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Uchwała nr 684/Z/2020 z dnia 16 marca 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej przez członków Związku. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 28 Statutu Pomorskiego ZPN, postanawia się, co 
następuje: 
I. Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN w uchwale nr 652/Z/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku 
dotyczącej przyjęcia zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej przez członków Związku wprowadza się następujące 
zmiany: 
1) dotychczasowy pkt VI. w brzmieniu: „Ustala się terminy Konferencji Plenarnych: 
a) na dzień 16.04.2020 r. w Gdańsku, 
b) na dzień 17.04.2020 r. w Gdańsku, 
c) na dzień 21.04.2020 r. w Gdańsku, 
d) na dzień 23.04.2020 r. w Malborku, 
e) na dzień 28.04.2020 r. w Słupsku. 
Szczegółowy harmonogram czasowy z uwzględnieniem poszczególnych grup i klas rozgrywkowych wynikać 
będzie z programu właściwej Konferencji Plenarnej.” otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się terminy 
Konferencji Plenarnych: 
a) na dzień 19.05.2020 r. w Gdańsku, 
b) na dzień 20.05.2020 r. w Gdańsku, 
c) na dzień 21.05.2020 r. w Gdańsku, 
d) na dzień 26.05.2020 r. w Malborku, 
e) na dzień 28.05.2020 r. w Słupsku. 
Szczegółowy harmonogram czasowy z uwzględnieniem poszczególnych grup i klas rozgrywkowych wynikać 
będzie z programu właściwej Konferencji Plenarnej.” 
2) dotychczasowy pkt VII. w brzmieniu: „Kluby upoważnione do uczestnictwa w Konferencjach Plenarnych 
zobowiązane są do przesłania do Biura Pomorskiego ZPN nie później niż do dnia 31 marca 2020 roku 
oświadczenia w sprawie wyboru Przedstawiciela Członka na Konferencję Plenarną. Jedynie w szczególnych, 
uzasadnionych przypadkach, jeżeli oświadczenie będzie spełniało wszystkie wymogi formalne i nie będzie 
trudności z ustaleniem ważności wyboru Przedstawiciela Członka, Komisarz Wyborczy może dopuścić taką 
osobę do udziału w Konferencji Plenarnej, w przypadku jej stawiennictwa na tę Konferencję.” otrzymuje 
nowe brzmienie: „Kluby upoważnione do uczestnictwa w Konferencjach Plenarnych zobowiązane są do 
przesłania do Biura Pomorskiego ZPN nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku oświadczenia w 
sprawie wyboru Przedstawiciela Członka na Konferencję Plenarną. Jedynie w szczególnych, uzasadnionych 
przypadkach, jeżeli oświadczenie będzie spełniało wszystkie wymogi formalne i nie będzie trudności z 
ustaleniem ważności wyboru Przedstawiciela Członka, Komisarz Wyborczy może dopuścić taką osobę do 
udziału w Konferencji Plenarnej, w przypadku jej stawiennictwa na tę Konferencję.” 
 
II. Realizację niniejszej Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN, Komisarzowi Wyborczemu 
oraz dyrektorowi Biura Pomorskiego ZPN.  
 
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 684/Z/2020 z dnia 16 marca 2020 roku 
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej przez członków Związku. 
 
 

Uchwała nr 652/Z/2019 z dnia 16.12.2019r. 
zm. Uchwała nr 684/Z/2020 z dnia 16.03.2020r. 
 
 

Uchwała nr 652/Z/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie w sprawie przyjęcia zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-
Wyborcze Delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej przez członków Związku. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 28 Statutu Pomorskiego ZPN, na wniosek Komisarza 
Wyborczego Pomorskiego ZPN, postanawia się, co następuje: 
I. Kluby Ekstraklasy, I, II, III i IV ligi zobowiązane są dokonać wyboru Delegatów na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej zwołane na dzień 22 sierpnia 
2020 roku godz. 11.00 w terminie do dnia 5 lipca 2020 roku. W tym samym terminie o dokonanym 
wyborze Kluby zobowiązane są zawiadomić Biuro Pomorskiego ZPN. Jedynie w szczególnych, 
uzasadnionych przypadkach, jeżeli wybór będzie spełniać wszystkie wymogi formalne i nie będzie 
trudności z ustaleniem ważności wyboru Delegata, Komisarz Wyborczy może dopuścić taką osobę do 
udziału w Walnym Zgromadzeniu, w przypadku jej stawiennictwa. 
 
II. Imienna lista Delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej wybranych przez kluby Ekstraklasy, I, II, III i IV ligi musi zawierać dane Delegata: 
a) imię i nazwisko; 
b) data urodzenia; 
c) dokładny adres zamieszkania; 
d) telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej; 
Załącznikiem do listy powinna być uchwała uprawnionego statutowo organu klubu do wyboru Delegata, 
a w przypadku braku stosownej regulacji statutowej - stosownie do treści art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 
kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U.2019.713 t.j. z dnia 2019.04.17 z 
późniejszymi zmianami) - uchwała Walnego Zebrania Członków.  
 
III. Przyjmuje się wzór Oświadczenia Klubu w sprawie wyboru Delegata na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej dla klubów Ekstraklasy, I, II, III 
i IV ligi, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
 
IV. Przepisy punktu I, II i III stosuje się odpowiednio do Stowarzyszenia Sędziów Pomorskiego ZPN. 
  
V. Przyjmuje się Regulamin Wyboru Delegatów przez Konferencje Plenarne, którego treść stanowi 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  
 
VI. Ustala się terminy Konferencji Plenarnych: 

a) na dzień 19.05.2020 r. w Gdańsku, 
b) na dzień 20.05.2020 r. w Gdańsku, 
c) na dzień 21.05.2020 r. w Gdańsku, 
d) na dzień 26.05.2020 r. w Malborku, 
e) na dzień 28.05.2020 r. w Słupsku. 

Szczegółowy harmonogram czasowy z uwzględnieniem poszczególnych grup i klas 
rozgrywkowych wynikać będzie z programu właściwej Konferencji Plenarnej. 
 



VII. Kluby upoważnione do uczestnictwa w Konferencjach Plenarnych zobowiązane są do przesłania do 
Biura Pomorskiego ZPN nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 roku oświadczenia w sprawie 
wyboru Przedstawiciela Członka na Konferencję Plenarną. Jedynie w szczególnych, uzasadnionych 
przypadkach, jeżeli oświadczenie będzie spełniało wszystkie wymogi formalne i nie będzie trudności z 
ustaleniem ważności wyboru Przedstawiciela Członka, Komisarz Wyborczy może dopuścić taką osobę do 
udziału w Konferencji Plenarnej, w przypadku jej stawiennictwa na tę Konferencję. 
 
VIII. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w niniejszej uchwale przypada na sobotę albo 
dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Ilekroć w 
uchwale jest mowa o upływie terminu do dokonania czynności należy przez to rozumieć dzień wpływu 
dokumentu do Biura Związku.  
 
IX. Zatwierdza się wzory (załącznik nr 3  od A do F) list poparcia w wyborach na funkcje: 
a) prezesa Pomorskiego ZPN, 
b) członka Zarządu Pomorskiego ZPN, 
c) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZPN, 
d) członka Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZPN, 
e) delegata Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN, 
f) zastępcy delegata Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów 

PZPN. 
 
X. Realizację niniejszej Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN, Komisarzowi Wyborczemu 
oraz dyrektorowi Biura Pomorskiego ZPN.  
 
XI. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 


