z członków Zarządu ma obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu.
§6
1. Ustanie członkostwa w Zarządzie Podkarpackiego ZPN następuje w przypadku
śmierci lub dobrowolnej rezygnacji złożonej przez Członka Zarządu, a także może
nastąpić w razie odwołania lub zawieszenia Członka Zarządu na zasadach
określonych poniżej w ust 2 – 9.
2. Walne Zebranie Delegatów może odwołać Członka Zarządu Podkarpackiego ZPN,
względnie zawiesić go w prawach członka.
3. Odwołanie każdego członka Zarządu Podk. ZPN następuje w razie skazania danej
osoby prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, jak również może nastąpić w
razie:
1) prawomocnego orzeczenia kary bezwzględnej dyskwalifikacji za umyślne
przewinienie dyscyplinarne,
2) rażącego naruszenia przez członka Zarządu Podk. ZPN Statutu lub innych
przepisów wewnątrzzwiązkowych, bądź zaniechania lub nienależytego
wypełniania obowiązków członkowskich.
4. Odwołanie lub tymczasowe zawieszenie Członka Zarządu Podk. ZPN może w
szczególności nastąpić w razie:
1) wszczęcia przez organy ścigania w stosunku do ww. osoby postępowania karnego
o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe;
2) wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przez organy związkowe za naruszenie
norm etyczno-moralnych obowiązujących w sporcie piłki nożnej;
5. Propozycja odwołania lub zawieszenia na czas określony członka Zarządu musi być
uzasadniona na piśmie. Jest ona wysyłana delegatom na Walne Zebranie Delegatów
wraz z porządkiem obrad.
6. Członek Zarządu, w stosunku do którego zgłoszono wniosek o odwołanie lub
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czasowe zawieszenie musi mieć zapewnione prawo obrony w trakcie obrad
Walnego Zebrania Delegatów.
7. Jeśli propozycja odwołania ww. osoby ze składu Zarządu Podk. ZPN, względnie jej
tymczasowego zawieszenia zostanie podtrzymana w chwili zatwierdzania porządku
obrad, Walne Zebranie Delegatów wypowiada się co do niej w głosowaniu tajnym. Dla
odwołania lub zawieszenia ww. osób konieczna jest większość 2/3 ważnie oddanych
głosów, przy obecności bezwzględnej większości delegatów.
8. Osoba odwołana lub czasowo zawieszona przestaje pełnić funkcję ze skutkiem
natychmiastowym.
9. W przypadkach, o których mowa w ust.4 Zarząd Podk. ZPN większością 2/3 ważnie
oddanych głosów przy obecności bezwzględnej większości Członków Zarządu może z
wyłączeniem Prezesa Podk. ZPN czasowo odwołać lub zawiesić członka Zarządu Podk.
ZPN, do najbliższego Walnego Zebrania, które winno podjąć uchwałę w sprawie
zawieszonego członka Zarządu Podk. ZPN.
§7
W razie ustąpienia Prezesa w okresie między Walnymi Zebraniami Delegatów, Zarząd
w terminie do 14 dni powierza jego obowiązki jednemu z Wiceprezesów lub członków
Zarządu, który pełni je do czasu najbliższego Walnego Zebrania, które dokonuje
wyboru nowego Prezesa Związku.
§8
Każdy z członków Zarządu może w okresie kadencji zrezygnować z pracy w Zarządzie
poprzez zgłoszenie pisemnego ustąpienia.
§9
W przypadku ustąpienia lub odwołania 1/3 członków Zarządu, Zarząd niezwłocznie
podejmuje decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów.
§10
1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
1) przygotowywanie i zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów,
2) realizowanie programu i zaleceń przyjętych w Uchwałach Walnego Zebrania
Delegatów,
3) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 6,
4) przyjmowanie projektów planów działania i planów finansowych,
5) sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego zgodnie z ustawą
o rachunkowości.
6) uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Podk. ZPN
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wiążących się z uczestniczeniem w działalności statutowej Związku,
7) ustalanie wysokości opłat wiążących się z transferami.
