Uchwała nr IV/ 27 /2018
Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia umowy na prowadzenie rozgrywek
Na podstawie § 50 pkt.1 statutu Wlkp. ZPN, Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
postanawia, co następuje:
§1
Na wniosek Przewodniczącego Wydziału Gier i Ewidencji uchwala się umowę na
prowadzenie rozgrywek w sezonie 2018/2019 w treści stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Wielkopolskiego ZPN
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Warmińska 1, 60-622 Poznań:
61 879 48 30
@: sekretariat@wielkopolskizpn.pl
www.wzpn.poznan.pl

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/27/2018

Umowa o prowadzenie rozgrywek w sezonie 2018/2019
Umowa zawarta w dniu ……………………….. r. w Poznaniu, pomiędzy:
Wielkopolskim Związkiem Piłki Nożnej z siedzibą w Poznaniu ul. Warmińskiej 1, wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział
VIII Gospodarczy KRS pod nr 0000138236, posiadający numer NIP 783 – 11 – 98 - 480
reprezentowanym przez:

1. Pawła Wojtalę – Prezesa Zarządu Wlkp. ZPN
2. Rafała Ratajczaka - Wiceprezesa ds. organizacji rozgrywek

zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą

a ………………………………, z siedzibą w ………………, przy ul. ………………………, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX
Gospodarczy KRS pod ……………………., posiadającym ………………………………………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Prowadzącym.
zawarta została umowa (zwana dalej „Umową”) następującej treści:

1.

2.

3.
4.

§1
Na podstawie § 50 oraz § 51 Statutu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Zleceniodawca zleca, a
Prowadzący zobowiązuje się do prowadzenia rozgrywek mistrzowskich piłki nożnej oraz o Puchar Polski
w sezonie 2018/2019 na terenie powiatów: ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….w
następujących
klasach
rozgrywkowych:
………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….oraz
wskazanej Ligi Międzyokręgowej (tylko dla OZPN Piła i Konin właściwa grupa LMO)
Rozgrywki prowadzone są zgodnie z Regulaminem Rozgrywek Seniorów IV Ligi, Klas Niższych oraz Klas
Młodzieżowych na sezon 2018/2019 oraz Regulaminu Pucharu Polski na sezon 2018/2019, a także
regulaminów innych rozgrywek wskazanych przez Zleceniodawcę.
Prowadzący zobowiązuje się do przedłożenia regulaminu awansów i spadków dotyczących klas
rozgrywkowych które będzie prowadził w sezonie 2018/2019 do dnia 31.07.2018 rok.
Zleceniodawca upoważnia Prowadzącego, a Prowadzący zobowiązuje się do pobierania w imieniu
Zleceniodawcy od uczestników rozgrywek opłat i kar regulaminowych w wysokościach określonych w
Regulaminie Rozgrywek Seniorów IV Ligi, Klas Niższych oraz Klas Młodzieżowych na sezon 2018/2019.
Opłaty od Klubów występujących w Lidze Międzyokręgowej pobiera OZPN prowadzący daną grupę Ligi
Międzyokręgowej.
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§2

1. Prowadzący zobowiązuje się do opracowania systemu oraz terminarza rozgrywek w terminach
2.
3.

1.
2.

1.

1.

2.
3.

4.

1.
2.
3.
4.

umożliwiających skuteczne poinformowanie zespołów uczestniczących w danej klasie rozgrywkowej.
Wszystkie terminarze musza być wprowadzone do systemu Extranet.
Terminarze muszą być zgodne z ramowym terminarzem przygotowanym przez Wydział Gier i Ewidencji
Wielkopolskiego ZPN.
§3
Prowadzący zobowiązuje się do prowadzenia pełnej ewidencji zawodników potwierdzanych i
uprawnianych w Klubach za pośrednictwem systemu Extranet.
Prowadzący zobowiązuje się do prowadzenia pełnej ewidencji transferów definitywnych oraz czasowych
i przejść wolnych zawodników za pośrednictwem systemu Extranet.
§4
Prowadzący zobowiązuje się do zorganizowania następujących wydarzeń sportowych:
a. Turnieje zawodników młodzieżowych w kategorii Skrzat G1-G2, dwa razy w okresie obowiązywania
umowy;
b. Turniej finałowy mistrzostw Wielkopolski w kategorii wskazanej przez Wydział Szkolenia
Wielkopolskiego ZPN;
c. Turniej kadr okręgowych w kategorii wskazanej przez Wydział Szkolenia Wielkopolskiego ZPN, dwa
razy w okresie obowiązywania umowy.
§5
Prowadzący zobowiązuje się do przekazywania informacji o weryfikacji wyników spotkań mistrzowskich
oraz orzeczeń dyscyplinarnych Wydziału Dyscypliny do publikacji na stronie internetowej
Zleceniodawcy.
Prowadzący zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej wszystkich komunikatów przesłanych
od Zleceniodawcy.
Prowadzący zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji Klubów zawierającej następujące informacje:
nazwa, adres, adres stadionu/boiska, adres e-mail, adres e-mail w domenie @wielkopolskizpn.pl, numer
telefonu oraz osobę kontaktową.
W toku realizacji Umowy Prowadzący zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów prawa
powszechnego, przepisów PZPN, uchwał i wytycznych Wlkp. ZPN oraz ewentualnych innych uzgodnień
pomiędzy Stronami. W sytuacji wątpliwości Prowadzącego co do sposobu realizacji Umowy w danym
aspekcie zasięgnie On opinii Zleceniodawcy i zastosuje się do niej.
§6
Prowadzący zobowiązany jest do każdorazowego wyznaczenia sędziów rozgrywek.
Kolegium Sędziów prowadzącego rozgrywki podlega kompetencyjnie Pełnomocnikowi Zarządu ds.
Sędziowskich.
Sędziowie będą poddani programowi szkolenia zatwierdzonemu przez Prezydium Kolegium Sędziów
Wlkp. ZPN.
Sędziowie mogą być delegowani na zawody na terenie działalności Wlkp. ZPN
w zależności od potrzeb obsadowych Kolegium Sędziów w porozumieniu z KS OZPN.
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5. Prowadzący zobowiązany jest do przedstawiania na każde wezwanie Zleceniodawcy pisemnego

