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Załącznik do Uchwały nr 3 /19/Z 

Zarządu Śl. ZPN z dnia 22.01.2019 r.  

REGULAMIN PODOKRĘGU  

 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 

                                                                       § 1 

1. Podokręg Piłki Nożnej jest organem wykonawczym Śląskiego Związku Piłki Nożnej powoływanym  

na podstawie  § 30 pkt.7 Statutu  Śl. ZPN 

2. Podokręg podlega bezpośrednio Zarządowi Śl. ZPN 

3. Podokręg nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach przekazanych mu przez Zarząd  Śl. 

ZPN, kompetencji i uprawnień wyszczególnionych w § 2 niniejszego Regulaminu i Statucie Śl. ZPN. 

4. Obszar działalności Podokręgu określa Zarząd Śl. ZPN 

5. Podokręg w ramach swojej działalność: 

a. wykonuje czynności księgowe na podstawie instrukcji obiegu dokumentów finansowych 

stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu Podokręgu, 

b. wystawia faktury 

c. pobiera opłaty 

6. Podokręg posiada odrębne subkonto na  rachunku rozliczeniowym  Śl. ZPN. 

7. Podokręg na terenie swego działania realizuje cele i zadania określone w Statucie Śl. ZPN, 

regulaminach i uchwałach Zarządu Śl. ZPN. 

 

 

                                                                          § 2      

Ustala się następujący zakres działalności Podokręgu: 

1. W dziedzinie sportowej i organizacyjnej: 

a. organizowanie i przeprowadzanie rozgrywek piłkarskich. Kategoria prowadzonych 

rozgrywek oraz ich podział, będzie ustalany na podstawie Uchwały Zarządu Śl. ZPN.  

b. opracowywanie kalendarza powyższych rozgrywek, ich weryfikowanie na podstawie 

przepisów i protokołów sędziowskich, jak również rozpatrywanie w I instancji odwołań              

i protestów. 

c. Podokręg prowadzi rozgrywki na podstawie Regulaminu Ramowego rozgrywek w piłkę 

nożną Śl.  ZPN oraz załącznika dotyczącego awansów i spadków, opracowanego przez 

Prezydium Podokręgu. 

d. organizowanie okolicznościowych imprez sportowych i innych, z własnej inicjatywy lub na 

zlecenie, opracowywanie regulaminów tych imprez, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Regulaminy opracowane przez Podokręg muszą być zatwierdzone przez Zarząd Śl. 

ZPN. 

e. prowadzenie ewidencji, statystyk i dokumentacji: 

1) zawodników i  klubów biorących udział w rozgrywkach określonych w pkt. a, 
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2) kar dyscyplinarnych i finansowych, 

f. prowadzenie szkolenia: 

1) zawodników 

2) trenerów 

3) sędziów piłki nożnej 

g. przygotowanie reprezentacyjnych drużyn Podokręgu do turniejów organizowanych przez 

Związek i inne organizacje sportowe. 

h. wyróżnianie i wnioskowanie do Śl. ZPN o odznaczenia i nagrody dla działaczy, 

zawodników, trenerów lub osób zasłużonych 

2. W dziedzinie administracyjno-finansowej: 

a. przyjmowanie opłat regulaminowych,  wpłat za startowe oraz za uprawnienia zawodników od 

klubów biorących udział w rozgrywkach prowadzonych przez Podokręg, zgodnie z Tabelą opłat 

obowiązującą w Śl. ZPN, 

b. pozyskiwanie i przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn od instytucji państwowych, 

samorządowych, społecznych, sportowych i prywatnych oraz przychodów  tytułu umów 

sponsorskich. 

c. uzyskiwanie dochodów z imprez o których mowa w par. 2 pkt.1b, 

d. finansowanie z własnych środków kosztów działalności Podokręgów, 

e. finansowanie z własnych środków zakupów materiałów biurowych, wyposażenia biura i sprzętu 

sportowego oraz prowadzenia w miarę potrzeby podręcznego magazynu, 

 

                                                                      § 3 

 

1. Organami Podokręgu są:  

a. Zebranie Klubów Podokręgu. 

b. Prezes Podokręgu. 

c. Prezydium Podokręgu, w składzie 5-9 członków, w tym Prezes. 

