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REGULAMIN PODOKRĘGU
MAŁopoLsKIEGo zwlĄzKa rIŁKI xożNn.I w KRAKowIE

Podstawowe zasady i zakres działania

§1
1. Małopolski Związek Piłki Nożnej - Podokręg jest jednostką utworzoną na podstawie § 6 ust. 2 Statutu

Małopolskiego Zwiękll,Piłki Nożrej [dale,j:,, P odok ęg"l.
2. Podokręg funkcjonuje pod nazwą Małopolski Zwięek Piłki Nożnej - Podolłęg w [nazwa miejscowości zgodna

z właściwościq miejscowq] i jest zobowiązany do jej utyvvania w stosunkach zewnętrmych.
3, Właściwość terytorialną Podokręgu określa Zarząd, Małopolskiego Związka Piłki Nożnej.

4, Podokręg został utworzony w celu spełrienia określonych funkcji na terenie swojej właściwości, okeślonych
w Statucie, regulaminach i uchwałach Małopolskiego Związku Piłki Nożrej w Krakowie.

5. Podolaęg jest zobowięany do prowadzenia działalności w sposób jawny i transparenty oraz zgodny

ze Statutem, z regulaminami, w Ęm z niniejszym Regulaminem, atakże uchwałami, zarządzeniami, decyzjami
i poleceniami Małopolskiego Zwięku Piłki Nożrej w Krakowie.

6. Podokręg nie posiada osobowości prawnej.
'7. Podokręg działa w ramach kompetencji i uprawnień, w szczególności wymienionych w § 2 niniejszego

Regulaminu lub przyznanych mu odrębnie przez Małopolski ZwięekPiłki Nożnej w Krakowie.
8. Podokręg jest zobowiązany do prowadzenia wspólnego z Małopolskim Związkiem Piłki Nożrej w Krakowie

rachuŃu rozliczeniowego, na którym zobowięany jest przechowywać całość posiadanych środków

finansowych.
9. Podokręg jest zobowiązany do przedstawienia coroczrego projektu budZetu oraz sprawozdania finansowego,

podlegających zatwierdzeniu przez Małopolski Związek Piłki Nożrej. Sprawozdanie finansowe powinno być
przekazane Małopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej, w terminie nie póżriejszym niż do dnia 15 marca każdego

roku, o ile Małopolski Związek Piłki Nofuej odrębną uchwałą nie postanowi inaczej. Podokręg jest

zobowiązany do przedstawienia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, także na każdorazowe

wezwanie Małopolskiego Związl<u Piłki Nożnej.

Kompetencje, uprawnienia i obowiązki Podokręgu Pitki Nożnej

§2
l. W dziedzinie sportowej i organizacyjnej Podokręgowi przyznaje się następujące kompetencje:

1) Organizowanie i prowadzenie powierzonych odrębną uchwałą rozgrywek mistrzowskich
i pucharowych, a w tym w szczególności:

a) opracowanie tęrminarzy, regulaminów, statystyk i dokumentacji,

b) prowadzenie ewidencji i rejestru kar dyscyplinarnych i finansowych,
c) prowadzenie pehrego systemu Extranet,

d) weryfikacj a przesttzegania regulaminów na podstawie przepisów i sprawozdań

sędziowskich.
2) Organizowanie innych rozgrywek lub okolicznościowych imprez piłkarskich w zakręsie w jakim

zo staĘ o drębn i e p ow i erzo ne pr ze z l/.ńop olski Zw iązek P iłk i N o żn ej .

3) Prowadzęnię ewidencji:
a) klubów biorących udział w rozgrywkach Podokręgu,

b) zawodników biorących udział w rozgrywkach Podokręgu,

c) kar dyscyplinarnych i finansowych,

d) odznaczonych działaczy lub osób zasłużonych dla rozwoju piłki nomej (oraz występowanie

o takie odznaczenie).
4) Prowadzenie selekcji zawodników oraz szkolenia kadr młodzieżowych, sędziów oraz trenerów.

2. W dziedzinie administracyjno-finansowej Podokręgowi przyznaje się następujące kompetencje:



l) Pozyskiwanie lub przyjmowanie wpłat oraz prowadzenie ewidencji wpłat na rachunek rozliczeniowy o
którym mowa w § 1 ust. 8 powyżej, z Ęitufu:

a) klubów biorących udział w rozgrywkach Podokręgu,
b) opłat nyczńowanych od klubów,
c) kar pieniężrych,
d) dotacji, subwencji, darowizr od insĘrtucji państwowych, samorządowych, społecanych,

sportowych i prywatnych,

e) prrychodów z tytufu umów sponsorskich,
f) dochodów z organizacji wydarzeń o których mowa w § 2 ust. l pkt 2) niniejszego

Regulaminu,
g) innych wpłat na podstawie przepisów Polskiego Związkll Piłki Nożrej oraz przepisów

Małopolskiego ZwiązkuPiłki Nożnej lub z ich wyrażrego upoważnienia.
2) Finansowanie działalności Podokręgu, w tym pokrywanie niezbędnych zakupów, zapłat za usługi lub

innychopłatzwięanychzprowadzonądziałalnością.
3) Zatrudnianie pracowników we współdziałaniu z Małopolskim Związkiem Piłki Nożnej.
4) Prowadzenie księgowości, w porozumieniu i zgodnie z zalęceniami, w Ęm zgodnie ze standaryzacją

kosźów, zatwierdzoną przez ZaruądMałopolskieg o ZwiązkuPiłki Nożnej
3. Podokręg wydaje i rozlicza środki związane z organizacją powierzonych mu rozgrywek, w szczególności

oPracowuje budżet oraz rolme sprawozdania finansowe, które przedkłada Małopolskiemu Związkowi Piłki
Nożnej, zgodnie z § 9 niniejszego Regulaminu.

4, W celu realizacji przymanych kompetencji i uprawnień, Podokręg może otrzymać dotację ze środków
Małopolskiego Zwięku Piłki Nożnej na bieĘcą działalność.

Władze Podokręgu

§3
l. Władzami Podokręgu są:

l) Walne Zębrante Delegatów Podokręgu |dalej: ,,l|alne Zebrąnie Delegatów"l
2) ZarządPodokręgu, |dalej:,,Zarzqd"l
3) Prezes Podokręgu, |dalej: ,,Prezes"l

2. Władzę Podokręgu są wybierane na czteroletnią kadencję, przy czym pełnią one swoją funkcję do czasu rłyboru
kole.inych władz,

3. UchwaĘ organów o których mowa w ust. l pkt 1 i pkt 2 povqżej zapadają zwykłą większością głosów, przy
czym do ich ważlości wymagana jest co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania, chyba że
niniej szy Regulamin stanowi inaczej.

Walne Zebranie Delegatów Podokręgu

§4
1 . Walne Zebranję Delegatów jest najwyższą władzą Podokręgu.
2. Walne Zębranie Delegatów jest zwoływanę przęz Zarząd raz na dwa lata jako zebranie sprawozdawczę i raz na

cńery lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze, według zasad ustalonych przez Zarząd Małopolskiego
Związku PiłkiNomej.

3, Nadzwyczajne Walne Zebranję Delegatów jest zwoływanę przęz Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosęk
Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. Nadzwyczajnę Walnę Zębranie Delegatów obraduje na
podstawie regulaminu i zgodnie z porządkiem obrad, które podlegają zatwierdzeniu przezMałopolski Zwiryek
Piłki Nomej.

4. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania Delegatów ustala Zarząd, zawiadamiając delegatów co
najmniej 14 dni przed terminem zębrania. Walnę Zębranie Delegatów sprawozdawczo-wyborcze zwoĘwane
jest co najmniej 30 dni przed Walnym Zebraniem Sprawozdawczo-Wyborczym Małopolskiego Związku Piłki
Nożnej, według zasad ustalonych przez Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nomej. Obrady Walnego



1.

l.

5.

,7.

5.

l.

ZębraniaDelegatów odbywają się zgodnie z regulaminem zatwierdzonym ptzezZauądMałopolskiego Związku
Piłki Nożnej.
Walne Zębranie Delegatów podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, chyba, że w głosowaniu jawnym zwkłą
większością głosów Walne Zebtanie Delegatów podejmie uchwałę o głosowaniu tajnym w danej sprawie.
Dla ważności obrad Walnego Zebrania Delegatów w pierwszym terminie wymagana jest obecność co najmniej
PołowY uPrawnionych do głosowania. Wymogu o którym mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się
do drugiego lub kolejnego terminu Walnego ZebraniaDelegatów.
W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział z głosem stanowiącym delegaci klubów piłkarskich, według zasad
ustalonych przezMńopolski Związek Piłki Nożnej odrębną uchwałą.
W Walnym Zebraniu Delegatów mogą wziąć udziałzgłosem doradc4tm: władzeMałopolskiego Związku Piłki
Nożnej, członkowie ustępujących władz Podokręgu Piłki Nożnej niebędący delegatami, goście zaproszeniprzez
Zarząd.

§5
Do kompetencj i Walnego Zebralia Delegatów naleĘ :

1) wybór władz Podokręgu Piłki Nożnej,
2) wYbór delegatów na Walne Zebranie Delegatów Małopolskiego ZwiązkuPiłki Nożnej, według zasad

ustalonych przez Zarząd Małopolskieg o ZwiązluPiłki Nożnej,
3) prąyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu,
4) podejmowanie uchwał i wniosków,
5) podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium dlaZuządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej MZPN.

