„do użytku wewnętrznego”
REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO DELEGATÓW
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ
Gdańsk - 07. czerwiec 2021 roku
I. PRZEPISY OGÓLNE.
1) Ilekroć mowa w Regulaminie o:
a) Walnym Zgromadzeniu, należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze
Delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej odbywające się w dniu 07. 06.2021 r;
b) Związku, należy przez to rozumieć Pomorski Związek Piłki Nożnej;
c) Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, należy przez to rozumieć również Zastępcę
Przewodniczącego przejmującego obowiązek prowadzenia obrad;
d) Delegacie, należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do udziału z głosem stanowiącym w
Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
odbywającym się w dniu 07.06.2021 r.
2) Walne Zgromadzenie obraduje w oparciu o Statut Związku oraz Regulamin Obrad.
3) Termin i miejsce Walnego Zgromadzenia określa uchwała nr 118/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r.
Zarządu Związku w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
4) Wszelkie kwestie nieuregulowane Statutem Związku oraz Regulaminem Obrad rozstrzyga
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.
II. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU.
1) W Walnym Zgromadzeniu udział biorą z głosem stanowiącym Delegaci członków Związku, którzy
uzyskali swoje mandaty na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów
Pomorskiego ZPN w dniu 22 sierpnia 2020 roku, chyba, że Komisarz Wyborczy postanowieniem
stwierdził wygaśnięcie mandatu Delegata lub członek Pomorskiego ZPN dokonał wyboru nowego
Delegata (przepisy z przepisy art. 28 i art. 29 z uwzględnieniem art. 17 ust.1 oraz art. 23 § 3, § 5 i § 6
Statutu Pomorskiego ZPN).
2) W sytuacji, o której mowa w art. 23 § 5 ust. 1 - 3 Statutu Związku, a także w przypadku
spodziewanej nieobecności delegata na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, członkowie
Pomorskiego ZPN mogą w trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delegata na Walne
Zgromadzenie Związku, z zastrzeżeniem, ze musi to nastąpić zgodnie z postanowieniami art. 28 §
1 Statutu Związku, nie później niż 45 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Pomorskiego
ZPN. W szczególnym przypadku Walne Zgromadzenie Pomorskiego ZPN może wyrazić zgodę na
dopuszczenie do obrad nowego delegata, którego wybór został dokonany bez zachowania
terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
3) Ostateczna lista Delegatów jest ustalana i aktualizowana przez Komisarza Wyborczego, którego
rozstrzygnięcia w tym przedmiocie są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu w trybie
wewnątrzzwiązkowym.
4) Delegaci potwierdzają swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu poprzez podpisanie listy
obecności oraz odbiór mandatu/terminalu/tabletu umożliwiającego oddawanie głosów w
systemie elektronicznym. Tylko obecni Delegaci mogą głosować. Wyłącza się możliwość
głosowania poprzez pełnomocnika lub korespondencyjnie. Każdemu Delegatowi przysługuje
jeden głos.
5) Delegaci organizacji pozbawionych członkostwa i zawieszonych członków nie mogą uczestniczyć
w Walnym Zgromadzeniu.
6) W Walnym Zgromadzeniu udział biorą z głosem doradczym:
a) członkowie honorowi Związku;
b) członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, niebędący Delegatami;
c) inni osoby zaproszone przez Prezesa Pomorskiego ZPN.

7) W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział przedstawiciele środków masowego przekazu
akredytowani przez Dyrektora Biura Związku. Akredytacja jest wydawana wyłącznie aktywnym
zawodowo dziennikarzom mediów wpisanych do sądowego rejestru dzienników i czasopism w
rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe (Dz. U. 1984, Nr 5, poz. 24 z
późniejszymi zmianami).
III. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA.
1) Obrady Walnego Zgromadzenia są jawne.
2) Walne Zgromadzenie zwołane prawidłowo jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał,
które zapadają zwykłą większością głosów w obecności bezwzględnej większości Delegatów, o ile
postanowienia Statutu Pomorskiego ZPN nie stanowią inaczej.
3) Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Związku i prowadzi je do czasu wyboru
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i jego Zastępcy.
4) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz jego Zastępca nie muszą być Delegatami.
5) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jego Zastępcy odbywa się w głosowaniu
jawnym. Jeżeli zgłoszono tylko po jednej kandydaturze do każdej z wymienionej funkcji, wybór
może nastąpić przez aklamację.
6) Wybór członków Komisji Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu jawnym. Jeżeli
zgłoszono liczbę kandydatur odpowiadającą liczbie członków Komisji, wybór Komisji może
nastąpić an block.
7) Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał dotyczących spraw nieujętych w porządku
obrad, przyjętym przez Delegatów w wersji im przesłanej w trybie art. 32 § 6 Statutu Związku.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia może zostać zmieniony większością 2/3 głosów, przy
obecności bezwzględnej większości Delegatów.
8) Wybór Delegatów, Zastępców Delegatów Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN oraz Komisarza Wyborczego Pomorskiego ZPN
odbywa się w głosowaniu tajnym.
