REGULAMIN PODOKRĘGU MALBORSKIEGO
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 9 art. 43 § 5 art. 66, art. 67 i art. 68 Statutu Pomorskiego Związku
Piłki Nożnej postanawia się co następuje:
I. Postanowienia ogólne.
§1
1. Podokręg Malborski, zwany dalej "Podokręgiem" jest jednostką organizacyjną
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej powołanym uchwałą Walnego Zgromadzenia
Delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
2. Podokręg Malborski działa na terenie powiatów ziemskich: malborskiego, sztumskiego,
kwidzyńskiego, nowodworskiego, tczewskiego, starogardzkiego, kościerski, chojnicki.
3. Siedzibą Podokręgu jest miasto Malbork.
§2
Członkami Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN są kluby sportowe posiadające
drużyny piłki nożnej mający swoje siedziby na terenie działania Podokręgu.
§3
Celem działania Podokręgu jest upowszechnianie i popularyzacja piłki nożnej oraz
autonomiczne prowadzenie, na swoim terenie działania, rozgrywek piłkarskich w klasach
rozgrywkowych określonych odrębną uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN.
§4
1. Podokręg działa w oparciu o Statut Pomorskiego ZPN i niniejszy Regulamin.
2. W swojej działalności Podokręg przestrzega wszystkich przepisów, uchwał, zarządzeń,
wytycznych i regulaminów wydanych przez Polski i Pomorski ZPN.

II. Zasady funkcjonowania

§5
Funkcjonowanie Podokręgu ustala się w formie uchwał oraz regulaminów zatwierdzanych przez
Zarząd Pomorskiego ZPN, które winne gwarantować Pomorskiemu ZPN co najmniej:
1. realizację zadań określonych w Ustawie o sporcie i Prawie o stowarzyszeniach,
2. wykonywanie uprawnień dyscyplinarnych,
3. udział w realizacji przychodów związkowych.
§6
Działalność Podokręgu Malborskiego podlega bezpośrednio Prezesowi Pomorskiego ZPN.
§7
Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem Podokręgów sprawuje wyznaczony członek
Zarządu Pomorskiego ZPN w randze Pełnomocnika Zarządu ds. Podokręgu Malborskiego.
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§9
1. Podokręg nie posiada osobowości prawnej, nie może prowadzić działalności
gospodarczej, a przychody i koszty finansowe związane z jego funkcjonowaniem
wynikają z rocznego planu finansowego Pomorskiego ZPN.
2. Podokręg może posiadać i używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz wzorami zatwierdzonymi przez Zarządu Pomorskiego ZPN.
3. Podokręg może posiadać odznakę organizacyjną, emblemat (logo) według wzorów
zatwierdzonych przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
4. Podokręg może wydawać biuletyny i inne materiały informacyjne dotyczące jego
działalności.
§ 10
W ramach delegacji udzielonej przez Zarząd Pomorskiego ZPN Podokręg organizuje
rozgrywki mistrzowskie i pucharowe zgodnie z regulaminem Pomorskiego ZPN oraz wykonują
inne czynności przewidziane Statutem dla organów dyscyplinarnych, jurysdykcyjnych,
wykonawczych i administracyjnych Pomorskiego ZPN w szczególności poprzez:
1. proponowanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej oraz kierowanie działaniami
związanymi z uprawianiem piłki nożnej w Podokręgu;
2. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków Pomorskiego ZPN, mających
swoją siedzibę na terenie działania Podokręgu, zawodników, trenerów, sędziów i
działaczy Podokręgu postanowień statutów, regulaminów, zarządzeń, wytycznych i uchwał
Polskiego i Pomorskiego ZPN;
3. nakładanie kar dyscyplinarnych na kluby, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy
Podokręgu za naruszenie przepisów i zasad obowiązujących w sporcie piłkarskim,
związanych z rozgrywkami prowadzonymi przez Podokręg;
4. rozpoznawanie spraw członków Podokręgu, zawodników, trenerów, sędziów i działaczy
Podokręgu obwinionych o naruszenie norm etyczno- moralnych lub nieprzestrzeganie
Statutu, regulaminów, uchwał i zarządzeń władz Polskiego i Pomorskiego ZPN w
sprawach nie wiążących się bezpośrednio z ich uczestnictwem w zawodach piłkarskich
i z naruszeniem reguł gry;
5. prowadzenia działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów
piłkarskich na obiektach sportowych oraz weryfikacji boisk na terenie Podokręgu;
6. prowadzenie rejestracji i nadawanie uprawnień do gry na dany sezon rozgrywkowy
zawodnikom drużyn klubów mających swoją siedzibę na terenie Podokręgu;
7. podejmowanie innych działań dla realizacji celów i zadań Podokręgu.
§ 11
1. Podokręg Malborski ulega rozwiązaniu w przypadku podjęcia uchwały przez Zarząd
Pomorskiego ZPN o rozwiązaniu Podokręgu na pisemny wniosek co najmniej 2/3 klubów
mających siedzibę na terenie działania Podokręgu.
2. Uchwała o rozwiązaniu Podokręgu Malborskiego podlega zatwierdzeniu przez najbliższe,
od momentu podjęcia decyzji przez Zarząd, Walne Zgromadzenie Delegatów Pomorskiego
ZPN.
3. Podokręg Malborski ulega rozwiązaniu z chwilą rozwiązania, likwidacji lub upadłości
Pomorskiego ZPN.

