
REGULAMIN 
Prezydium Zarządu Lubuskiego Związku Piłki 

Nożnej  
 

§ 1 
 

1. Prezydium Zarządu jest organem wykonawczym Zarządu Lubuskiego ZPN kierującym w 

jego imieniu bieżącą działalnością Związku. 

2. W  skład siedmioosobowego  Prezydium  Zarządu  wchodzi  Prezes    oraz  wybrani  na  

jego  wniosek  Wiceprezesi, Sekretarz   i członkowie Zarządu. 

3. Prezydium powinno być wybrane najpóźniej w ciągu 14 dni od daty Walnego Zebrania. 

4. Prezydium Zarządu jest uprawnione do podejmowania uchwał w sprawie przeznaczenia 

środków finansowych na realizację celów statutowych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 2 

Prezydium: 

1. Kontroluje wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania i Zarządu. 

2. Opiniuje i wnosi swoje uwagi do materiałów przygotowanych na Zarząd, 

3. Opracowuje i przedkłada Zarządowi propozycje  na Walne Zebranie. 

4. Przygotowuje Walne Zebranie 

5. Powołuje  i  odwołuje  członków  komisji,   wydziałów  i   innych   jednostek   organizacyjnych   

LZPN  z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych dla Zarządu. 

6. Przygotowuje wnioski i projekty Uchwał wymagające zatwierdzenia przez Zarząd. 

7. Rozpatruje przygotowane przez służby organizacyjno - administracyjne i finansowe 

okresowe plany finansowe, plany pracy, przedstawia je Zarządowi, sporządza sprawozdania 

z ich realizacji i składa  mu odpowiednie informacje z tego zakresu. 

8. Rozpatruje wnioski Komisji Odznaczeń i występuje do odpowiednich władz  o nadanie 

odznaczeń  

i wyróżnień sportowych. 

9. Zatwierdza zasady awansu i spadku sędziów, obserwatorów i delegatów LZPN. Przyznaje 

na wniosek Komisji Odznaczeń odznaczenia i wyróżnienia. 

10. Nadaje  na  wniosek  LKS  lub  z  własnej  inicjatywy  uprawnienia  sędziom,  obserwatorom          

i delegatom na szczeblu LZPN oraz wnioskuje o nadanie uprawnień w/w do PZPN i ZPN 

prowadzącego rozgrywki III ligi. 

 

§ 3 

 

1. Całokształtem prac Prezydium kieruje Prezes, który również: 

 reprezentuje LZPN  na zewnątrz 

 kieruje bezpośrednio służba  finansową i prawną. 

2. Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia przejmuje inny wyznaczony Wiceprezes. 

3. Urzędujący Dyrektor Biura czuwa nad bieżącą realizacja uchwał, postanowień, decyzji i 

zaleceń Zarządu i Prezydium. Kieruje działalnością służb organizacyjno- administracyjnych 

(wydziałów), według rzeczowego podziału kompetencji, ustalonego przez Prezydium 

Zarządu. 



4. Inni członkowie  Prezydium realizują powierzone im zadania. 

 

                                       § 4 

Każdy członek Prezydium Zarządu zobowiązany jest do sumiennego i zgodnego ze Statutem i 

Regulaminem wykonywania przyjętych przez siebie obowiązków. 

 

§ 5 

Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes Zarządu LZPN co najmniej raz na dwa miesiące, w razie 

potrzeb posiedzenia mogą odbywać się częściej. 

 

§ 6 

Do ważności podejmowanych uchwał czy decyzji potrzebna jest obecność przynajmniej połowy 

członków Prezydium, a wśród nich Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. 

 

§ 7 

1. Uchwały lub decyzje podejmowane są większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga 

głos przewodniczącego posiedzenia. 

2. Posiedzenia Prezydium są protokołowane. 

3. Przewodniczący obrad może zarządzić sformułowanie uchwały czy decyzji Prezydium w 

odrębnym dokumencie. 

 

§ 8 

W posiedzeniu Prezydium Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego oraz osoby 

zaproszone przez Prezesa. 

 

§ 9 

Prawo interpretacji Regulaminu przysługuje Zarządowi LZPN. 

§ 10 

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zarząd LZPN w dniu 5.09.2016r. i obowiązuje od 

dnia jego uchwalenia. 

 

 

                                                                                                                                                                      

Prezes LZN 

Robert Skowron 
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