
UCHWAŁA NR 4/Z/2018 

ZARZĄDU MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

Z DNIA 6 MARCA 2018 ROKU 

w sprawie ustalenia zasad wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawcze Delegatów Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej 

 

Na podstawie art. 22 i art. 29 § 1 ust. 3 Statutu Mazowieckiego Związku Piłki 

Nożnej  postanawia się, co następuje :  

1. W Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów Mazowieckiego Związku Piłki 

Nożnej z głosem stanowiącym biorą udział delegaci :  

a. Okręgowych Związków Piłki Nożnej ;  

b. Klubów sportowych – członków Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej 

posiadających osobowość prawną i działających w formie sportowych spółek 

akcyjnych, stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych ; 

c. Delegaci stowarzyszenia trenerów, sędziów będących członkami Mazowieckiego 

ZPN. 

2. Mandat delegata zachowują osoby biorące udział w Walnym Zgromadzeniu 

Sprawozdawczo-Wyborczym Mazowieckiego ZPN w dniu 1 lipca 2016 roku. W 

przypadku odwołania z funkcji delegata przez organizację – należy dokonać wyboru 

nowego delegata. 

3. Podziału mandatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów 

Mazowieckiego ZPN dokonuje się według stanu na dzień 6.03.2018 roku. 

4. Przy uwzględnianiu ogólnej liczby delegatów poszczególnym podmiotom przysługiwać 

będzie następująca ilość mandatów: 

a. każdemu Okręgowemu Związkowi Piłki Nożnej      - 2 mandaty 

b. klubowi posiadającemu pierwszy zespół w najwyższej klasie rozgrywkowej  

                               - 4 mandaty  

c. klubowi posiadającemu pierwszy zespół w I i II lidze oraz najwyższej klasie 

rozgrywkowej kobiet                                     - 3 mandaty  

d. klubowi posiadającemu pierwszy zespół w III lidze oraz I lidze kobiet  

                                                                             -2 mandaty  

e. klubowi posiadającemu pierwszy zespół w IV lidze oraz pozostałym klubom                           

         - 1 mandat  

f. stowarzyszenie sędziów piłki nożnej będące członkiem Mazowieckiego ZPN                                                 

         - 3 mandaty  



g. stowarzyszenie trenerów będące członkiem Mazowieckiego ZPN - 3 mandaty  

5. Jeżeli Członek Mazowieckiego ZPN spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów 

dotyczących liczby mandatów, zawsze bierze się pod uwagę wyższą liczbę mandatów. 

6. Mandaty delegatów, o których mowa w pkt. 4 można uzyskać wyłącznie w drodze 

wyboru. 

7. Wybory delegatów klubów odbywają się na zasadach określonych w Statutach tych 

klubów. 

8. Dane delegatów, którzy zostali zmienieni należy przesłać do Biura Mazowieckiego 

ZPN, 02-707 Warszawa ul. Puławska 111A lok. 50 – w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 30 marca 2018 roku. 

Dane winny zawierać :  

a. Nazwę klubu sportowego (Okręgu) 

b. Imię i nazwisko  

c. PESEL 

d. Dokładny adres domowy 

e. Telefon 

f. Pełnione funkcje – w klubie, OZPN, Mazowieckim ZPN, PZPN. 

9. Biuro Mazowieckiego ZPN o miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczego Delegatów Związku zawiadomi delegatów na 30 dni przed 

terminem Zgromadzenia.  

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Prezes 

Mazowieckiego ZPN 

 

Zdzisław Łazarczyk 

 

 

 


