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PROJEKT

Statut Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
Rozdział I
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny
§1
Lubuski Związek Piłki Nożnej w Zielonej Górze zwany w skrócie Lubuskim ZPN jest związkiem
sportowym w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
§2
Terenem działania Lubuskiego ZPN jest obszar województwa lubuskiego, a siedzibą władz – miasto
Zielona Góra.
§3
Lubuski ZPN posiada osobowośd prawną.
§4
Lubuski ZPN jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej, w skrócie PZPN.
§5
Czas trwania Lubuskiego ZPN jest nieograniczony.
§6
1. Lubuski ZPN jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportu piłki nożnej, działającą
w oparciu o zrzeszonych w niej członków oraz pracę zawodową pracowników etatowych. Lubuski
ZPN może byd organizacją pożytku publicznego. Może prowadzid działalnośd gospodarczą zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. W celu prowadzenia działalności gospodarczej określonej w pkt 1 Lubuski ZN może powoływad
zakłady, agencje, wstępowad do spółek, oraz uczestniczyd w przedsięwzięciach gospodarczych.
3. Dochód z prowadzonej działalności gospodarczej i statutowej ma służyd realizacji celów
statutowych LZPN.
4. Do realizacji podejmowanych działao Lubuski ZPN może zatrudniad pracowników. Zasady
zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników określa Regulamin, zatwierdzony przez Zarząd
Lubuskiego ZPN.
5. Członkowie Zarządu Lubuskiego ZPN mogą otrzymywad wynagrodzenie za czynności wykonane
w związku z pełnioną funkcją.
6. Zasady wynagradzania członków Zarządu Lubuskiego ZPN określa uchwała Zarządu.
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§7
Lubuski ZPN działa zgodnie z prawem o stowarzyszeniach, ustawą o kulturze fizycznej oraz niniejszym
Statutem. Lubuski ZPN sam określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz
uchwala akty prawne dotyczące jego działalności.
§8
1. Lubuski ZPN jest związkiem sportowym, neutralnym pod względem politycznym, religijnym,
etnicznym i rasowym.
2. Jakakolwiek dyskryminacja jednostki lub grupy osób w związku z uprawianiem sportu piłki
nożnej ze względów etnicznych, religijnych i politycznych jest zabroniona pod groźbą sankcji
dyscyplinarnych.
§9
1. Lubuski ZPN posiada odznakę organizacyjną, emblemat, wydaje komunikaty i inne materiały
organizacyjne, używa własnej pieczęci z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie
przepisów.
2. Zarząd Lubuskiego ZPN w formie odrębnej uchwały określa wzór odznaki organizacyjnej
i emblematu.
§10
1. Lubuski Związek Piłki Nożnej działa jako Administrator Danych w rozumieniu art. 4 ust. 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Wytycznymi
Grupy Roboczej Art. 29, Wystąpieniami Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także
Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz.1000).
2. Przy wykonywaniu swoich zadao w obszarach działalności związanych
z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych oraz, aby zapewnid wysoki i spójny stopieo
ochrony osób fizycznych i usuwad przeszkody w przepływie danych osobowych w ramach
struktury PZPN, Lubuski Związek Piłki Nożnej jako członek PZPN stosuje i zapewnia
respektowanie postanowieo „Regulaminu Ochrony Danych PZPN i jego członków”, o którym
mowa w Art. 5 par. 3 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej.
3. Lubuski ZPN jako Administrator, może powierzad oraz podpowierzad do przetwarzania dane
osobowe swoim członkom zwyczajnym, wspierającym i honorowym oraz przetwarzad dane
osobowe powierzone mu przez członków dla realizacji celów statutowych na zasadach
określonych w „Regulaminie Ochrony Danych PZPN i jego członków” bez konieczności regulacji
ww. powierzania i podpowierzania odrębnie zawieranymi umowami.
4. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez członków PZPN Regulaminu,
o którym mowa w art. 5 par. 3 Statutu PZPN sprawuje PZPN oraz w ramach jego postanowieo
egzekwuje odpowiedzialnośd regulaminową.
7. Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
Regulaminu, o którym mowa w Statucie Lubuskiego ZPN sprawuje w obszarach swoich
kompetencji WZPN oraz w ramach jego postanowieo egzekwuje odpowiedzialnośd
regulaminową.
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Rozdział II
Cele i środki działania

1.
2.
3.
4.