Zarząd Podokręgu

§6
Zaruąd liczy od 5 do 11 osób, wybranych przez Walne Zebranie Delegatów. W skład tego Zarządu z wzędl
wchodzi Prezes wybrany przez Walne Zebranie Delegatów w odrębnym głosowaniu. Prezes przewodniczy
pracom i posiedzenio m Zar ządu,
Do komp eten cji Zar ząda naleĘ :
l) reprezentowanie Małopolskiego ZwiązkuPiłki Nożrej na terenie Podokręgu,
2) repręzentowanie Podokręgu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
3) koordynowanie organizacji, zarządzanie i kierowanie całoksźałtem działalności Podokręgu,
4) zapewnienie wykonywania planów i strategii Małopolskiego ZwiązkuPiłki Nożnej,
5) powołanie or.Lz sprawowanie nadzoru nad działalnością organów wykonawczych i administracyjnych,
6) bieĘce zarządzanie majątkiem i funduszami przekazanymi Podokręgowi, w zakresie upoważrienia

udzielonego przez Mńopolski Związek Piłki Nożnej,
7) realizacja uchwał i wniosków Walnego Zebtania Delegatów,
8) podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach doĘczących Podokręgu, aniezastrzeżonych jako

kompetencj a innych organów.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziejniżrazna kwartał.
W prrypadku rezygnacji z funkcji Prezesa w czasie trwania kadencji, prawo wyboru Prezesa przysfuguje
Zarządowi Podokręgu, spośród pozosta§ch człoŃów Załządu. Wybrany w ten sposób Prezes pehri funkcję do
końca trwania kadencji. W przypadku, o którym mowa w niniejsąm ustępie, Zarząd może dokonać
uzupełnienia składu w sposób określony w ust. 5 poniżej.
W przypadku rezygnacji z frrnkcji człoŃa zarządu w trakcie trwania kadencji, Zaruąd może uzupeŁrić swój
skład poprzez kooptację, wyłączrie spośród delegatów na Walne Zebranię Delegatów.

§7
W prrypadku naruszenia przez Zarząd lub Prezesa postanowień Statutów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej
lub Polskiego Związku Piłki Nożrej, uchwał, regulaminów lub decyzji władz Małopolskiego Związku Piłki
Nożrej lub Polskiego Związkl,:,Piłki Nofuej, MałopolskiemaZwiązkowi Piłki Nożnej przysfuguje prawo:

2.

4.



1.

l) zwrócenia uwagi i Ądaniadostosowania się do przepisów i decyzji,
2) odmowy pomocy organizacyjnej i finansowej,
3) Ądaniazmiany lub uchylenia niedopuszczalnych uchwał i wydanych decyzji,

4\ uchylenia uchwał i decyzji podjęĘch z naruszeniem ww. przepisów.

Organy wykonawcze i administracyjne

§8
W ramach Podokręgu Piłki Nozrej mogądziałać organy wykonawcze i administracyjne:

1) Komisja Gier
2) Komisja Dyscypliny
3) Komisja Szkolenia
4) Komisja Sędziów
5) Biuro

Zarządw formie uchwały powołuje skład osobowy organów, o których mowa w ust. 1 powyżej.

Organy wykonawcze i administracyjne dzińają na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd |ub

Zarząd Małopolskiego Związku Piłki Nomej

1,

Sprawy finansowe

§9
Podokręg może dysponować środkami pieniężnymi, na które składają się przychody uzyskane zwpłat o których

mowa w § 2 ust. 2 pIł2 lit. a) - g), § 2 ust. 4 oraz środkami trwĄmi.
Podokręg pokrywa koszty swojego utrrymania, w Ęm jego organów wykonawczych i administracyjnych.

Sposób reprezentacji

§l0
Uprawnionymi do reprezentowania Podokręgu są łącznie: Prezęs i upoważniony przez niego członek Zarządu.

Podokręg używa pieczęci, papieru firmowego oraz strony internetowej wedfug wzoru zatwierdzonego przez

Małopolski Związek Piłki Nohej w Krakowie.

postanowienia końcowe

§l l
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia Statutu Małopolskiego

Zwięku Piłki Nożrej w Krakowie,
2. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Małopolskiemu Związkowi Piłki Nohej.
3. Z dniem zatwierdzenia niniejszego Ręgulaminu wchodzi on w życie w miejsce dotychczas obowiązującego

Regulaminu, którego przepisy tracą moc obowiązywania.

Niniejszy Regulamin zatwierdzony zostńprzezZarządMałopolskiego ZwiązkuPiłki Nohej w Krakowie
w dniu 29 czerwca 2020 roku. -,,fu

Prezes Małopolskiego Zwięku Piłki Nożne
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