Uchwała nr III/14/2018
Zarządu Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: ustalenia zasad ustalania odpisów aktualizacyjnych należności klubów
piłkarskich

wobec

Wielkopolskiego

ZPN,

których

nieściągalność

została

uprawdopodobniona
Na podstawie § 30 ust. 1 pkt 3 w związku z § 58 ust. 2 statutu Wielkopolskiego
Związku Piłki Nożnej, Zarząd Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia,
co następuje:
§1
Ustala się niniejszym zasady ustalania odpisów aktualizacyjnych należności klubów
piłkarskich

wobec

Wielkopolskiego

ZPN,

których

nieściągalność

została

uprawdopodobniona.

§2
Na potrzeby niniejszej uchwały uznaje się, że należności danego klubu piłkarskiego
wobec Wielkopolskiego ZPN są uprawdopodobnione jako nieściągalne, jeżeli został
spełniony jeden z następujących warunków:
1) klub piłkarski nie uczestniczy w rozgrywkach organizowanych przez
Wielkopolski ZPN od co najmniej 7 lat, liczonych od końca roku
kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o którym mowa w § 3;
2) klub piłkarski został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego, a od daty
wykreślenia minęło co najmniej 3 lata liczone od końca roku kalendarzowego
poprzedzającego rok złożenia wniosku o którym mowa w § 3, a tym okresie
nie został utworzony nowy podmiot powołujący się na tradycję klubową
podmiotu wykreślonego. Ponadto w organach nowego podmiotu przez okres
24 miesięcy od daty rejestracji nie mogą zasiadać osoby wchodzące w skład
organów klubu wykreślonego;
3) klub piłkarski został wykreślony z ewidencji klubów sportowych albo
uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez starostę / prezydenta
miasta na prawach powiatu właściwego ze względu na siedzibę klubu,
a od daty wykreślenia minęło co najmniej 3 lata liczone od końca roku
kalendarzowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o którym mowa w § 3,
a tym okresie nie został utworzony nowy podmiot powołujący się na tradycję
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klubową podmiotu wykreślonego. Ponadto w organach nowego podmiotu
przez okres 24 miesięcy od daty wpisania do ewidencji nie mogą zasiadać
osoby wchodzące w skład organów klubu wykreślonego;
4) klub piłkarski będący przedsiębiorcą ogłosił upadłość obejmującą likwidację
jego majątku i nie ma możliwości zaspokojenia się z masy upadłości;
5) członkostwo klubu piłkarskiego w Wielkopolskim ZPN ustało, za wyjątkiem
dobrowolnego wystąpienia klubu piłkarskiego z Wielkopolskiego ZPN.
§3
Zarząd

Wielkopolskiego

ZPN

może

podjąć

decyzję

o

ustalaniu

odpisu

aktualizacyjnego należności danego klubu piłkarskiego na pisemny wniosek
Dyrektora Biura Wielkopolskiego ZPN.
§4
Dyrektor Biura Wielkopolskiego ZPN przed wniesieniem na Zarząd wniosku o którym
mowa w § 3 uzyskuje opinię Księgowości Wielkopolskiego ZPN w przedmiocie
zgodności ustalenia odpisu aktualizacyjnego z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami.
§5
1. Wniosek o którym mowa w § 3 powinien zawierać:
1) dane klubu piłkarskiego, którego dotyczy o ile istnieje możliwość ich ustalenia;
2) wysokość należności objętych planowanym odpisem aktualizacyjnym oraz z
jakiego tytułu pochodzą;
3) wskazanie, która z przesłanek wskazanych w § 2 zachodzi.
§6
1. W przypadku podejmowania przez Zarząd Wielkopolskiego ZPN uchwały
o

stwierdzeniu

ustania

członkostwa

danego

klubu

piłkarskiego

w Wielkopolskim ZPN, Zarząd Wielkopolskiego ZPN w tej uchwale może
zdecydować również

o ustaleniu odpisu aktualizacyjnego należności tego

klubu wobec Wielkopolskiego ZPN.
2. W sytuacji o której mowa w ust. 1 postanowienia § 3 – 5 niniejszej uchwały
stosuje się odpowiednio.
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3. Ust. 1 nie stosuje się w przypadku stwierdzania ustania członkostwa
w Wielkopolskim ZPN na skutek dobrowolnego wystąpienia klubu piłkarskiego
z Wielkopolskiego ZPN.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura Wielkopolskiego ZPN.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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