§ 11
Celem Lubuskiego Związku Piłki Nożnej jest:
Organizacja i rozwój oraz popularyzacja sportu w szczególności piłki nożnej w województwie
lubuskim.
Podejmowanie działao na rzecz promocji piłkarstwa amatorskiego i profesjonalnego,
piłki nożnej dziecięcej, młodzieżowej, kobiet, piłki pięcioosobowej oraz piłki halowej.
Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działao wszystkich swoich członków.
Pozyskiwanie środków finansowych z przeznaczeniem na działalnośd statutową Związku.
§ 12

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Lubuski Związek Piłki Nożnej realizuje swoje cele w szczególności przez:
Zrzeszenia stowarzyszeo kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych i osób prawnych
działających w przewidzianych prawem formach organizacyjnych.
Opracowywanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej, w tym także wśród dzieci, młodzieży,
kobiet, piłki nożnej pięcioosobowej oraz piłki halowej.
Koordynowanie działao związanych z uprawianiem i promocją piłki nożnej w całym
województwie.
Organizowanie systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych, w tym także wśród
kobiet, piłki nożnej pięcioosobowej oraz halowej dla wyłonienia mistrzów we
wszystkich kategoriach wiekowych, w tym dzieci i młodzieży.
Współprace oraz utrzymywanie bezpośrednich kontaktów z innymi organizacjami
sportowymi, realizującymi zadania na rzecz rozwoju i popularyzacji sportu w tym wśród osób
niepełnosprawnych.
Opracowywanie planów i kierunków szkolenia oraz doszkalania trenerów, instruktorów,
sędziów, zawodników, działaczy oraz weryfikację metod szkolenia przy współpracy
z instytucjami i uczelniami zajmującymi się problematyką piłki nożnej zgodnie z uchwałami
LZPN i PZPN.
Wydawanie regulaminów wewnątrzzwiązkowych zatwierdzonych przez Zarząd Lubuskiego
Związku Piłki Nożnej.
Zapewnienie przestrzegania w rozgrywkach piłkarskich, zleconych przez PZPN, krajowych
przepisów gry w piłkę nożną.
Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przez wszystkich członków Lubuskiego
Związku Piłki Nożnej kluby, zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów i działaczy
niniejszego statutu, regulaminów, uchwał i innych przepisów oraz postanowieo i decyzji
obowiązujących w Lubuskim Związku Piłki Nożnej.
Ochronę prawną interesów członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
Rozstrzyganie sporów powstałych między członkami w wyniku ich działalności sportowej
w dziedzinie sportu piłki nożnej.
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12. Nakładanie kar dyscyplinarnych i sankcji regulaminowych na członków Lubuskiego Związku
Piłki Nożnej zawodników, trenerów, instruktorów, sędziów oraz działaczy dopuszczających się
naruszenia zasad i przepisów obowiązujących w sporcie piłki
nożnej.
13. Prowadzenie ewidencji, statystyki, dokumentacji zasobów archiwalnych dotyczących
działalności Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
14. Utrzymywanie stałych kontaktów ze środkami masowego przekazu w zakresie
realizacji polityki informacyjnej dotyczącej Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
15. Aktywne przeciwdziałanie wszelkim ujemnym zjawiskom związanym z uprawianiem
sportu piłki nożnej.
16. Wydawanie wytycznych, przepisów i uchwał dotyczących zapewnienia porządku i
bezpieczeostwa w czasie zawodów piłki nożnej na obiektach sportowych oraz
nadzorowanie ich przestrzegania przez członków LZPN.
17. Podejmowanie różnorodnych działao służących uzyskaniu środków finansowych na realizację
celów i zadao statutowych, w tym również przeznaczenie tych środków na pomoc finansową
lub rzeczową dla swoich członków. Wpłaty dokonane przez członków LZPN na rzecz
organizacji pożytku publicznego mogą byd przeznaczone na dofinansowanie działalności
klubów.
18. Realizowanie projektów finansowych ze środków unijnych, ministerialnych, wojewódzkich,
powiatowych i miejsko-gminnych.
19. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych, sympozjów i konferencji o zasięgu krajowym
i zagranicznym.
20. Zajmowanie stanowiska i wydawanie opinii w sprawach istotnych dla sportu piłki nożnej
w województwie.
21. Zgłaszanie kandydatów do działalności w organach Polskiego Związku Piłki Nożnej.
22. Przedstawianie wniosków i postulatów oraz wydawanie opinii dla władz wojewódzkich
i organów samorządowych dotyczących rozbudowy obiektów, urządzeo sportowych na
potrzeby sportu piłki nożnej.
23. Przeprowadzanie kursów szkoleniowych sędziów i obserwatorów na szczeblu IV ligi i niższych
klas rozgrywkowych.
24. Organizowanie kursów, szkoleo oraz kursokonferencji.
25. W zakresie swoich celów Lubuski ZPN może reprezentowad interesy zbiorowe swoich
członków wobec organów władzy publicznej.
26. Popularyzacja sportu piłki nożnej przez:
a) nieodpłatne przekazywanie na rzecz członków, zawodników, trenerów, instruktorów,
sędziów, działaczy piłkarskich i pracowników Lubuskiego ZPN oraz osób zasłużonych –
proporczyków, koszulek, gadżetów, upominków itp.,
b) finansowanie konferencji, seminariów, narad szkoleniowych i metodycznoszkoleniowych, przeprowadzanych na rzecz rozwoju i popularyzacji polskiej piłki
nożnej.
c) ponoszenie kosztów szkolenia i doszkalania trenerów, instruktorów, sędziów, działaczy
i menadżerów piłkarskich i pracowników Lubuskiego ZPN,
d) pokrywanie innych, niezbędnych wydatków związanych z bieżącą działalnością
Związku.
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27. Stwarzanie warunków do udzielania ochrony prawnej członkom Lubuskiego ZPN,
zawodników, trenerów, instruktorów, menadżerów piłkarskich, sędziów i działaczy
piłkarskich.
28. Nadawanie klubom licencji uprawniających do udziału we współzawodnictwie sportowym.

§ 13
1. Lubuski Związek Piłki Nożnej prowadzi działalnośd statutową przez następujące organy:
a) Walne Zgromadzenie Delegatów (organ legislacyjny),
b) Zarząd (wykonawczy organy władz),
c) Komisję Rewizyjną (organ kontrolny),
d) Organy jurysdykcyjne (Wydział Dyscypliny i Związkowa Komisja Odwoławcza),
e) Organ prowadzący rozgrywki (Wydział Gier),
f) Podokręgi,
g) Biuro Związku (organ administracyjny),
h) Zamiejscowe Biuro Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp.
i) Wydziały, komisje i inne organy wykonawcze.
2. Wydziały, komisje, organy jurysdykcyjne i administracyjne wspierają działalnośd Zarządu.
Kompetencje, składy oraz zasady funkcjonowania w/w organów określa statut oraz
regulaminy.
3. Organy, o których mowa w pkt. 1 i ich członkowie są od siebie niezależni. Członek Zarządu
i Komisji Rewizyjnej nie może byd jednocześnie członkiem organu jurysdykcyjnego

Rozdział III
Członkowie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej – ich prawa i obowiązki
§14
1. Członkami Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, a jednocześnie członkami PZPN są kluby
posiadające sekcje piłki nożnej, mające formy organizacyjno – prawne zgodne z polskim
prawem.
2. Członkowie Lubuskiego ZPN prowadzą działalnośd na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, oraz statutów: Lubuskiego ZPN, PZPN oraz klubów.
3. Członkostwo klubów w Lubuskim ZPN powstaje z chwilą przyjęcia ich na członka przez Zarząd
LZPN na podstawie wniosku z deklaracją i dokumentów wymienionych w uchwale Zarządu
PZPN o członkostwie.
§15
1. W ramach Lubuskiego ZPN funkcjonują Podokręgi, obejmujące swoim działaniem obszar
jednego lub kilku powiatów województwa.
2. Podokręgi nie mają osobowości prawnej.
3. Tworzenie, rozwiązywanie oraz ich kompetencje określa uchwała Zarządu LZPN.
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1.

2.
3.
4.

§16
Członkowie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej mają prawo do:
brania udziału w Walnych Zgromadzeniach Związku za pośrednictwem delegatów wybranych
na Walnych Zgromadzeniach w klubach, którym przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze
do władz i organów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
decydowania o sprawach Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na zasadach przewidzianych w
niniejszym Statucie,
zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i PZPN,
uczestniczenia w zawodach organizowanych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej.
§17

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Członkowie LZPN są zobowiązani do:
aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki nożnej oraz
realizacji zadao statutowych LZPN i PZPN,
przestrzegania statutów LZPN, PZPN , regulaminów, przepisów, wytycznych oraz decyzji
Lubuskiego i Polskiego ZPN,
realizowania uchwał oraz decyzji, podejmowanych przez statutowe organy Lubuskiego ZPN,
dbania o poziom moralno-wychowawczy, etyczny i sportowy działaczy społecznych, sędziów,
zawodników, trenerów, instruktorów oraz pracowników, zatrudnionych w sporcie piłki
nożnej,
udział we współzawodnictwie i zawodach, organizowanych przez LZPN i PZPN,
opłacania składki członkowskiej i innych świadczeo na rzecz Lubuskiego ZPN.

