Regulamin Podokręgu
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
z siedzibą w Rzeszowie

Na podstawie art.3 § 7 oraz art. 35 § 1 pkt. 9 Statutu Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
postanawia się co następuje:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1.Podokręg jest jednostką organizacyjną Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, zwanego
dalej Podk. ZPN, powołaną odrębną uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Podk. ZPN,
która określa jego teren działania i siedzibę.
2.Podokręgi Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej noszą nazwę : Podokręg Piłki Nożnej
Rzeszów -nazwa skrócona PPN Rzeszów , Podokręg Piłki Nożnej Stalowa Wola - nazwa
skrócona PPN Stalowa Wola , Podokręg Piłki Nożnej Dębica- nazwa skrócona PPN Dębica .
§2
1.Podokręg działa w oparciu o Statut Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej i niniejszy
Regulamin.
2.W swojej działalności Podokręg przestrzega wszelkich przepisów, uchwał, zarządzeń,
wytycznych i regulaminów wydanych przez Polski i Podkarpacki Związek Piłki Nożnej .
§3
Funkcjonowanie Podokręgu opiera się na pracy społecznej działaczy oraz zatrudnionych
pracownikach .
§4
1.Podokręg nie posiada osobowości prawnej, nie może prowadzić działalności gospodarczej,
a wpływy i wydatki finansowe związane z jego funkcjonowaniem rozliczane są przez
Podkarpacki Związek Piłki Nożnej.
2. Podokręg działa w ramach przekazanych, przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej w
Rzeszowie, kompetencji i uprawnień określonych w niniejszym regulaminie oraz innych
przepisach Podk. ZPN
§5
1. Celem działania Podokręgu jest prowadzenie, na swoim terenie działania, rozgrywek
piłkarskich w określonych, odrębną uchwałą Zarządu Związku, klasach rozgrywkowych.
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2. Podokręg realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) opracowanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej oraz kierowanie działaniami
związanymi z uprawianiem piłki nożnej w Podokręgu,
2) organizowanie i prowadzenie rozgrywek mistrzowskich i pucharowych oraz imprez
sportowych w piłce nożnej zgodnie z posiadanymi uprawnieniami przekazanymi przez
Podk. ZPN ,
3) współtworzenie regulaminów, przeprowadzenia zawodów mistrzowskich i
pucharowych oraz innych organizowanych na obszarze działalności Podokręgu Piłki
Nożnej , zgodnie z posiadanymi uprawnieniami przekazanymi przez Podk. ZPN ,
4) opracowywanie terminarzy rozgrywek mistrzowskich i pucharowych ,
5) przygotowanie reprezentacji Podokręgu poszczególnych roczników do turniejów
organizowanych przez Podkarpacki ZPN ,
6) prowadzenia szkoleń sędziów w ramach Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej ,
7) sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Podk. ZPN mających
swoją siedzibę na obszarze działania Podokręgu, zawodników, trenerów, sędziów i
działaczy Podokręgu, przepisów statutów, regulaminów, zarządzeń, wytycznych i
uchwał Polskiego i Podk. ZPN,
8) nakładanie kar dyscyplinarnych na kluby, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy
Podokręgu za naruszenie przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłki nożnej ,
związanych z i prowadzonymi przez Podokręg rozgrywkami ,
9) prowadzenie działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów
piłki nożnej na obiektach sportowych,
10) prowadzenie rejestracji i nadawanie uprawnień do gry na dany sezon rozgrywkowy
zawodnikom drużyn z terenu działania Podokręgu w pełnym zakresie systemu
Extranet ,
11) podejmowanie innych działań przekazanych przez Podk. ZPN dla realizacji celów i
zadań Podokręgu ,
12) opracowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz poszczególnych komisji
Podokręgu,
13) wydawanie okresowych komunikatów dotyczących prowadzonych rozgrywek ,
zmian w regulaminie rozgrywek i innych informacji z zakresu swej działalności ,
14) Sporządzanie i opiniowanie wniosków o odznaczenia dla osób zasłużonych dla piłki
nożnej, działających na terenie Podokręgu
§6
Podokręg ulega rozwiązaniu w przypadku:
1) uchwały Walnego Zebrania Delegatów Związku o rozwiązaniu Podokręgu
2) rozwiązania, likwidacji lub upadłości Podk. ZPN.

II.

WŁADZE PODOKRĘGU

3

§7
1.
2.
3.
4.
5.

