Warmińska 1, 60-622 Poznań
T: 61 679 48 30
@: sekretariat@wielkopolskizpn.pl
www.wzpn.poznan.pl

Uchwała nr 4/2017
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu
z dnia 06 czerwca 2017 r.
w sprawie: zmian w statucie Wlkp. ZPN.
Na podstawie § 26 ust. 2 pkt 2 statutu Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów
Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w Poznaniu uchwala co następuje:
§1
1. Zmienia się dotychczasową treść § 4 ust. 1 statutu, któremu nadaje się następujące
brzmienie:
„Wlkp. ZPN jest dobrowolnym i samorządnym związkiem sportowym o celach
nie zarobkowych, opierającym swą działalność na pracy członków organów
statutowych i przedstawicieli członków Wlkp. ZPN oraz pracy zawodowej
pracowników etatowych i nieetatowych.”
2. Dodaje się do § 4 statutu ust. 3 o następującym brzmieniu:
„Członkowie Zarządu Wlkp. ZPN mogą otrzymywać wynagrodzenie za
czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.”
3. Dodaje się do § 4 statutu ust. 4 o następującym brzmieniu:
„Zasady wynagradzania członków Zarządu Wlkp. ZPN uchwala Komisja
Rewizyjna.”
4. Dodaje się do § 4 statutu ust. 5 o następującym brzmieniu:
„W umowach pomiędzy stowarzyszeniem a członkiem Zarządu Wlkp. ZPN oraz
w sporach z nim Wlkp. ZPN reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany
w uchwale tej Komisji.”
5. Zmienia się dotychczasową treść § 8 statutu i nadaje się mu następujące brzmienie:
„Celem działania Wlkp. ZPN jest realizacja zadań w zakresie:
- organizacji, rozwoju i popularyzacji sportu piłki nożnej;
- pozyskiwanie środków finansowych i przeznaczanie ich na prowadzenie
działalności statutowej Wlkp. ZPN;
- ochrony praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku,
zawodników, trenerów, instruktorów, pośredników transakcyjnych, sędziów i
działaczy piłkarskich;
- koordynacji działań członków Wlkp. ZPN uczestniczących we współzawodnictwie
sportowym
oraz realizacja zadań publicznych w zakresie:
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
ochrony i promocji zdrowia;
promocji i organizacji wolontariatu;
nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
wypoczynku dzieci i młodzieży.”

6. W § 9 ust. 1 pkt 5 statutu skreśla się wyraz „trenerom”;
7. W § 9 ust. 1 pkt 6 statutu wyrazy „we wszystkich” zastępuje się wyrazami
„w poszczególnych”;
8. W § 9 ust. 1 pkt 7 statutu wyraz „sportowych” zastępuje się wyrazem
„piłkarskich”;
9. Zmienia się § 9 ust. 1 pkt 9 statutu, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Rozstrzyganie sporów w zakresie kompetencji nadanych przez statut,
powstałych pomiędzy członkami Wlkp. ZPN, zawodnikami, trenerami,
instruktorami, działaczami, sędziami, obserwatorami, delegatami na mecze,
pośrednikami transakcyjnymi oraz członkami organów, zaistniałych w wyniku
ich działalności sportowej w zakresie sportu piłki nożnej.”
10. W § 9 ust. 1 pkt 19 lit. d statutu wyrazy „menedżerów ds. piłkarskich”, zastępuje
się wyrazami „pośredników transakcyjnych”
11. W § 9 ust. 1 pkt 21 statutu wyrazy „menedżerów piłkarskich”, zastępuje się
wyrazami „pośredników transakcyjnych”
12. W § 10 statutu skreśla się wyraz „statutowe”
13. Zmienia się dotychczasową treść § 11 statutu i nadaje mu się następujące
brzmienie:
1.
2.

„Wlkp. ZPN może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach
służących realizacji celów statutowych.
Wlkp. ZPN może tworzyć fundacje, uczestniczyć w spółkach lub innych
przedsięwzięciach gospodarczych.”

