Uchwała Nr XX/8/2020
z dnia 10 marca 2020 roku
Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Na podstawie § 32 ust. 9 w związku z § 32 ust. 3 Statutu Łódzkiego Związku Piłki
Nożnej uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się projekt Regulaminu obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-

I.

Wyborczego Delegatów ŁZPN:

Regulamin Obrad
Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
w dniu 05 czerwca 2020 r.

I.

UDZIAŁ W WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZYM
DELEGATÓW ŁZPN.

1. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów ŁZPN, zwane dalej
„Walnym Zebraniem Delegatów ŁZPN”, obraduje w oparciu o Statut ŁZPN oraz
niniejszy Regulamin.
2. W Walnym Zebraniu Delegatów ŁZPN uczestniczą:
a) Z głosem stanowiącym (czynne i bierne prawo wyborcze):
- klub posiadający 1 – wszy zespół w Ekstraklasie

–

4 delegatów,

- klub posiadający 1 – wszy zespół w I i II lidze

–

3 delegatów,

- klub posiadający 1 – wszy zespół w III lidze

–

2 delegatów,

- klub posiadający 1 – wszy zespół w IV lidze seniorów

–

1 delegat,

- klub prowadzący wyłącznie sekcję piłki nożnej kobiet i posiadający 1 – wszy
zespół w Ekstralidze

–

3 delegatów,

- klub prowadzący wyłącznie sekcję piłki nożnej kobiet i posiadający 1 – wszy
zespół w I lidze kobiet

–

2 delegatów,

- klub prowadzący wyłącznie sekcję piłki nożnej kobiet i posiadający 1 – wszy
zespół w II lidze kobiet

–

1 delegat,

-

kluby niższych klas rozgrywkowych wybierają delegatów w proporcji 1

delegat na 7 klubów
-

po 1 delegacie z Okręgowych Związków Piłki Nożnej w Piotrkowie

Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach wybranych na Walnych Zebraniach
Delegatów OZPN
- ustępujący członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
- po 3 delegatów środowiska trenerskiego, środowiska sędziowskiego oraz 1
delegat piłkarstwa kobiecego.
b) Z głosem doradczym:
- członkowie honorowi PZPN i ŁZPN z terenu województwa łódzkiego,
- członkowie władz PZPN z terenu województwa łódzkiego, nie będący
delegatami,
- goście pisemnie zaproszeni przez Prezesa ŁZPN.
3.

Prawo zgłaszania wniosków na Walnym Zebraniu Delegatów ŁZPN mają

wszystkie osoby posiadające na nim głos stanowiący.
II.

CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW ŁZPN.
1. Obrady Walnego Zebrania Delegatów są jawne.
2. Obrady Walnego Zebrania Delegatów ŁZPN otwiera Prezes Związku.
3. Walne Zebranie Delegatów ŁZPN zwołane prawidłowo jest prawomocne i
zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej 1/2
delegatów w I terminie lub 1/3 delegatów w II terminie zwołania Walnego
Zebrania.
4. Uchwały Walnego Zebrania Delegatów ŁZPN zapadają zwykłą większością
głosów, przy obecności co najmniej połowy obecnej liczby delegatów.
5. Każdemu delegatowi przysługuje tylko jeden głos. Tylko obecni delegaci mogą
głosować. Nie jest możliwe głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika, ani
w drodze korespondencyjnej.
6. Walne Zebranie Delegatów ŁZPN nie może podejmować uchwał dotyczących
spraw nie ujętych w porządku obrad, przyjętym przez delegatów na podstawie
przesłanego im projektu.
7. Przesłany delegatom porządek obrad Walnego Zebrania Delegatów ŁZPN
może być zmieniony większością głosów, przy obecności 1/3 delegatów.