8) zatwierdzanie i zmiana wewnętrznej struktury organizacyjnej Podk. ZPN,
9) uchwalanie i zmienianie regulaminów Podokręgów, organów jurysdykcyjnych,
Wydziałów, Komisji, Biura Związku i innych jednostek organizacyjnych Podk. ZPN,
10) uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień,
regulaminów i wytycznych normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie
Województwa Podkarpackiego oraz przepisów gry zgodnych z przepisami FIFA,
UEFA i PZPN,
11) interpretacja Statutu Podk. ZPN oraz regulaminów i innych aktów
normatywnych uchwalanych przez Walne Zebranie lub Zarząd,
12) dbanie o przestrzeganie Statutu oraz uchwalanie regulaminów
wykonawczych, które są niezbędne do prawidłowego stosowania Statutu,
13) określanie typu rozgrywek piłki nożnej, organizowanych w Województwie
Podkarpackim oraz uchwalanie regulaminów tych rozgrywek
14) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządów Podokręgu,
spośród osób, które w wyborach, o których mowa w art. 21 § 2 pkt. 1 i 2 uzyskały
mandat delegata i reprezentują członków z terenu działania danego Podokręgu,
15) powoływanie i odwoływanie przewodniczących, wiceprzewodniczących i
członków organów jurysdykcyjnych Podk. ZPN,
16) powoływanie i odwoływanie przewodniczących oraz członków Wydziałów i
Komisji stałych Podk. ZPN,
17) w razie potrzeby, tworzenie nowych Komisji ad hoc,
18) podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania trenerów zespołów
reprezentacyjnych województwa we wszystkich kategoriach wiekowych oraz
innych osób kadry szkoleniowo – medycznej,
19) powoływanie i odwoływanie Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego,
20) uchwalanie regulaminu działania Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego,
określającego szczegółowe kompetencje Rzecznika,
21) składanie wniosku o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego,
22) sprawowanie kontroli nad zgodnością statutów bezpośrednich członków
Podk. ZPN ze statutami FIFA, UEFA , PZPN i Podk. ZPN,
23) podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem
zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów, Komisji Rewizyjnej
i organów jurysdykcyjnych Związku.
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2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, bieżącą pracą Związku kieruje
Prezes, lub upoważniony przez niego członek Zarządu.
3. Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
1) reprezentowanie Podk. ZPN na zewnątrz oraz działanie w imieniu Związku,
z zastrzeżeniem art. 61 Statutu Podkarpackiego ZPN.,
2) zwoływanie zebrań Zarządu oraz przewodniczenie ich pracom i posiedzeniom,
3) składanie władzom Związku informacji o stanie Podk. ZPN i podejmowanych na
bieżąco decyzjach,
4) nadzorowanie bieżącej działalności Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego
5) określanie struktury organizacyjnej Biura Związku oraz zatrudnianie jego
pracowników, w tym określanie ich wynagrodzenia, przyznawanie nagród oraz
wykonywania innych czynności do jakich zobowiązany i uprawniony jest
Pracodawca,
6) decydowanie w sprawach oraz o wydatkach związanych z bieżącym
funkcjonowaniem Związku,
mieszczących się w ramach zwykłego zarządu
Związkiem.
§11
1. W przypadku naruszenia przez członka Podk. ZPN, zawodnika, trenera, instruktora,
pośrednika transakcyjnego, licencjonowanego organizatora imprez piłkarskich,
sędziego, członka sztabu medycznego lub działacza piłkarskiego Statutu,
postanowień, regulaminów, przepisów, uchwał lub decyzji władz Podk. ZPN,
Zarządowi przysługuje zależnie od okoliczności prawo zastosowania następujących
środków organizacyjno-członkowskich:
1) zwrócenie uwagi na dostrzeżone uchybienia i żądanie ich usunięcia w
określonym terminie,
2) odmówienie pomocy organizacyjnej lub innego poparcia,
3) żądanie zawieszenia lub uchylenia niezgodnych ze Statutem Podk. ZPN i
przepisami wewnątrzzwiązkowymi uchwał lub decyzji podjętych w sprawach
organizacyjno – członkowskich,
4) złożenie wniosku do organów jurysdykcyjnych Związku
stosownego postępowania

o wszczęcie

§12
1. O ile niniejszy Regulamin, nie stanowi inaczej, decyzje/uchwały Zarządu zapadają
zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby
członków Zarządu. Głosy nieważne lub wstrzymujące się od głosowania nie są brane
pod uwagę podczas obliczania większości głosów. W przypadku równej liczby
głosów rozstrzygający jest głos Prezesa Podk. ZPN.