9) Walne Zgromadzenie uchwały podejmuje w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem treści pkt 8, o
ile przynajmniej 2/3 obecnych Delegatów nie zażąda głosowania tajnego.
10) Przy wszystkich głosowaniach, głosy nieważne, nieoddane lub wstrzymujące się nie są
uwzględniane przy obliczaniu większości.
11) Głosowania mogą odbywać się z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów.
IV. ORGANY WALNEGO ZGROMADZENIA.
1) Organami Walnego Zgromadzenia są:
a) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia;
b) Komisarz Wyborczy;
c) Komisje Walnego Zgromadzenia: Mandatowa oraz Uchwał i Wniosków.
2) Prezydium Walnego Zgromadzenia stanowią: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i jego
Zastępca, Komisarz Wyborczy, Prezes Związku, Sekretarz Zarządu.
3) Przebiegiem Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Do jego
zadań należy w szczególności:
a) ogólne kierownictwo obradami;
b) udzielanie głosu uczestnikom obrad, Komisarzowi Wyborczemu i Przewodniczącym Komisji
Walnego Zgromadzenia;
c) zarządzenia głosowań i określanie czasu ich trwania;
d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad oraz zachowanie powagi i właściwej atmosfery
Walnego Zgromadzenia;
e) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali;
f) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad;
g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych i kwestii nieuregulowanych Statutem Związku
oraz Regulaminem Obrad;
h) zarządzanie przerw w obradach Walnego Zgromadzenia;
i) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

4) Od rozstrzygnięć Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje każdemu Delegatowi
sprzeciw, o którym rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
5) Do kompetencji Komisarza Wyborczego należy:
a) organizacja i przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i jego
Zastępcę;
b) zarządzenie zamknięcia list kandydatów uczestniczących w wyborach;
c) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zgłoszonych kandydatur na Delegatów oraz
Zastępców Delegatów Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
Delegatów PZPN;
d) stwierdzenie posiadania przez kandydatów biernego prawa wyborczego;
e) sporządzenie listy kandydatów w kolejności alfabetycznej;
f) wyjaśnienie sposobu głosowania;
g) nadzór nad prawidłowością przebiegu wyborów;
h) ustalenie wyników głosowania i wyborów;
i) rozstrzyganie wszelkich wniosków i protestów dotyczących procesu wyborczego.
6) Sekretarz Zarządu jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu obrad. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia powołuje na jego wniosek 3 protokolantów.
7) Walne Zgromadzenie wybiera następujące Komisje:
a) Komisję Mandatowa - w składzie 3 osób, której zadaniem jest: sprawdzenie listy obecności
Delegatów i ważności ich mandatów oraz przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu
sprawozdania, co do ważności Zgromadzenia i prawomocności podejmowanych uchwał;
b) Komisję Uchwał i Wniosków - w składzie 3 osób, której zadaniem jest zebranie i
przedstawienie Delegatom wniosków i uchwał zgłoszonych przez Delegatów oraz ujętych w
projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia.
8) W razie zaistnienia takiej potrzeby Walne Zgromadzenie może powołać inne Komisje, niż
przewiduje to niniejszy Regulamin.
9) Każda Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Sprawozdanie z prac
Komisji na Walnym Zgromadzeniu składają: Przewodniczący Komisji lub upoważniona przez
Komisję osoba uczestnicząca w pracach Komisji. Każda Komisja sporządza protokół ze swojej
działalności, podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący Komisji
przekazuje protokół Komisji Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
10) Walne Zgromadzenie wybiera spośród Delegatów trzy osoby dla zweryfikowania protokołu
odbywającego się Zgromadzenia.
V.1. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DELEGATÓW ORAZ ZASTĘPCÓW DELEGATÓW
POMORSKIEGO ZPN NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE
DELEGATÓW PZPN.
1) Zgodnie z art. 22 § 2 pkt 1 lit. b) Statutu PZPN Pomorski ZPN wybiera, w oddzielnych
głosowaniach, 4 delegatów i w takiej samej liczbie zastępców delegatów na Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN.
2) 4 delegatów Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów
PZPN jest wybieranych przez Delegatów zwykłą większością głosów. Za wybranych delegatów
uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwyższą ilość głosów.
3) 4 zastępców delegatów Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze
Delegatów jest wybieranych przez Delegatów zwykłą większością głosów. Za wybranych
zastępców delegatów uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwyższą ilość
głosów.
4) W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez więcej kandydatów niż liczba osób
przewidzianych przez Statut PZPN w wyborach 4 delegatów oraz 4 zastępców delegatów na
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN, w drugiej lub każdej następnej
turze głosowania biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów.
5) Każdy z kandydatów startujących w wyborach najpóźniej do zarządzenia zamknięcia list
kandydatów przez Komisarza Wyborczego powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. Osoba
obecna może wyrazić zgodę ustnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Osoba nieobecna na

Walnym Zgromadzeniu może wyrazić zgodę na piśmie, która powinna być przedłożona
Komisarzowi Wyborczemu i dołączona do protokołu Walnego Zgromadzenia.