§18
Członkostwo w Lubuskim ZPN wygasa w przypadku:
1. Dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej na piśmie do Zarządu LZPN, z dniem podjęcia uchwały
przez Zarząd LZPN.
2. Rozwiązania, likwidacji lub upadłości klubu sportowego, posiadającego sekcję piłki nożnej,
z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu, likwidacji lub upadłości.
3. Rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki nożnej nadal istniejącego klubu sportowego – z datą
rozwiązania lub likwidacji sekcji.
4. Skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek
członkowskich lub innych zobowiązao wobec LZPN, bądź jego członków, przez okres 12
miesięcy.
5. Wykluczenia ze Związku za działalnośd sprzeczną z prawem, niniejszym statutem lub
uchwałami, względnie decyzjami władz Związku – z datą uprawomocnienia się decyzji władz
Związku.
6. Skreślenie członka wobec braku zespołu uczestniczącego w rozgrywkach piłkarskich lub nie
przystąpienie do rozgrywek.
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§19
Od uchwały Zarządu LZPN o pozbawieniu członkostwa klubu przez Zarząd LZPN, służy odwołanie do
Walnego Zgromadzenia Delegatów LZPN, które winno byd wniesione nie później niż 30 dni przed
terminem Walnego Zgromadzenia.
§20
Walne Zgromadzenie uchwałę o zmianie, bądź utrzymaniu w mocy zaskarżonej uchwały Zarządu,
podejmuje kwalifikowaną większością 2/3, ważnie oddanych głosów.

Rozdział IV
Władze Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
§21
1. Władzami Lubuskiego Związku Piłki Nożnej są:
a) Walne Zgromadzenie Delegatów – członków LZPN,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Władze pochodzą z wyborów. Wybierają je na Walnym Zgromadzeniu delegaci na podstawie
uchwalonego regulaminu.
§22
1. Kadencja władz trwa 4 lata i co 4 lata, przed upływem kadencji, zwoływane jest Walne
Zgromadzenie Sprawozdawczo–Wyborcze, a w połowie kadencji – Sprawozdawcze.
2. Uchwała o zwołaniu Zgromadzenia Sprawozdawczo–Wyborczego winna byd podjęta nie
później niż 3 miesiące przed upływem kadencji.
3. Zgromadzenie Sprawozdawczo–Wyborcze LZPN odbywa się najwcześniej na 6 miesięcy,
a najpóźniej 2 miesiące przed Zgromadzeniem Sprawozdawczo–Wyborczym PZPN.
§23
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Lubuskiego ZPN.
2. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia delegatów nie
później niż 30 dni przed wyznaczoną datą Zgromadzenia. Zawiadomienie może byd doręczone
pocztą elektroniczną jeżeli delegat lub jego klub wskaże adres e-mail, na który ma byd
wysłana korespondencja.
§24
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co
najmniej ½ ogólnej liczby delegatów poza przypadkiem dotyczącym zmian Statutu, lub
rozwiązania Lubuskiego ZPN.
8
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2. W przypadku gdy Walne Zgromadzenie nie będzie zdolne do podejmowania uchwał z uwagi
na brak ½ wymaganej, ogólnej liczby delegatów w I terminie, po półgodzinnej przerwie, w
tym samym dniu i tym samym miejscu oraz z tym samym porządkiem obrad, odbywa się w II
terminie następne Walne Zgromadzenie, bez względu na ilośd uczestniczących w
Zgromadzeniu delegatów.
§25
1. W trakcie kadencji może byd zwołane Zgromadzenie Nadzwyczajne, które zwołuje Zarząd
większością 2/3 głosów:
a) z własnej inicjatywy,
b) uwzględniając wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) przychylając się do żądania ½ ogólnej liczby członków LZPN.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 3 miesięcy od decyzji o jego
zwołaniu i nie przerywa kadencji.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie w sprawach dla których zostało
zwołane.
§26
2. Delegaci na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze zachowują swoje mandaty do
dnia zwołania nowego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego.
3. Mandat delegata wygasa wcześniej w przypadku rezygnacji złożonej na piśmie, odwołania
delegata przez podmiot, który go wybrał lub śmierci delegata.
4. Członkowie LZPN w takich przypadkach mogą wybrad nowego delegata, a informację
o zmianie delegata, przekazują do Biura LZPN, podając imię oraz nazwisko nowego delegata
a także jego adres e-mail.
§27

1.

2.
3.

4.

W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą:
Z głosem stanowiącym – delegaci wybrani przez członków LZPN i jego komórki wg poniższej
zasady:
a) kluby I, II i III ligi
- po 2 delegatów
b) kluby od B klasy do IV ligi włącznie
- 1 delegat każdego klubu
c) kluby młodzieżowe
- 1 delegat na 5 klubów
d) piłkarstwo kobiet łącznie
- 2 delegatów
e) piłka halowa (futsal)
- 1 delegat
f) Wydział Szkolenia
- 2 delegatów
g) Kolegium Sędziów
- 2 delegatów
Z głosem doradczym: ustępujący członkowie władz, nie będący delegatami, przewodniczący
podokręgów i wydziałów, członkowie honorowi LZPN i zaproszeni goście.
Podmioty wybierające delegatów, informację kto będzie ich reprezentował na Walnym
Zgromadzeniu LZPN, przekazują dyrektorowi Biura Związku podając imię i nazwisko delegata
oraz adres e-mail najpóźniej 1 miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia.
Delegatami, poza tymi o których mowa w ust 1 lit „g”, nie mogą byd czynni sędziowie oraz
obserwatorzy.
9
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5. Każdemu delegatowi przysługuje 1 głos, który oddaje osobiście. Nie jest możliwe głosowanie
przez pełnomocnika, bądź internetowo.
§28
Kompetencje Walnego Zgromadzenia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdao z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
Uchwalenie programu działania i wytycznych dla Zarządu LZPN.
Wybór delegatów i zastępców delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN.
Uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie.
Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Zatwierdzanie sprawozdania finansowego LZPN.
Rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków LZPN.
Przyjęcie porządku obrad i przepisów proceduralnych.
Nadawanie, na wniosek Zarządu tytułu Członka Honorowego i Prezesa Honorowego.
§29
Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej

1. W okresie między Walnymi Zgromadzeniami najwyższą władzą piłki nożnej w województwie
jest Zarząd Lubuskiego ZPN.
2. Zarząd składa się z 13 do 15 członków , w tym prezesa wybranego w odrębnym głosowaniu.
3. Prezes Lubuskiego ZPN nie może byd równocześnie prezesem klubu piłkarskiego, członkiem
organu jurysdykcyjnego, przewodniczącym podokręgu, bądź członkiem organu kontroli.
4. Prezes reprezentuje Lubuski ZPN i kieruje całokształtem prac zarządu.
5. Do obowiązków prezesa należy:
a) działanie w imieniu Lubuskiego ZPN,
b) zwoływanie zebrao Zarządu i przewodniczenie jego pracom i posiedzeniom,
c) składanie władzom LZPN informacji o stanie Lubuskiego ZPN i podejmowanie bieżących
decyzji.
§30
Zgłaszanie kandydatów do funkcji prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej
1. Kandydatami w wyborach na prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą byd:
delegaci, członkowie ustępujących władz nie będących delegatami oraz osoby działające w
klubach, strukturach LZPN i PZPN, zamieszkałe w województwie lubuskim, nie karane za
umyślne przestępstwa z oskarżenia publicznego.
2. Kandydaci do pełnienia funkcji prezesa Lubuskiego ZPN muszą przedstawid rekomendację
podpisaną przez co najmniej 30 członków Lubuskiego ZPN i byd zgłoszeni do Biura Związku
nie później niż 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, przy czym członek Związku
może udzielid rekomendacji tylko 1 kandydatowi. Kandydujący dołącza do rekomendacji
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pisemną zgodę na kandydowanie, oświadczenie o niekaralności i krótki życiorys
z uwzględnieniem działalności piłkarskiej.
3. Dyrektor Biura LZPN nazwiska kandydatów na prezesa, przekazuje delegatom najpóźniej na 7
dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
4. Kandydatów na członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, spełniających kryteria określone w ust
1 zgłasza Komisja Wyborcza i delegaci Walnego Zgromadzenia.
5. W przypadku gdy żaden kandydat na prezesa nie zostanie zgłoszony w sposób opisany w ust
2, kandydaturę prezesa zgłasza Komisja Wyborcza Walnego Zgromadzenia.
§31
Kompetencje Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej
Do kompetencji Zarządu Lubuskiego ZPN należy w szczególności:
1. Realizowanie programów i zaleceo przyjętych w uchwałach Walnego Zgromadzenia
Delegatów.
2. Zarządzanie majątkiem i funduszami Lubuskiego ZPN.
3. Przyjmowanie planów działania i planów finansowych.
4. Uchwalanie składki członkowskiej dla członków Związku i innych opłat na rzecz
Lubuskiego ZPN wiążących się z uczestnictwem w działalności statutowej Związku.
5. Ustalanie wysokości opłat transferowych zgodnie z przyznanymi przez PZPN uprawnieniami.
6. Zwoływanie Walnych Zgromadzeo.
7. Powoływanie podokręgów, delegatur, wydziałów, komisji oraz przewodniczących i na ich
wniosek członków tych organów.
8. Uchwalanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej Lubuskiego ZPN.
9. Uchwalanie i zmienianie regulaminów Zarządu, Komisji, Biura i innych jednostek
organizacyjnych Lubuskiego ZPN.
10. Uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowieo, regulaminów i
wytycznych normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie województwa
Lubuskiego.
11. Interpretacja Statutu Lubuskiego ZPN oraz regulaminów i innych aktów normatywnych
uchwalonych przez Zarząd.
12. Nadawanie odznaczeo LZPN i składanie wniosków o nadanie przez Walne Zgromadzenie
tytułu Honorowego Członka i Honorowego Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
13. W razie potrzeby powoływanie innych Komisji, Zespołów Roboczych bądź Doradczych.
14. Powoływanie i odwoływanie Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego.
15. Określenie kompetencji Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego.
16. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Lubuskiego ZPN.
17. Podejmowanie decyzji w sprawie powołania trenerów zespołów reprezentacyjnych
Związku oraz innych osób kadry szkoleniowo-organizacyjnej.
18. Podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do
kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów, Komisji Rewizyjnej i organów
jurysdykcyjnych Lubuskiego ZPN.
I.
Uchwały Zarządu w sprawach pilnych mogą byd podejmowane przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległośd.
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§32
Zasady wyboru prezesa Lubuskiego ZPN
1. W przypadku zgłoszenia tylko jednego kandydata na prezesa, prezes zostaje wybrany zwykłą
większością głosów.
2. W przypadku wyboru spośród co najmniej dwóch kandydatów, prezesem zostaje kandydat,
który w I turze głosowania uzyskał 50 % +1 ważnych głosów.
3. Gdy żaden z w/w kandydatów nie osiągnął wskazanej liczby głosów, zarządza się II turę
głosowania i wybór prezesa spośród dwóch kandydatów, którzy w I turze otrzymali największą
liczbę głosów „za”.
§33
Zasady wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Zgromadzenie PZPN.
Członkami Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatami lubuskiego piłkarstwa na Walne Zgromadzenie
Sprawozdawczo-Wyborcze PZPN zostają wybrani Ci spośród kandydatów, którzy otrzymali kolejno
największą liczbę głosów, a w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% uprawnionych do
głosowania. Zasady wyborcze członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i delegatów ustala
każdorazowo Walne Zgromadzenie LZPN
§34
Wybory uzupełniające
1. W razie ustąpienia prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru
nowego prezesa spośród członków zarządu, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego
Zgromadzenia.
2. W przypadku ustąpienia lub odwołania w czasie kadencji więcej niż 1/3 członków Zarządu lub
Komisji Rewizyjnej, Zarząd zwołuje w terminie 2 miesięcy od zaistnienia tej sytuacji
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem przeprowadzenia wyborów
uzupełniających, które musi odbyd w terminie 3 miesięcy od posiedzenia Zarządu.
§35
Kooptacja członków władz
Zarząd i Komisja Rewizyjna dokonują kooptacji do swojego składu nowych spośród delegatów,
którzy w wyborach do danego organu uzyskali kolejno największą liczbę głosów na miejsce tych,
którzy ustąpili lub zostali odwołani w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych członków danej
władzy nie może przekroczyd 1/3 ogólnej liczby członków, pochodzących z wyboru.