Władzą Podokręgu jest jego Zarząd.
Kadencja Zarządu Podokręgu jest równa kadencji Władz Podk. ZPN.
Zarząd składa się z 7 do 11 osób , w tym prezesa Podokręgu.
Prezesa Podokręgu powołuje i odwołuje Zarząd Podk. ZPN.
Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd Podk. ZPN, na wniosek Prezesa
Podokręgu lub z własnej inicjatywy.
§8

1. Po upływie kadencji Zarządu Podokręgu, powołanie nowego Zarządu winno nastąpić w
terminie 30 dni od daty ukonstytuowania się Zarządu Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej.
2. Do czasu powołania nowego Zarządu jego obowiązki pełni Zarząd, którego kadencja
upłynęła.
§9
1.Prezesem, oraz członkiem Zarządu Podokręgu, może być osoba, która w wyborach, o
których mowa w art.21 § 2 pkt 1 i 2 Statutu Podk. ZPN , bądź na podstawie art. 21 § 2 pkt 8
lit a Statutu Podk. ZPN uzyskała mandat delegata na Walne Zebranie Delegatów Podk. ZPN,
bezpośrednio poprzedzające jej powołanie w skład Zarządu, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Prezes i członkowie Zarządu Podokręgu sprawujący swoje funkcje w dniu wejścia w życie
niniejszego Regulaminu, mogą zachować swoje stanowiska do końca kadencji, chyba że
zostaną odwołani przez Zarząd Podk. ZPN z innych przyczyn niż nie spełnianie warunków
określonych w ust. 1.
3.Prezesem Podokręgu nie może być prezes klubu.
§ 10
1. Zarząd Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej może w każdym czasie odwołać z
pełnionych funkcji Prezesa oraz członka Zarządu Podokręgu, który nie bierze czynnego
udziału w jego pracach, lub gdy jego działanie jest sprzeczne z przepisami
obowiązującymi w Podkarpackim Związku Piłki Nożnej, bądź strategią działania przyjętą
przez Związek.
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 może nastąpić z własnej inicjatywy Zarządu
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej lub na pisemny wniosek Prezesa Podokręgu bądź
co najmniej ½ członków Zarządu Podokręgu.
3. Do prezesa i członka Zarządu Podokręgu stosuje się odpowiednio § 6 ust.1, 3 , 4 i 8
Regulaminu Zarządu Podk. ZPN.
§ 11
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1. Prezes oraz każdy z członków Zarządu Podokręgu może w okresie kadencji zrezygnować
z pracy w Zarządzie, poprzez zgłoszenie Zarządowi Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej pisemnego ustąpienia.
2. W przypadku ustąpienia lub odwołania osoby o której mowa w ust.1 , Zarząd
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w terminie 60 dni od daty ustąpienia lub
odwołania, powołuje na jej miejsce inną osobę spośród osób wymienionych w § 9 ust. 1.
§ 12
1. Zarząd Podokręgu na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane w ciągu 14 dni
od dnia powołania, wybiera spośród swoich członków:
1) jednego lub dwóch Wiceprezesów Zarządu
2) Sekretarza Zarządu
2. Do wyborów , o których mowa w ust. 1 Stosuje się odpowiednio § 3 ust. 2-6 Regulaminu
Zarządu Podk. ZPN.
§ 13
1. Posiedzenia Zarządu Podokręgu odbywają się w zależności od potrzeb nie rzadziej niż co
3 miesiące.
2. Stosuje się odpowiednio § 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Zarządu Podk. ZPN.
§ 14
1. Do kompetencji Zarządu Podokręgu należy w szczególności:
1) reprezentowanie Podokręgu i działanie w jego imieniu,
2) realizowanie uchwał, programów, zarządzeń i wytycznych Zarządu Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej,
3) wybór wiceprezesów i sekretarza Zarządu,
4) zwoływanie zebrań przedstawicieli klubów mających swoją siedzibę na terenie
działania Podokręgu,
5) prowadzenie rozgrywek piłkarskich powierzonych do prowadzenia przez Zarząd
Podkarpackiego Związku piłki Nożnej,
6) powoływanie i odwoływanie Przewodniczących i członków Komisji działających w
Podokręgu,
7) podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach funkcjonowania Podokręgu z wyjątkiem
zastrzeżonych do kompetencji władz Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz
Wydziałów i Komisji stałych Związku i Podokręgu,
8) nadzór merytoryczny nad pracą osób realizujących obsługę administracyjną w
Podokręgu, przestrzeganiem przez nich dyscypliny pracy i obowiązków
pracowniczych.
2. Stosuje się odpowiednio § 12 i § 13 ust. 1 – 6 Regulaminu Zarządu Podkarpackiego
Związku Piłki Nożnej.
§ 15
1. Całokształtem prac Zarządu Podokręgu kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje
Podokręg na zewnątrz.
2. Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:

5

1) realizacja uchwał Zarządu Podokręgu,
2) bieżące działanie w imieniu Podokręgu, włącznie z podejmowaniem decyzji w
sprawach nie cierpiących zwłoki,
3) zwoływanie zebrań Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3
członków Zarządu oraz przewodniczenie tym posiedzeniom,
4) utrzymywanie bieżących kontaktów z władzami Podkarpackiego Związku Piłki
Nożnej,
5) opracowanie planów pracy Zarządu Podokręgu,
6) nadzór nad prawidłową działalnością Komisji Podokręgu,
7) rozliczenie ze środków finansowych przekazanych przez Podkarpacki Związek Piłki
Nożnej,
3. Podczas nieobecności Prezesa jego obowiązki wykonuje wiceprezes lub inny wyznaczony
członek Zarządu .

III.

ORGANY JURYSDYKCYJNE, WYKONAWCZE I ADMINISTRACYJNE
PODOKRĘGU
§ 16

1. Organami jurysdykcyjnymi Podokręgu są:
1) Komisja Dyscypliny,
2) Komisja ds. Licencji Klubowych.
2. Organy jurysdykcyjne są powoływane na czas nieokreślony lub na czas oznaczony w
zależności od uznania Zarządu Podokręgu.
3. Każda z Komisji określonych w ust. 1 składa się z Przewodniczącego oraz członków w
ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania, powoływanych i odwoływanych
przez Zarząd Podokręgu.
§ 17
1. Organem dyscyplinarnym Podokręgu jest Komisja Dyscypliny.
2. Do działania Komisji Dyscypliny Podokręgu stosuje się odpowiednio Regulamin
Wydziału Dyscypliny Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, z zastrzeżeniem, że
członkowie Zarządu Podokręgu ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną przed
Wydziałem Dyscypliny Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej
§ 18
1. Komisja ds. Licencji Klubowych prowadzi proces przyznawania licencji klubom do
uczestniczenia w rozgrywkach prowadzonych przez Podokręg.
2. Do działania Komisji ds. Licencji Klubowych stosuje się odpowiednio Regulamin
Komisji ds. Licencji Klubowych Podk. ZPN.
§ 19
1. Organami wykonawczymi Zarządu Podokręgu są:
1) Komisja Gier
2) Kolegium Sędziów Podokręgu
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2. W zależności od potrzeb Zarząd Podokręgu może powoływać inne, niż wymienione w ust.
1, Komisje o charakterze stałym lub doraźnym.
3. Organy wykonawcze są powoływane na czas nieokreślony lub na czas oznaczony w
zależności od uznania Zarządu Podokręgu.
3. Każda z Komisji określonych w ust. 1 i 2 składa się z Przewodniczącego oraz członków w
ilości niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania, powoływanych i odwoływanych przez
Zarząd Podokręgu.
§ 20
1. Komisja Gier jest organem wykonawczym Podokręgu powołanym do bieżącego
prowadzenia rozgrywek piłkarskich podlegającym kompetencji Podokręgu.
2. Do działania Komisji Gier Podokręgu stosuje się odpowiednio Regulamin Wydziału Gier
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
§ 21
1. Kolegium Sędziów Podokręgu jest organem wykonawczym Podokręgu kierującym i
organizującym nabór, szkolenie i obsługę przez sędziów, zawodów prowadzonych przez
Podokręg.
2. Do działania Kolegium Sędziów Podokręgu stosuje się odpowiednio Regulamin
Kolegium Sędziów Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej .
§ 22
Członkami organów jurysdykcyjnych i wykonawczych Podokręgu mogą być wyłącznie
osoby nie karane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
§ 23
1. Organem administracyjnym Podokręgu jest Biuro Podokręgu, z wyłączeniem Podokręgu
w Rzeszowie, który jest obsługiwany przez Biuro Podk. ZPN.
2. Obsługę administracyjną Biura Podokręgu realizują pracownicy Biura Podkarpackiego
ZPN, przy wsparciu dodatkowo zatrudnionych osób.
3. Osoby wspierające w Podokręgu Pracowników Biura Podk. ZPN zatrudnia i zwalnia
Prezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
4. Osoby, o których mowa w ust. 3 zatrudniane są na podstawie umowy o pracę lub umowy
cywilnoprawnej i świadczą pracę w oparciu o pisemny zakres czynności.
IV . POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie zmieniany w drodze uchwały Zarządu
Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej.
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§ 25
Prawo wykładni przepisów Regulaminu przysługuje Zarządowi Podk. ZPN.
§ 26
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj z dniem 17.04.2018r.