2. Kadencja władz Podokręgu trwa 4 lata. 

3. Zebranie Klubów Podokręgu,  zwoływane jest  co najmniej 60 dni przed Walnym Zebraniem 

Sprawozdawczo-Wyborczym Śl. ZPN., na podstawie uchwały Zarządu Śl. ZPN. Obrady Zebrania 

Klubów Podokręgu odbywają się zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Śl. ZPN. 

4. W Zebraniu Klubów Podokręgu uczestniczy Prezes Śl. ZPN. 

5. W  Zebraniu Klubów Podokręgu uczestniczą z głosem decydującym delegaci klubów piłkarskich, 

będących członkiem Związku, które mają siedzibę na terenie działania tego Podokręgu, oraz 

występują w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej. Przyjmuje się zasadę, 

że jeden taki klub desygnuje jednego delegata potwierdzonego przez klub  zgodnie z jego 

Statutem. 

6. W Zebraniu Klubów Podokręgu mogą brać udział z głosem doradczym zaproszeni goście. 
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7. Nadzwyczajne Zebranie Klubów Podokręgu jest zwołane na podstawie uchwały Zarządu Śl. ZPN. 

Obrady Nadzwyczajnego Zebrania Klubów obywają się zgodnie z porządkiem i regulaminem 

zatwierdzonym przez Zarząd Śl. ZPN.   

 

 

§4 

1. Do kompetencji Zebrania Klubów Podokręgu należy: 

a. wybór Prezesa w odrębnym głosowaniu spośród delegatów na  Zebranie Klubów Podokręgu, 

b. wybór Prezydium Podokręgu oraz delegatów na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze 

Śl. ZPN spośród delegatów na Walne Zebranie Podokręgu, w liczbie określonej w Statucie Śl. 

ZPN. 

c. przyjmowanie i rozpatrywanie sprawozdań z działalności  Podokręgu. 

2. Gdy z jakichkolwiek przyczyn Prezes lub/i członkowie Prezydium Podokręgu nie zostaną wybrani 

podczas Zebrania Klubów Podokręgu, Prezesa, spośród delegatów na Zebranie Klubów, powoła, w 

drodze uchwały  Zarząd Śl. ZPN. Członkowie Prezydium zostaną powołani w drodze uchwały przez 

Zarząd Śl. ZPN, na wniosek Prezesa Podokręgu. 

 

§5 

 

1. W skład Prezydium Podokręgu wchodzi od 5-9 członków, wybranych przez  Zebranie  Klubów, 

w tym Prezes. 

2. Prezes przewodniczy pracom i posiedzeniom Prezydium Podokręgu. 

3. Do kompetencji Prezesa Podokręgu należy: 

a. reprezentowanie Śląskiego Związku Piłki Nożnej na terenie Podokręgu, 

b. reprezentowanie Podokręgu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu, 

c. realizacja uchwał i wytycznych Zebrania Klubów 

d. koordynowanie organizacji, zarządzanie i kierowanie całokształtem działalności 

Podokręgu, 

e. zapewnienie wykonywania planów i strategii Śl. ZPN, 

f. co najmniej raz w roku zwoływanie spotkań przedstawicieli Klubów Podokręgu, 

g. sprawowanie nadzoru nad działalnością Komisji Podokręgu, 

h. zarządzanie podległym personelem. 

4. Posiedzenie Prezydium Podokręgu odbywa się przynajmniej raz na kwartał. Uchwały zapadają 

większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Prezydium Podokręgu. 