6.

1.

2.

sprawozdania z przebiegu rozgrywek, zawierającego tabele, zestawienie wyników rozgrywek, listę
sędziów prowadzących poszczególne spotkania, oraz wykaz kar i środków dyscyplinarnych nałożonych
na kluby, zawodników, trenerów oraz działaczy.
Prowadzący
jest
zobowiązany
do
niezwłocznego
poinformowania
Zleceniodawcy
o wszelkich przeszkodach związanych z realizacją niniejszej umowy.

§7
Zleceniodawca udziela Prowadzącemu upoważnienia do wykonywania w jego imieniu
w ramach prowadzonych rozgrywek wszelkich czynności przynależnych do zakresu działania Wydziału
Gier i Ewidencji Wlkp. ZPN według zasad i procedury przewidzianej w regulaminie Wydziału Gier i
Ewidencji Wlkp. ZPN.
Zleceniodawca udziela Prowadzącemu upoważnienia do wykonywania w jego imieniu
w ramach prowadzonych rozgrywek wszelkich czynności przynależnych do zakresu działania Wydziału
Dyscypliny Wlkp. ZPN działającego w I instancji zgodnie z zakresem kompetencji określonym w § 46 ust.
1 Statutu Wlkp. ZPN oraz według zasad i procedury przewidzianej w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
§8

1. Prowadzący pobiera w imieniu Zleceniodawcy opłaty, o których mowa w § 1 ust. 4 niniejszej umowy oraz

w uchwale Zarządu PZPN z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie statusu polskich piłkarzy oraz zasad zmian
przynależności klubowej (uchwała VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku).
2. Prowadzący do dnia 31 lipca 2019 r. zobowiązany jest przedstawić Zleceniodawcy szczegółowe
sprawozdanie finansowe z tytułu pobranych opłat i kar regulaminowych za sezon rozgrywkowy
2018/2019.
3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 2 przedkładane jest Zarządowi Wlkp. ZPN.
4. Wynagrodzenie za czynności będące przedmiotem niniejszej Umowy stanowią przychody uzyskane
przez Prowadzącego w wyniku pobierania opłat określonych w ust.1.
§9
1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony – czas trwania rozgrywek w sezonie 2018/2019, z
uwzględnieniem wszystkich czynności niezbędnych do zakończenia rozgrywek.
2. Prowadzący w terminie 14 dni od dnia wykonania umowy zobowiązany jest do przedłożenia
sprawozdania podsumowującego przebieg rozgrywek, zawierającego tabele, zestawienie wyników
rozgrywek, statystyki, listę sędziów prowadzących poszczególne spotkania, oraz wykaz kar i środków
dyscyplinarnych nałożonych na kluby, zawodników, trenerów oraz działaczy.
§ 10

1. Zleceniodawca zastrzega możliwość nakładania na Prowadzącego kar umownych w związku z nie
2.
3.

wykonywaniem obowiązków, o których mowa w § 2 - § 6 niniejszej Umowy
Wysokość kary umownej za każde stwierdzone naruszenie przez Prowadzącego obowiązku
wynikającego z § 2 - § 6 niniejszej Umowy wyniesie 100,00 zł.
Jeżeli Strony zgodnie ustalą, że ciężar gatunkowy naruszenia jest rażąco niski do wysokości kary
określonej w ust. 2 to mogą zgodnie ustalić karę za dane konkretne naruszenie na niższym poziomie. Jeśli
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4.

1.

2.

zaś Strony zgodnie ustalą, że dane konkretne naruszenie ma zdecydowanie większy ciężar gatunkowy
niż kara określona w ust. 2 to mogą zgodnie ustalić karę na wyższym poziomie.
Jeżeli wysokość szkody przewyższa wysokość kary umownej określonej w ust. 2 Zleceniodawca
zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 11
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy, w tym jej rozwiązanie lub uzupełnienie, wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
aktów prawnych i regulaminów PZPN i Wlkp. ZPN.
§ 13

3. Wszelkie spory wynikłe na tle Umowy rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne właściwe dla
siedziby Zleceniodawcy.

§ 14
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca

Prowadzący

1. …………………………………………………………...

1. ………………………………………………

2. ……………………………………………………………..

2. …………………………………………………
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