
 
Uchwała nr 120/Z/2022 z dnia 22 marca 2021 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 23 § 6, art. 28, art. 29 Statutu Pomorskiego ZPN, 
postanawia się, co następuje: 
I.W Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów Pomorskiego ZPN udział biorą z głosem 
stanowiącym Delegaci członków Związku, którzy uzyskali swoje mandaty na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego ZPN w dniu 22 sierpnia 2020 roku, chyba, że 
Komisarz Wyborczy postanowieniem stwierdził wygaśnięcie mandatu Delegata lub członek 
Pomorskiego ZPN dokonał wyboru nowego Delegata (podstawa: przepisy art. 28 i art. 29 z 
uwzględnieniem art. 17 ust. 1 oraz art. 23 § 3, § 5 i § 6 Statutu Pomorskiego ZPN). 
 
II.W sytuacji, o której mowa w art. 23 § 5 ust. 1 - 3 Statutu Związku, a także w przypadku 
spodziewanej nieobecności delegata na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, członkowie Pomorskiego 
ZPN mogą w trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delegata na Walne Zgromadzenie Związku, z 
zastrzeżeniem, ze musi to nastąpić zgodnie z postanowieniami art. 28 § 1 Statutu Związku, nie 
później niż 45 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Pomorskiego ZPN. W szczególnym 
przypadku Walne Zgromadzenie Pomorskiego ZPN może wyrazić zgodę na dopuszczenie do obrad 
nowego delegata, którego wybór został dokonany bez zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym. 
 
III.Przyjmuje się wzór Oświadczenia Klubu w sprawie wyboru Delegata na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawcze Delegatów Pomorskiego ZPN w trybie pkt II niniejszej uchwały, stanowiący 
załącznik nr 1. Załącznikiem do oświadczenia powinna być uchwała uprawnionego statutowo organu 
klubu do wyboru nowego 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 tj. z dnia 2019.04.17 z późniejszymi zmianami) - uchwała Walnego Zebrania 
Członków.  
 
IV.Przepisy punktu I, II i III stosuje się odpowiednio do Stowarzyszenia Sędziów Pomorskiego ZPN. 
  
V.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.  
 
VI.Zatwierdza się wzory (załącznik nr 2a, 2b i 2c) list poparcia w wyborach na funkcje: 
a) delegata Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN, 
b) zastępcy delegata Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 

Delegatów PZPN, 
c) komisarza wyborczego Pomorskiego ZPN. 
 
VII.Realizację niniejszej Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN, Komisarzowi 
Wyborczemu oraz dyrektorowi Biura Pomorskiego ZPN.  
 
VIII.Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 