14. Po § 11 statutu dodaje się § 111 w następującym brzmieniu:
„1. Działalność statutowa może być prowadzona jako działalność nieodpłatna
lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego.
2. Wlkp. ZPN prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego w zakresie
wykonywania następujących zadań należących do sfery zadań publicznych:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) promocji i organizacji wolontariatu;
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
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6) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
7) wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Wlkp. ZPN prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie
wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) promocji i organizacji wolontariatu;
5) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
6) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
7) wypoczynku dzieci i młodzieży.”
15. Dodaje się § 112 statutu w następującym brzmieniu:
„1. Wynagrodzenie Wlkp. ZPN w odniesieniu do danego rodzaju działalności
pożytku publicznego nie może być wyższe od tego jakie wynika z kalkulacji
bezpośrednich kosztów działalności.
2. Wynagrodzenie osób fizycznych z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu
statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej nie może przekroczyć przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez
Prezesa GUS za rok poprzedni.
3. Prowadzona przez Wlkp. ZPN działalność gospodarcza i działalność pożytku
publicznego są odrębnie ewidencjonowane organizacyjnie oraz księgowo, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego i z działalności
gospodarczej służy wyłącznie realizacji celu statutowego.”
16. Dodaje się § 113 statutu w następującym brzmieniu:
1.

Prowadzoną przez Wlkp. ZPN działalnością pożytku publicznego kieruje Zarząd
Wlkp. ZPN.
2. Nadzór nad prowadzoną przez Wlkp. ZPN działalnością pożytku publicznego
sprawuje Komisja Rewizyjna.”
17. W § 13 statutu zmienia się ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:
„Przyjęcie w poczet członków następuje w oparciu o wniosek zainteresowanego,
na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Wlkp. ZPN.”.
18. W § 13 statutu dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
„Dopuszcza się możliwość wprowadzenia przez Zarząd Wlkp. ZPN wpisowego za
przyjęcie w poczet członków Wlkp. ZPN.”
19. W § 17 pkt 1 statutu wyraz „Członków” zastępuje się wyrazem „Delegatów”;
20. W § 18 statutu zmienia się ust. 4 i nadaje mu się następujące brzmienie:
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„W terminie do 90 dni od otrzymania odwołania, Zarząd zwołuje Walne
Zgromadzenie Delegatów, chyba że najbliższe Walne Zgromadzenie Delegatów
odbędzie się terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od otrzymania odwołania.”
21. W § 23 statutu zmienia się ust. 6 i nadaje mu się następujące brzmienie:
„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd
Wlkp. ZPN w terminie 90 dni od daty podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami,
dla których zostało zwołane oraz rozpatruje ewentualne odwołania od uchwał
i orzeczeń Zarządu Wlkp. ZPN oraz Komisji Rewizyjnej.”
22. W § 23 statutu zmienia się ust. 7 i nadaje mu się następujące brzmienie:
„O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Delegatów zawiadamia się
członków, których przedstawiciele będą brali w nim udział drogą mailową
najpóźniej na 30 dni przed datą Zgromadzenia.”
23. W § 23 statutu zmienia się ust. 8 i nadaje mu się następujące brzmienie:
„Organy lub członkowie uprawnieni do zgłoszenia wniosku o zwołanie
nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów są uprawnione do żądania
zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad pod warunkiem, że wystąpią
z tym wnioskiem do Zarządu Wlkp. ZPN na 10 dni przed terminem Zgromadzenia.
Zarząd Wlkp. ZPN uzupełniony porządek obrad zobowiązany jest opublikować na
stronie internetowej Wlkp. ZPN 5 dni przed terminem zgromadzenia.”
24. Zmienia się § 25 statutu i nadaje mu się następujące brzmienie:
„1. W Walnych Zebraniach Delegatów z głosem stanowiącym udział biorą
delegaci, wybrani zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez Zarząd Wlkp.
ZPN z:
1) klubów najwyższej klasy rozgrywek związkowych piłki nożnej 11 – osobowej
mężczyzn oraz kobiet – po 5 z każdego
2) klubów I ligi piłki nożnej 11 – osobowej mężczyzn oraz kobiet – po 4 z każdego
3) klubów II ligi piłki nożnej 11 – osobowej mężczyzn oraz kobiet, a także ekstra
ligi futsalu – po 3 z każdego
4) klubów III ligi piłki nożnej 11 – osobowej mężczyzn oraz kobiet, a także I ligi
futsalu - po 2 z każdego
5) klubów IV ligi piłki nożnej 11 – osobowej mężczyzn oraz kobiet, a także II ligi
futsalu – po 1 z każdego
6) klubów ligi okręgowej – po 8 z każdej grupy wybranych na konferencjach
klubów
7) klubów klas okręgowych - po 5 z każdej grupy, wybranych na konferencjach
klubów
8) klubów klas niższych, piłki plażowej, pozostałych lig futsalu i lig kobiet oraz
klubów młodzieżowych, wybranych na konferencjach klubów wg proporcji
1 delegat na każdą rozpoczętą grupę 8 klubów
9) po 1 przedstawicielu innych członków, będących członkiem Wlkp. ZPN na
podstawie § 13 ust.2