III. Organy administracyjne, wykonawcze i dyscyplinarne Podokręgu.
§ 12
Organami Podokręgu Malborskiego są następujące Komisje powoływane, na wniosek
Pełnomocnika, przez Zarząd Pomorskiego ZPN:
1.
2.
3.
4.

Komisja
Komisja
Komisja
Komisja

ds. Rozgrywek,
ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich,
Sędziowska,
Dyscyplinarna.

§ 13
Dla realizacji celów i zadań Podokręgu mogą być, w razie potrzeby, tworzone także inne
Komisje oraz Zespoły Doradcze lub Zespoły Robocze.
§ 14
1. Komisje Podokręgu składają się z przewodniczących, wiceprzewodniczących, sekretarzy
oraz pozostałych członków powoływanych i odwoływanych, na wniosek Pełnomocnika
Zarządu, z zastrzeżeniem art.44 Statutu, przez Zarządu Pomorskiego ZPN w liczbie
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania tych organów, z zastrzeżeniem składu
Komisji
Dyscypliny, który regulowany jest w §18 ust.3 Regulaminu Komisji
Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN.
2. Członkami Komisji Podokręgu mogą być wyłącznie osoby nie karane prawomocnym
wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.
§ 15
Od decyzji, postanowień lub uchwał Komisji Podokręgu, przysługuje prawo wnoszenia
odwołań do II instancji, którą jest Związkowa Komisja Odwoławcza Pomorskiego ZPN.
§ 16
Kadencja Komisji, o których mowa w § 12 i 13, jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego
ZPN.
§ 17
Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania poszczególnych Komisji określają
odpowiednie regulaminy organizacyjne organów Pomorskiego ZPN.
§ 18
Obsługę administracyjną organów Podokręgu prowadzi Biuro działające na podstawie
regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
§ 19
Funkcjonowaniem biura Podokręgu Malborskiego kieruje Pełnomocnik Zarządu (kierownik),
powoływany i odwoływany, na wniosek Prezesa Związku, przez Zarząd Pomorskiego ZPN.
§ 20
Szczegółowy tryb działania oraz zakres uprawnień pracowników Biura Podokręgu określa w
formie regulaminu Zarząd Pomorskiego ZPN.

IV. Postanowienia końcowe

§ 21
1. Na fundusze Podokręgu składają się:
1. dotacje celowe z Pomorskiego ZPN wynikające z rocznego planu finansowego
Związku,
2. dotacje celowe lokalnych jednostek budżetowych i samorządowych,
3. wpływy z imprez,
4. inne dochody.
2. Do ważności oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych
Podokręgu w ramach rocznego planu finansowego Pomorskiego ZPN upoważniony
jest Pełnomocnik Podokręgu i Prezes Pomorskiego ZPN lub osoba wyznaczona przez
Zarząd Pomorskiego ZPN.
3. Zakres i zasady działania finansowego Podokręgu określają obowiązujące przepisy,
uchwały i pełnomocnictwo Pomorskiego ZPN

§ 22
Organem nadzorującym działalność Podokręgu Malborskiego jest Zarząd Pomorskiego ZPN a
organem kontrolującym Komisja Rewizyjna Pomorskiego ZPN.
§ 23
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu Przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN.
§ 24
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd
25.03.2013 r. i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.
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