12

PROJEKT
§36
1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno byd zwołane w ciągu 14 dni
od dnia wyborów.
2. Posiedzenie Zarządu Lubuskiego ZPN odbywają się co najmniej 6 razy w roku według planów
pracy, a zakres działania oraz tryb pracy Zarządu i jego organów wykonawczych określają
regulaminy.
3. W czasie nieobecności Prezesa, jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego –
wiceprezes.
4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a protokół podpisują: prezes i sekretarz.
§37
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy
statutowej liczby członków.
§38
1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, organem powołanym do załatwiania pilnych,
bieżących spraw jest prezydium Zarządu.
2. Prezydium Zarządu tworzą: Prezes, Wiceprezesi i sekretarz Zarządu.
3. Uchwały i decyzje prezydium winny byd zatwierdzone na najbliższym posiedzeniu Zarządu.
4. Prezydium działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd LZPN.

Rozdział V
Podokręgi
§39
1. Na obszarze województwa lubuskiego działają podokręgi nie posiadające osobowości
prawnej.
2. Zasięg terytorialny i kompetencje tych organów określają uchwały i regulamin Zarządu LZPN.

Rozdział VI
Organ kontrolny Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
§40
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 osób, w tym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego,
sekretarza i dwóch członków.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu
działalności statutowej Lubuskiego ZPN, a w szczególności kontrolę działalności finansowej
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3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

oraz wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów. Działalnośd kontrolna
prowadzona przez członków Komisji może nastąpid na podstawie pisemnego upoważnienia
Przewodniczącego Komisji w minimum trzyosobowym składzie. Przedmiotem kontroli nie
mogą byd orzeczenia organów jurysdykcyjnych Lubuskiego ZPN.
Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z przeprowadzonej
kontroli Związku i posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium.
Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleo
kontroli i żądania wyjaśnieo lub sprawozdao oraz usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości. Nie ma uprawnieo do występowania z wnioskami do podmiotów
i organów spoza Związku.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo brad udział w posiedzeniach Zarządu i innych
organów Związku z głosem doradczym.
Członkowie Komisji Rewizyjnej powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków zachowad
bezstronnośd oraz dołożyd staranności wynikającej ze szczególnego charakteru powierzonych
im zadao.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu oraz uchwalonego przez Komisję
Rewizyjną Regulaminu.
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co
najmniej połowy statutowej liczby członków. W przypadku równej liczby głosów
rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzid w skład innych organów władzy LZPN,
jurysdykcyjnych czy dyscyplinarnych Lubuskiego ZPN.