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2. W sprawach osobowych głosowanie ma charakter tajny, jeżeli żądanie w tym
przedmiocie zgłosi co najmniej 1/3 członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.
W takim wypadku głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna składająca się z
trzech członków Zarządu wybranych przez Zarząd w głosowaniu jawnym.
3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane przez Protokolanta, którym jest Sekretarz
Zarządu lub pracownik Biura Podk. ZPN, wyznaczany przez Dyrektora Biura
Związku, względnie sporządzany jest stenogram. Protokół lub stenogram
podpisywany jest przez Prezesa Podk. ZPN lub Wiceprezesa pełniącego jego
obowiązki w razie nieobecności Prezesa Podk. ZPN oraz przez Protokolanta,
a w przypadku stenogramu, również przez Stenografa. Zarząd zatwierdza protokół
(stenogram) na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
4. We wszelkich sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie Zarząd Podk. ZPN jest
uprawniony do podejmowania decyzji na podstawie ogólnych reguł prawa oraz
zasady słuszności.
§13
1. Przypisane kompetencje Zarząd realizuje na posiedzeniach, o których mowa w §4.
2. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym:
a) Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej
b) Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego
c) zaproszeni przez Prezesa, Przewodniczący Wydziałów i Komisji stałych lub
innych komórek organizacyjnych Związku oraz inne osoby zaproszone przez
Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
3. W celu realizacji zadań wymagających długofalowych działań, Zarząd może powołać
zespoły robocze, w skład których wchodzą członkowie Zarządu oraz przedstawiciele
wydziałów, komisji i innych jednostek organizacyjnych Związku.
4. Powołując zespoły robocze, o których mowa w ust. 3, Zarząd wyznacza ich
przewodniczących oraz określa termin wykonania powierzonych zadań.
5. Zarząd może zlecić wykonanie określonych zadań wynikających z jego kompetencji
poszczególnym członkom Zarządu, określając termin ich wykonania.
6. Członkowie zespołów roboczych lub poszczególni członkowie Zarządu, którym
powierzono do wykonania określone zadania, w przypadku ich nie wykonania lub
niedbałego wykonania, podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej na podstawie Art.
110 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
7. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, w sprawach nie cierpiących zwłoki,
decyzje podejmuje Komisja ds. Nagłych, a w przypadku niemożliwości jej zwołania
lub w sprawach bieżącego funkcjonowania Związku mieszczących się w ramach
zwykłego zarządu Związkiem, Prezes Podk. ZPN. Podjęte decyzje i uchwały Komisji ds.
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Nagłych podlegają zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
8. Komisja ds. Nagłych działa według regulaminu przyjętego przez Zarząd.
§14
Za przewinienia dyscyplinarne związane z pracą w Zarządzie jak i za przewinienia
dyscyplinarne nie związane z pracą w Zarządzie, jego członek podlega
odpowiedzialności dyscyplinarnej przed Wydziałem Dyscypliny Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej na zasadach ogólnych, jako działacz piłkarski.
§15
Prawo wykładni przepisów niniejszego regulaminu przysługuje Walnemu Zebraniu
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz Zarządowi Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej.
§16
Regulamin niniejszy może być w każdym czasie zmieniony w drodze uchwały Walnego
Zebrania Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
§17
1. Traci moc Regulamin Zarządu Podkarpackiego ZPN z dnia 24 września 2015 roku z
późniejszymi zmianami.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia
SEKRETARZ

PRZEWODNICZĄCY
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