8. Uprawnionymi do udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym
Delegatów ŁZPN, są wyłącznie delegaci prawidłowo wybrani i powiadomieni
przez Zarząd ŁZPN, na co najmniej 30 dni przed terminem zebrania o
terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania

Sprawozdawczo –

Wyborczego Delegatów ŁZPN.
9. Wybór Prezesa ŁZPN, członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i
członków Sądu Koleżeńskiego oraz Delegatów ŁZPN i ich zastępców na Walne
Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów PZPN odbywa się w
głosowaniu tajnym.
10. Dopuszcza się głosowanie za pośrednictwem urządzeń elektronicznych
udostępnionych delegatom w dniu obrad Walnego Zebrania, które umożliwią
głosowanie nad uchwałami Walnego Zebrania, a zarazem pozwolą zachować
warunki głosowania tajnego w przypadkach określonych w Statucie.
11. Prezydium Walnego Zebrania Delegatów stanowi: Przewodniczący Walnego
Zebrania Delegatów, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz obrad, którzy są
wybrani przez Walne Zebranie Delegatów w głosowaniu jawnym na wniosek
Zarządu ŁZPN. W skład Prezydium wchodzi Prezes ŁZPN.
12. Po rozpoczęciu obrad Walnego Zebrania Delegatów ŁZPN powołuje się 2
protokolantów Walnego Zebrania Delegatów ŁZPN, 6 sekretarzy w celu
liczenia głosów i zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego
Walnego Zebrania Delegatów, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza
obrad.
13. Do czasu powołania Prezydium Walnego Zebrania Delegatów ŁZPN oraz
Komisji Mandatowej do ustalenia czy zachodzą warunki, o których mowa II.3
upoważniony jest Prezes ŁZPN, lub wyznaczony przez niego Wiceprezes ŁZPN
na podstawie analizy listy obecności.
14. Do czasu powołania Prezydium Walnego Zebrania Delegatów ŁZPN oraz
Komisji Mandatowej rejestrację delegatów oraz nadzór nad listą obecności
prowadzą osoby upoważnione przez Prezesa ŁZPN do tych czynności.
15. Do czasu powołania Prezydium Walnego Zebrania Delegatów ŁZPN oraz
Komisji Mandatowej do prowadzenia głosowań oraz ogłaszania ich wyników
upoważniony jest Prezes ŁZPN oraz wybrani sekretarze do liczenia głosów.

16. Walne Zebranie Delegatów ŁZPN wybiera w głosowaniu jawnym następujące
Komisje:
a) Komisję Mandatową – w składzie 3 osób, której zadaniem jest
sprawdzenie listy obecności delegatów i ważności ich mandatów oraz
przedłożenie Walnemu Zebraniu Delegatów ŁZPN sprawozdania, co do
zdolności podejmowania uchwał.
b) Komisję Wyborczą – w składzie 3 osób, w celu przedstawienia Walnemu
Zebraniu Delegatów list kandydatów, którzy mają być wybrani na funkcję
Prezesa

ŁZPN,

Koleżeńskiego

członków

oraz

Zarządu,

Delegatów

Komisji

ŁZPN

na

Rewizyjnej,

Walne

Sądu

Zgromadzenie

Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów PZPN.
c) Komisję Skrutacyjną – w składzie 5 osób, w celu dokonania obliczania
wyników głosowań i przedstawienia ich uczestnikom Walnego Zebrania
Delegatów ŁZPN. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba
kandydująca na jakiekolwiek funkcje.
d) Komisję Uchwał i Wniosków – w składzie 4 osób, w celu zebrania i
przedstawienia Walnemu Zebraniu Delegatów ŁZPN wniosków i uchwał
zgłoszonych przez delegatów oraz ujętych w uchwale Walnego Zebrania
Delegatów ŁZPN.
17. W razie potrzeby Walne Zebranie Delegatów ŁZPN może powołać inne
Komisje , niż przewiduje niniejszy Regulamin.
18. W pracach Komisji biorą udział Delegaci wybrani przez Walne Zebranie
Delegatów ŁZPN oraz przedstawiciele Biura Związku, wyznaczeni do obsługi
administracyjnej

prac

Komisji

Walnego

Zebrania

Sprawozdawczo

–

Wyborczego Delegatów ŁZPN.
19. Komisje, przed przystąpieniem do działania przyjmują regulamin swojego
działania oraz dokonują wyboru spośród siebie: Przewodniczącego i
Sekretarza. Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Walnego Zebrania
Delegatów ŁZPN składają: Przewodniczący Komisji lub upoważnione przez
nich osoby uczestniczące w pracach Komisji.
20. Każda Komisja sporządza protokół ze swojej działalności, podpisany przez
Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół
Komisji Sekretarzowi Walnego Zebrania Delegatów ŁZPN.