ROZDZIAŁ VII
Organy dyscyplinarne, wykonawcze i administracyjne LZPN.
§ 41
Organami dyscyplinarnymi LZPN są:
Wydział Dyscypliny,
Związkowa Komisja Odwoławcza.
§42
Przewodniczących organów dyscyplinarnych powołuje Zarząd, a kadencja w/w organów jest równa
kadencji Zarządu.
§ 43
1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
2. Wydział Dyscypliny składa się z 8-12 członków, w tym przewodniczącego i jego zastępcy.
3. Do kompetencji Wydziału Dyscypliny należy:
orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeo popełnionych podczas i w
związku z zawodami piłkarskimi podlegającymi kompetencji LZPN,
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orzecznictwo w postępowaniu przeciw trenerom, instruktorom, sędziom i działaczom
piłkarskim w związku z naruszeniem przez nich Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN i
przepisów LZPN,
orzecznictwo w sprawach naruszenia przepisów dotyczących statusu prawnego
zawodników i klubów sportowych uczestniczących w rozgrywkach na szczeblu
województwa, orzekanie w sprawach określonych § 16 niniejszego statutu.
§ 44
1. Związkowa Komisja Odwoławcza składa się z 5 -7 członków, w tym przewodniczącego.
2. Związkowa Komisja Odwoławcza w II instancji działa w 3-osobowych zespołach orzekających.
3. W sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym lub prawnym, przewodniczący komisji może
zarządzid rozpoznanie sprawy w powiększonym 5-osobowym zespole orzekającym.
4. Związkowa Komisja Odwoławcza w II instancji rozpoznaje środki odwoławcze od decyzji:
a) Wydziału Dyscypliny Lubuskiego Związku Piłki Nożnej,
b) Wydziału Gier Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i podokręgów,
c) Związkowa Komisja Odwoławcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez
Zarząd Lubuskiego ZPN.
d) Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej ma prawo brad udział w posiedzeniach
Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
§ 45
Zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego LZPN określają przepisy Statutu
PZPN i Regulaminu Dyscyplinarnego, uchwalonego przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej.
§ 46
1. Organami wykonawczymi Lubuskiego Związku Piłki Nożnej są:
a) Wydziały i Komisje powoływane przez Zarząd LZPN w tym zajmujące się piłką nożną kobiet
i piłką halową,
b) Kolegium Sędziów,
c) Dyrektor Biura.
2. Obsługę administracyjną LZPN prowadzi Biuro LZPN i Biuro Zamiejscowe w Gorzowie Wlkp.
§ 47
1. Do wypełniania statutowych celów i zadao Lubuskiego ZPN związanych z bieżącym prowadzeniem
rozgrywek piłkarskich oraz organizowaniem i upowszechnianiem sportu piłki nożnej, Zarząd
powołuje na okres kadencji wydziały i komisje oraz inne jednostki organizacyjne Lubuskiego ZPN.
2. Wydziały i komisje składają się z przewodniczących, ich zastępców, sekretarzy i członków w liczbie
niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów.
3. W ramach Związku działa Koło Honorowych Członków Lubuskiego ZPN.

§ 48
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1. Lubuskie Kolegium Sędziów jest organem wykonawczym, kierującym i organizującym nabór,
szkolenie i obsługę zawodów przez sędziów piłkarskich.
2. Szczegółowy zakres uprawnieo oraz tryb działania Kolegium Sędziów określa Regulamin
uchwalony przez Zarząd.
3. Kadencja Kolegium Sędziów jest równa kadencji Zarządu.
4. Przewodniczący Kolegium Sędziów ma prawo uczestniczyd w posiedzeniach Zarządu i innych
organów z głosem doradczym.
§ 49
1. Dyrektora Biura powołuje i odwołuje Zarząd, na wniosek Prezesa LZPN.
2. Dyrektor Biura wykonuje przewidziane regulaminem obowiązki na podstawie umowy o pracę.

ROZDZIAŁ VIII
Nagrody i wyróżnienia
§ 50
Lubuski ZPN ma prawo nagradzania i wyróżniania swoich członków, zawodników, trenerów,
instruktorów, sędziów, działaczy piłkarskich, pracowników oraz osób wspierających działalnośd LZPN.
§ 51
Najwyższymi wyróżnieniami LZPN są tytuły:
Prezesa Honorowego Lubuskiego ZPN
Członka Honorowego Lubuskiego ZPN