5. Prezydium Podokręgu działa zgodnie z zatwierdzonym prze siebie Regulaminem. 

6. W przypadku rezygnacji z funkcji  lub ustąpienia Prezesa Podokręgu w czasie trwania kadencji, 

Prezydium Podokręgu przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, wyłącznie spośród wybranych 

członków Prezydium. Wybór nowego Prezesa Podokręgu musi być zatwierdzony uchwałą Zarządu 
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Śl.ZPN. Pełni on tę funkcję do czasu najbliższego Zebrania Klubów. Prezes rezygnując z funkcji 

Prezesa Podokręgu, automatycznie przestaje być członkiem Prezydium Podokręgu. (Ustępujący 

Prezes nie wchodzi w skład Prezydium Podokręgu.) 

7. W przypadku ustąpienia lub rezygnacji członka Prezydium Podokręgu, Zarząd Śl. ZPN w drodze 

uchwały, na wniosek Prezesa Podokręgu, powołuje nowego członka Prezydium Podokręgu. spośród 

delegatów na Zebranie Klubów Podokręgu. 

8. W przypadku rażącego naruszenia przez prezesa Podokręgu przepisów prawa związkowego lub 

prawa powszechnego (zakończone postępowanie dyscyplinarne lub skazanie prawomocnym 

wyrokiem sądu karnego) lub rażące naruszenie norm etyczno–moralnych uniemożliwiające mu 

dalsze pełnienie funkcji, Zarząd Śl. ZPN odwołuje Prezesa Podokręgu z funkcji, wyznaczając osobę 

pełniącą obowiązki Prezesa do czasu najbliższego Zebrania Klubów. 

9. W przypadku rażącego naruszenia przez członka Prezydium Podokręgu przepisów prawa 

związkowego lub prawa powszechnego (zakończone postępowanie dyscyplinarne lub skazanie 

prawomocnym wyrokiem sądu karnego) lub rażące naruszenie norm etyczno–moralnych 

uniemożliwiające mu dalsze pełnienie funkcji, Zarząd Śl. ZPN na wniosek Prezesa Podokręgu 

odwołuje takiego członka Prezydium z funkcji.   

§6 

 

1. W Podokręgu działają: 

a. Komisja Rozgrywek 

b. Komisja Dyscypliny 

c. Komisja Szkolenia 

d. Kolegium Sędziów.  

e. Biuro Podokręgu 

2. Prezydium Podokręgu powołuje i wyznacza składy osobowe Komisji. 

3. Komisje działają na podstawie Regulaminów uchwalonych przez Zarząd Śl. ZPN 

 

                                                                         § 7 

1. Majątek Podokręgu stanowią  środki pieniężne, na które składają się: 

a. przychody uzyskane z opłat o których mowa w § 2 pkt. 2a, 

b. dotacje, subwencje, darowizny o których mowa w § 2 pkt. 2b, 

c. przychody z imprez o których mowa w § 2 pkt. 2c. 

d. przychody z tytułu umów sponsorskich. 

2. Podokręg prowadzi działalność finansową zgodnie z rocznym preliminarzem, który jest 

zatwierdzany przez Zarząd Śl. ZPN. Wzór preliminarza stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  

3. Dokumenty finansowe są zatwierdzane zgodnie z §38 Statutu Śl. ZPN. 
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§ 8 

1. Pisma wychodzące z Podokręgu podpisuje Prezes Podokręgu lub upoważniony członek Prezydium 

Podokręgu 

2. Podokręg używa pieczęci według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Śl. ZPN. 

3. Podokręg używa papieru firmowego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd ŚLZPN. Wzór 

stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. 

4. Podokręg wykorzystuje do komunikacji strony www według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd   

ŚLZPN 

5. Działalność Podokręgu winna być zgodna ze Statutem Śl. ZPN oraz niniejszym regulaminem. 

 

§ 9 

 Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Śl. ZPN. 

 

§10 

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają zapisy Statutu Śl. ZPN. 

 

§ 11 

Traci moc Regulamin Podokręgu z dnia 09.09.2008r. 

 

§ 12 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 22.01.2019r.  

z mocą obowiązującą od dnia podjęcia. 

 