III.

TRYB PRZEPEPROWADZANIA WYBORÓW PREZESA ŁZPN, CZŁONKÓW

ZARZĄDU, KOMISJI REWIZYJNEJ I SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ŁZPN ORAZ
DELEGATÓW ŁZPN NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO –
WYBORCZE DELEGATÓW PZPN.
1. Czynne prawo wyborcze na Walnym Zebraniu Delegatów ŁZPN posiadają osoby
wymienione w rozdziale I, pkt.2, lit. a) niniejszego Regulaminu.
2. Prawo kandydowania na funkcję Prezesa ŁZPN, do Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
Sądu Koleżeńskiego ŁZPN oraz na Delegatów ŁZPN i ich Zastępców, na Walne
Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów PZPN, posiadają delegaci na
Walne Zebranie Delegatów ŁZPN.
3. Warunkiem kandydowania jest wyrażenie zgody przez kandydata. Kandydatem
może zostać wyłącznie delegat uczestniczący w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo –
Wyborczym Delegatów ŁZPN.
4. Prawo głosu przysługuje wyłącznie delegatom obecnym na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów ŁZPN.
5. Kandydaci na funkcje Prezesa ŁZPN oraz Kandydaci do Zarządu, Komisji
Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego ŁZPN oraz Delegatów na Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów PZPN są zgłaszani do Komisji Wyborczej.
W protokóle Komisji zamieszcza się informację o osobie zgłoszonej i zgłaszającym.
Niezależnie od powyższego, kandydaci mogą być również zgłaszani przez
delegatów.
6.

Komisja Wyborcza przedstawia delegatom nazwiska kandydatów w porządku

alfabetycznym oraz informuje o sposobie głosowania.
7. Wybór Prezesa ŁZPN następuje bezwzględną większością głosów, w głosowaniu
imiennym. Wyborcy głosują, w kolejności alfabetycznej wrzucając kartę do
głosowania do urny wyborczej.
8. W przypadku, gdy żaden z kandydatów na stanowisko Prezesa ŁZPN nie uzyska
bezwzględnej większości głosów, do drugiej tury wyborów przechodzą dwaj
kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów. W
sytuacji, gdy więcej, niż jeden kandydat uzyska tę samą liczbę głosów uprawniającą
do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów, wszyscy kandydaci przystępują do

drugiej tury. Po drugiej turze wyborów, Prezesem ŁZPN zostaje wybrany ten
kandydat, który uzyska większą liczbę głosów.
9.

Członkami Zarządu ŁZPN zostaje 16 osób, spośród wszystkich kandydatów

zgłoszonych do Komisji Wyborczej, które uzyskały kolejno największa liczbę głosów.
W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez co najmniej dwóch
kandydatów i niemożności wyłonienia 16 osób, Przewodniczący obrad zarządza
drugą turę wyborów. W drugiej lub każdej następnej turze głosowania biorą udział
kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów, a nie zostali już wybrani we
wcześniejszym głosowaniu.
10.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostaje 8 osób, spośród wszystkich kandydatów