§ 52
LZPN może występowad do władz paostwowych i sportowych za pośrednictwem PZPN o nadanie
odznaczeo członkom Lubuskiego ZPN, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom,
działaczom piłkarskim i pracownikom.
§ 53
Rodzaje wyróżnieo i nagród oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie
przepisy paostwowe, PZPN i Lubuskiego ZPN
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Rozdział IX
Organy pomocnicze i administracyjne Lubuskiego ZPN.
§ 54
1. Dla wypełnienia statutowych celów i zadao Lubuskiego ZPN związanych z bieżącym

prowadzeniem rozgrywek piłkarskich i zespołów reprezentacyjnych oraz organizowaniem i
upowszechnianiem sportu piłki nożnej, Zarząd Lubuskiego ZPN powołuje i odwołuje wydziały,
komisje i inne komórki organizacyjne Lubuskiego ZPN.
2. Wydziały, komisje i inne komórki składają się z powołanych przez Zarząd osób w liczbie

i strukturze niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów przewidzianych na
okres kadencji.
§ 55
1. W ramach Lubuskiego ZPN działają następujące organy pomocnicze:
a) Wydziały i Komisje Lubuskiego ZPN;
b) Lubuskie Kolegium Sędziów w skład którego wchodzi od 8 do 10 osób,
c) inne komórki organizacyjne powoływane zgodnie z uprawnieniami Zarządu
Lubuskiego ZPN,
2. Przewodniczącego Lubuskiego Kolegium Sędziów wybiera Zarząd Lubuskiego ZPN. Członków
Lubuskiego Kolegium Sędziów powołuje Zarząd Lubuskiego ZPN na wniosek Przewodniczącego
Lubuskiego Kolegium Sędziów.
3. Pracami Lubuskiego Kolegium Sędziów kieruje Zarząd Lubuskiego ZPN. Lubuskie Kolegium
Sędziów co roku składa Zarządowi Lubuskiego ZPN sprawozdania ze swojej działalności.
4. Zakres i tryb działania organów pomocniczych Lubuskiego ZPN określają regulaminy
uchwalone przez Zarząd Lubuskiego ZPN.
§ 56
1. Organami administracyjnymi Lubuskiego ZPN jest Biuro LZN i Zamiejscowe Biuro w Gorzowie
Wlkp.
2. Biuro Lubuskiego ZPN i Biuro Zamiejscowe w Gorzowie Wlkp. działa na
podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Lubuskiego ZPN

Rozdział X
Majątek i fundusze Lubuskiego ZPN
§ 57
1. Majątek Lubuskiego ZPN mogą stanowid nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery

wartościowe i pieniądze.
2. Na fundusze Lubuskiego ZPN składają się:

a) składki roczne członków Związku,
b) wpływy z zawodów organizowanych przez Lubuski ZPN,
c) składki i opłaty związane z transferami,
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d)
e)
f)
g)

dotacje, subwencje, darowizny, środki pochodzące z fundacji oraz innych źródeł,
wpływy uzyskane z działalności gospodarczej, o ile zostanie podjęta,
inne wpływy z działalności statutowej.
wpłaty na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.
§ 58

1. Lubuski ZPN prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowośd zgodnie z obowiązującymi

przepisami.
2. Kontrolę nad gospodarką finansową Lubuskiego ZPN sprawuje Komisja Rewizyjna

Lubuskiego ZPN.

§ 59
Dla ważności oświadczeo woli, pism lub dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków
majątkowych Lubuskiego ZPN wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa i Dyrektora
Biura, a w razie nieobecności Prezesa - Wiceprezesa, a w razie nieobecności Dyrektora Biura –
wyznaczony członek Zarządu.

Rozdział XI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Lubuskiego ZPN
§ 60
1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu LZPN lub rozwiązania Lubuskiego ZPN podejmuje Walne

Zgromadzenie Członków Lubuskiego ZPN większością 2/3 głosów, w obecności, co najmniej
połowy ogólnej liczby delegatów.
2. Uchwały o których mowa w ust. 1 mogą byd podjęte tylko wówczas gdy sprawy dotyczące
zmiany Statutu lub rozwiązania Lubuskiego ZPN były wcześniej ujęte w porządku obrad.
3. Uchwała o rozwiązaniu Lubuskiego ZPN określa sposób likwidacji i cel, na jaki
przeznaczony zostanie majątek.
4. Likwidatorów powołuje Walne Zgromadzenie przedstawicieli członków Lubuskiego ZPN
w ilości trzech osób.

Rozdział XII
Postanowienia końcowe.
§ 61
Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, przeprowadzania zawodów,
zgłoszeo i statusu zawodników oraz dyscypliny, określają regulaminy i inne przepisy wydane przez
Zarząd PZPN i Lubuski ZPN.
§ 62
1.

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu
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2.
3.

Członków Lubuskiego ZPN i Zarządowi Lubuskiego ZPN.
Prawo interpretacji uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje
Zarządowi Lubuskiego ZPN.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Lubuskiego ZPN zmieniające interpretację dokonaną
przez Zarządu Lubuskiego ZPN nie działają wstecz.
§ 63

1. Przepisy Statutu uchwalone …………………wchodzą w życie z dniem wpisania do Krajowego
Rejestru Sądowego
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