Nr konta: 95 1020 4027 0000 1202 0031 4260

NIP: 783 11 98 480

REGON: 630177819

Warmińska 1, 60-622 Poznań
T: 61 679 48 30
@: sekretariat@wielkopolskizpn.pl
www.wzpn.poznan.pl
2. W przypadku zbiegu uprawnień do wyboru delegata/delegatów zgodnie z ust. 1
klubowi przysługuje wybór delegata/delegatów w takiej liczbie, jaka wynika
z udziału tego klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej w jakiej występuje.”
25. W § 26 ust. 2 uchyla się pkt 3, a dotychczasowe pkt 4,5,6,7,8,9,10,11 otrzymują
numeracje: 3,4,5,6,7,8,9,10.
26. Zmienia się § 27 statutu i nadaje mu się następujące brzmienie:
„Kandydatami na Prezesa Wlkp. ZPN, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
mogą być delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów lub inne osoby
zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działające w
strukturach PZPN, Wlkp. ZPN, Okręgów, lig zawodowych lub w klubach
piłkarskich. Kandydatami, o których mowa powyżej mogą być jedynie osoby, które
nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe.”.
27. W § 29 ust. 3 pkt 2 po wyrazie „delegatów” dodaje się wyrazy „lub
w trybie określonym w § 28 ust. 1.”
28. W § 30 ust. 1 pkt 10 statutu skreśla się wyraz „stałych”
29. W § 30 ust. 1 dodaje się pkt 17 o następującym brzmieniu:
„Określenie wysokości wpisowego za przyjęcie w poczet członków Wlkp. ZPN.”
30. W § 30 ust. 3 po wyrazie „regulamin” dodaje się wyrazy „uchwalany przez
Zarząd”
31. Zmienia się § 31 ust. 2 pkt 6 statutu i nadaje mu się następujące brzmienie:
„Został skazany prawomocnym wyrokiem sądu karnego za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”
32. Zmienia się § 34 ust. 3 pkt 2 i nadaje mu się następujące brzmienie:
„Nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.”
33. W § 36 ust. 1 dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:
„W przypadku równej liczby głosów decyduje losowanie przeprowadzone przez
Zarząd Wlkp. ZPN.”
34. W § 36 ust. 4 statutu wyrazy „trzech miesięcy” zastępuje się wyrazami
„90 dni.”
35. W § 37 statutu wyrazy „menedżerów piłkarskich” zastępuje się wyrazami
„pośredników transakcyjnych”
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36. W § 40 statutu dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
„Organizację oraz tryb pracy Sądu Koleżeńskiego z zastrzeżeniem § 41 i § 42
określa regulamin uchwalany przez Sąd Koleżeński.”
37. W § 42 statutu uchyla się punkt 4;
38. W § 44 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu:
„Związkowa komisja odwoławcza ds. licencji klubowych, której zasady i zakres
działania określają przepisy odrębne.”
39. Zmienia się § 45 statutu i nadaje mu się następujące brzmienie:
„Członków organów dyscyplinarnych Wlkp. ZPN powołuje i odwołuje Zarząd Wlkp.
ZPN.”
40. W § 46 ust. 1 pkt 1 statutu wyraz „wykroczeń” zastępuje się wyrazami
„przewinień dyscyplinarnych”.
41. W § 46 statutu zmienia się ust. 1 pkt 3 i nadaje mu się następujące brzmienie:
„orzecznictwo w postępowaniu przeciw członkom Wlkp. ZPN, zawodnikom,
trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom piłkarskim w związku z naruszeniem
przez nich regulaminu dyscyplinarnego.”
42. Zmienia się § 46 ust. 2 i nadaje mu się następujące brzmienie:
„Wydział
Dyscypliny
Wlkp.
ZPN
składa
się
z
przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza i niezbędnej do właściwego wykonywania
swoich zadań liczby członków.”
43. W § 46 statutu uchyla się ust. 4 oraz ust. 5.
44. Zmienia się § 47 ust. 1 statutu i nadaje mu się następujące brzmienie”
„Związkowa Komisja Odwoławcza Wlkp. ZPN składa się z przewodniczącego,
wiceprzewodniczącego oraz sekretarza i niezbędnej do właściwego wykonywania
swoich zadań liczby członków.”
45. W § 47 statutu uchyla się ust. 2, a dotychczasowe ust. 3,4,5 otrzymują
numerację 2,3,4.
46. W dotychczasowym § 47 ust. 3 pkt 2 statutu skreśla się wyrazy „Wydziału Gier
i Ewidencji Wlkp. ZPN”.
47. Zmienia się § 53 statutu i nadaje mu się następujące brzmienie:
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1.