zgłoszonych do Komisji Wyborczej, które uzyskały kolejno największa liczbę głosów.
W przypadku uzyskania tej samej ilości głosów przez co najmniej dwóch kandydatów
i niemożności wyłonienia 8 osób, Przewodniczący obrad zarządza drugą turę
wyborów. W drugiej lub każdej następnej turze głosowania biorą udział kandydaci,
którzy uzyskali równą liczbę głosów, a nie zostali już wybrani we wcześniejszym
głosowaniu.
11. Członkami Sądu Koleżeńskiego zostaje 6 osób spośród wszystkich kandydatów
zgłoszonych do Komisji Wyborczej, które uzyskały kolejno największą ilość głosów.
W przypadku uzyskania tej samej ilości głosów przez co najmniej dwóch kandydatów
i niemożności wyłonienia 6 osób, Przewodniczący obrad zarządza drugą turę
wyborów. W drugiej lub każdej następnej turze głosowania biorą udział kandydaci,
którzy uzyskali równą liczbę głosów, a nie zostali już wybrani we wcześniejszym
głosowaniu.
12. Delegatami ŁZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze PZPN
zostają 4 osoby spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Wyborczej, które
uzyskały kolejno największą ilość głosów. W przypadku uzyskania tej samej liczby
głosów przez co najmniej dwóch kandydatów i niemożności wyłonienia 4 Delegatów,
Przewodniczący obrad zarządza drugą turę wyborów. W drugiej lub każdej następnej
turze głosowania biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów, a nie
zostali już wybrani we wcześniejszym głosowaniu.
13.

Zastępcami Delegatów ŁZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo –

Wyborcze Delegatów PZPN zostają 4 osoby, które uzyskają największa liczbę
głosów spośród pozostałych kandydatów Delegatów ŁZPN na Walne Zgromadzenie

Delegatów PZPN. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez co najmniej
dwóch

kandydatów

i

niemożności

wyłonienia

4

Zastępców

Delegatów,

Przewodniczący obrad zarządza drugą turę wyborów. W drugiej lub każdej następnej
turze głosowania biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów, a nie
zostali już wybrani we wcześniejszym głosowaniu.

IV.

ZASADY PROWADZENIA DYSKUSJI NA WALNYM ZEBRANIU DELEGATÓW

ŁZPN.
1. Każdy biorący udział w obradach Walnego Zebrania Delegatów ŁZPN ma
prawo zabierania głosu w dyskusji według kolejności zgłoszeń.
2. W sprawach formalnych, Przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów ŁZPN
udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się
wnioski dotyczące:
- sposobu obradowania,
- sposobu głosowania,
- głosowania bez dyskusji,
- przerwania dyskusji,
- ograniczenia czasu wystąpień,
- zamknięcia list kandydatów.
3.

W

celu

zapewnienia

sprawnego

przebiegu

obrad

i

ewentualnego

wypowiedzenia się większej liczby delegatów, czas poszczególnych wystąpień może
zostać ograniczony.
4. Przewodniczący obrad ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega on od
przedmiotu dyskusji lub przekracza czas ustalony dla wystąpień. Nie stosującym się
do uwag osobom, Przewodniczący może odebrać głos.
5.

Przewodniczący

obrad

ma

prawo

do

przedłużenia

czasu

trwania

poszczególnych wystąpień.
6. Po zakończeniu dyskusji, jeżeli przedmiot obrad wymaga podjęcia uchwały
przez Walne

Zebranie

Delegatów

ŁZPN,

Przewodniczący

obrad

zarządza

głosowanie, przestrzegając zasady, że wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej
kolejności.

V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie ujęte w niniejszym Regulaminie
rozstrzyga Prezydium Walnego Zebrania Delegatów ŁZPN, zgodnie z ogólnie
przyjętymi zasadami obradowania.
2. Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w Porządku Obrad, Przewodniczący
Walnego Zebrania Delegatów ŁZPN ogłasza zamkniecie obrad.
3. Z przebiegu obrad Walnego Zebrania Delegatów ŁZPN sporządza się
protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz obrad.
4. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Walne Zebranie Sprawozdawczo –
Wyborcze Delegatów ŁZPN w dniu 05 czerwca 2020 roku dla potrzeb
Walnego Zebrania Delegatów ŁZPN odbywającego się w tym samym terminie.

II.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Adam Kaźmierczak

