
REGULAMIN  

WALNEGO ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO 

PŁOCKIEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ  

31 marca 2023 roku – I termin godz. 16:00 / II termin godz. 16:30 

Płock Plac Celebry 1  (sala konferencyjna ORLEN ARENA) 

§ 1 
Uznanie Walnego Zjazdu niezależnie od liczby delegatów, o ile w pierwszym terminie, ich liczba nie będzie niższa niż połowa 
uprawnionych do uczestnictwa w Zjeździe. 

§ 2 
Każdy delegat ma prawo w głosowaniu do jednego głosu stanowiącego i może z tego prawa korzystać osobiście. 

 
§ 3 

Uchwały i inne decyzje Walnego Zjazdu zapadają większością głosów. 
 

§ 4 
Uchwały Walnego Zjazdu obowiązują wszystkie organy POZPN i jego członków. 

 
§ 5 

Obrady Walnego Zjazdu prowadzi Przewodniczący Obrad, a jego wybór dokonuje się w głosowaniu jawnym. 
 

§ 6 
Walny Zjazd wybiera trzy Komisje: 
-   wyborczą w ilości 3 osób; 
-   mandatowo-skrutacyjną w ilości 3 osób; 
-   wniosków i uchwał w ilości 3 osób. 
 

§ 7 
Wybory Prezesa POZPN, Zarządu POZPN, Komisji Rewizyjnej, Delegatów na Zjazd MZPN i Sądu Koleżeńskiego przeprowadza się 
w głosowaniu tajnym lub jawnym – o sposobie wyboru decyduje Walne Zgromadzenie.  
Ilość członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wybiera się zgodnie z obowiązującym Statutem POZPN, 
natomiast delegatów na Zjazd Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej (2 osoby) według art. 22 §1 pkt. 2a Statutu MZPN. 
Do Zarządu POZPN z urzędu wchodzi nowo wybrany Prezes POZPN. 

 
§ 8 

Prezesem POZPN oraz członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego mogą być wybrane osoby, będące  
delegatami klubów zrzeszonych w POZPN, wybrani na podstawie uchwał klubowych na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy  
w 2023 roku.  

 
§ 9 

Prawo zgłaszania kandydatów na Prezesa POZPN, członków Zarządu POZPN, do Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego  
i delegatów na Zjazd MZPN ma prawo Komisja Wyborcza i delegaci. Każdy z delegatów ma prawo do zgłaszania jednego 
kandydata do wybieranych władz. Listę uważa się za zamkniętą, z chwilą przegłosowania wniosku o zamknięcie listy. 

 
§ 10 

Głos w dyskusji nie powinien przekraczać 5 min., a o przedłużeniu wystąpienia decyduje Przewodniczący Zebrania.  
Gości zaproszonych nie obejmuje limit czasu. Ten sam uczestnik może wystąpić w dyskusji najwyżej 2-krotnie. 

 
§ 11 

 
Do zgłaszania wniosków uprawnieni są wszyscy uczestnicy Zebrania, a ich formułowanie może być ustne lub pisemne. 

 