2.
3.
4.

Celem wypełnienia statutowych zadań Wlkp. ZPN związanych z bieżącym
prowadzeniem zespołów reprezentacyjnych Wlkp. ZPN i rozgrywek
piłkarskich oraz organizowaniem i upowszechnianiem sportu piłki nożnej na
terenie objętym działaniem Wlkp. ZPN, Zarząd może powołać wydziały i
komisje oraz inne komórki organizacyjne.
W ramach poszczególnych wydziałów, komisji lub innych komórek
organizacyjnych mogą być tworzone sekcje.
Wydziały i komisje oraz inne komórki organizacyjne składają się z osób
powołanych i odwoływanych przez Zarząd Wlkp. ZPN w liczbie niezbędnej dla
ich prawidłowego funkcjonowania.
Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania poszczególnych wydziałów
i komisji Wlkp. ZPN określa w formie regulaminów Zarząd Wlkp. ZPN.”

48. Zmienia się § 54 statutu i nadaje mu się następujące brzmienie:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

„Obsługę administracyjną Związku prowadzi Biuro Wlkp. ZPN
W ramach Wlkp. ZPN, w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd
działać może Klub Seniora Wlkp. ZPN.
Na terenie Wlkp. ZPN mogą działać Okręgowe Związki Piłki Nożnej,
posiadające osobowość prawną, obejmujące terenem swego działania obszar
jednego lub kilku powiatów znajdujących się na terenie województwa
wielkopolskiego.
Zasięg terytorialny działania Okręgowych Związków ustala Zarząd Wlkp. ZPN.
Kluby – członkowie Wlkp. ZPN, mające siedzibę w powiatach na terenie
województwa wielkopolskiego a nie objętych działaniem Okręgowych
Związków tworzą strefę poznańską.
Wszelkie sprawy administracyjne i organizacyjne związane z udziałem
w rozgrywkach strefy poznańskiej koordynuje Rada Klubów Strefy
Poznańskiej, która składa się z 5 do 7 osób, wybieranych na Konferencji
Klubów.
Rada Klubów Strefy Poznańskiej zwołuje Konferencję Klubów w miarę
potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. Konferencja Klubów Strefy Poznańskiej,
pełni funkcję doradczą i opiniotwórczą.
Rada Klubów i Konferencja działają na podstawie regulaminu uchwalonego
przez Zarząd Wlkp. ZPN. „

49. Uchyla się § 55 statutu, a dotychczasowe §§ 56,57,58,59,60,61,62,63,64
otrzymują numerację 55,57,58,59,60,61,62,63.
50. Zmienia się dotychczasowy § 56 statutu i nadaje mu się następujące brzmienie:
„1. Biuro Wlkp. ZPN działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.
2. Dyrektor Biura jest powoływany i odwoływany na wniosek prezesa Wlkp. ZPN
przez Zarząd Wlkp. ZPN. Dyrektor Biura jest kierownikiem zakładu pracy
w rozumieniu Kodeksu pracy oraz odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie
biura Wlkp. ZPN.”
§2
Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów dokonany na podstawie
dotychczasowej treści § 25 statutu obowiązuje do dnia odbycia najbliższego Walnego
Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Wlkp. ZPN.
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§3
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Wlkp. ZPN.
§4
Uchwała wchodzi w życie od momentu podjęcia, z mocą obowiązującą zmian od momentu
uprawomocnienia się postanowienia Sądu o ich wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sekretarz WZD

Przewodniczący WZD

Piotr Hajduk
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