6) W pierwszej kolejności odbywają się wybory delegatów Pomorskiego ZPN na Walne
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN. Po dokonaniu wyboru delegatów
odbywa się wybór zastępców delegatów Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN.
7) Przed rozpoczęciem każdego głosowania w sprawie wyborów Komisarz Wyborczy udziela
szczegółowych wyjaśnień, co do sposobu głosowania.
8) Z przebiegu głosowania, Komisarz Wyborczy sporządza protokół, który przedkłada
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
V.2. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW KOMISARZA WYBORCZEGO.
1) Wybory Komisarza Wyborczego przeprowadza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
2) Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy:
a) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zgłoszonych kandydatur na Komisarza Wyborczego,
b) stwierdzenie posiadania przez kandydatów biernego prawa wyborczego,
c) sporządzenie listy kandydatów w kolejności alfabetycznej,
d) wyjaśnienie sposobu głosowania,
e) zarządzenia głosowań i określanie czasu ich trwania,
f) nadzór nad prawidłowością przebiegu wyborów,
g) ustalenie wyników głosowania i wyborów,
h) rozstrzyganie wszelkich wniosków i protestów dotyczących procesu wyborczego.
3) Kandydatem na Komisarza Wyborczego mogą być delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów
Pomorskiego ZPN lub inne osoby zamieszkałe na stałe na terytorium województwa pomorskiego.
Kandydatem może być wyłącznie osoba posiadająca wyższe wykształcenie prawnicze, która nie
była karana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
4) Kandydat na Komisarza Wyborczego powinien być zgłoszony do Dyrektora Biura Związku nie
później niż 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów przez co najmniej 15
członków Pomorskiego ZPN, przy czym każdy uprawniony podmiot może zgłosić nie więcej niż
jednego kandydata. Wraz ze zgłoszeniem, kandydat na Komisarza Wyborczego zobowiązany jest
dostarczyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności oraz oświadczenie o
wyrażeniu zgody na kandydowanie.
5) Komisarzem Wyborczym zostaje wybrana osoba, która w pierwszej turze głosowania uzyska
bezwzględną większość głosów, tj. 50 % + 1 oddanych i ważnych głosów.
6) Jeżeli na funkcję Komisarza Wyborczego kandyduje 2 kandydatów, a żaden z nich nie uzyska w
pierwszej turze głosowania bezwzględnej większości głosów, w drugim głosowaniu wybór
Komisarza Wyborczego następuje zwykłą większością głosów.
7) Jeżeli na funkcję Komisarza Wyborczego kandyduje więcej niż 2 kandydatów, a żaden z nich nie
uzyska w pierwszej turze głosowania bezwzględnej większości głosów, wówczas dwaj kandydaci,
który uzyskali w tym głosowaniu największą liczbę głosów, biorą udział w drugim głosowaniu.
Gdy z uwagi na uzyskanie równej ilości głosów nie jest możliwe ustalenie dwóch kandydatów
uprawnionych do udziału w drugim głosowaniu, przyjmuje się, iż uprawnienie do udziału w
drugim głosowaniu przysługuje więcej niż dwóm kandydatom. W drugim głosowaniu
Komisarzem Wyborczym zostaje kandydat, który uzyska zwykłą większość głosów.
8) Przed rozpoczęciem każdego głosowania w sprawie wyboru Komisarza Wyborczego
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela szczegółowych wyjaśnień co do sposobu
głosowania.
9) Z przebiegu głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza protokół, który
stanowi załącznik do protokołu z Walnego Zgromadzenia.
VI. ZASADY PROWADZENIA DYSKUSJI.
1) Każdy uczestnik obrad Walnego Zgromadzenia ma prawo zabrania głosu w dyskusji w kolejności
zgłoszenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością
zgłoszeń.

2) W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.
Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące w szczególności:
a) sposobu obradowania,
b) sposobu głosowania,
c) głosowania bez dyskusji,
d) przerwania dyskusji,
e) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
f) zamknięcia listy kandydatów.
3) Wniosek formalny może zgłosić wyłącznie osoba uprawniona do udziału w Walnym
Zgromadzeniu z głosem stanowiącym.
4) Wniosek formalny poddaje pod głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
5) W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i umożliwienia zabrania głosu przez większą
ilość uczestników Walnego Zgromadzenia czas poszczególnych wystąpień ogranicza się do 5 min
w danym temacie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo do przedłużenia czasu
trwania poszczególnych wystąpień.
6) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od
przedmiotu dyskusji lub przekracza czas ustalony do wystąpień. Niestosującym się do uwag
osobom Przewodniczący obrad może odebrać głos.
7) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie znieważającej lub
zniesławiającej inne osoby, po uprzednim zwróceniu uwagi na niestosowność wypowiedzi.
8) Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie
uchwały, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, przestrzegając przy tym
zasady, aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 07. czerwca 2021 roku dla
potrzeb Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dacie jego uchwalenia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów

