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Regulamin 
Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej  

 
 

§1 
 

Zarząd  jest  organem   władzy   Lubuskiego   Związku   Piłki   Nożnej,   działającym  w  okresach 
między Walnymi Zgromadzeniami Delegatów. 
 

                                   §2 
 

1. Zarząd składa się z 15  osób wybranych na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, 
                     w tym wybranego zgodnie z § 76 pkt. 1 Statutu, Prezesa Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 
                                  §3 

 
1. Zarząd na pierwszym posiedzeniu, w ciągu 14 dni od dnia wyboru,  wybiera prezydium 

Zarządu. 
2. Prezydium jest organem wykonawczym Zarządu, a w jego skład wchodzi Prezes LZPN, 

wiceprezesi oraz 2 wskazanych przez prezesa członków Zarządu. 
3. Wybory,  o  których mowa  w ust.  1  odbywają  się  w sposób jawny  lub  tajny    

w zależności  od  Uchwały  Zarządu,  a  za  wybraną  uważa  się osobę, która otrzymała 
największą liczbę głosów. W przypadku równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe 
głosowanie na kandydatów, którzy otrzymali jednakową liczbę głosów. 

4. Odwołanie z pełnionych funkcji osób o których mowa w ust. 1 przed upływem kadencji, 
może nastąpić w drodze uchwały Zarządu podjętej na pisemny wniosek co najmniej 1/3 
członków Zarządu. 

5. Dla ważności uchwały, o której mowa w ust.: 4 wymagana jest większość 2/3 głosów przy 
obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. 

6. Wiceprezesi i Sekretarz Zarządu mogą w okresie kadencji zgłosić pisemnie ustąpienie  
z pełnionych funkcji. 

7. W miejsce odwołanej lub ustępującej z funkcji osoby, Zarząd wybiera spośród swoich 
członków na wakującą funkcję inną osobę. Wybory winny  zostać   przeprowadzone    
w  terminie  30  dni od chwili odwołania    lub ustąpienia 

 

                                                                                §4 
 

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w kwartale. 
2. W szczególnych sytuacjach możliwe jest odbywanie posiedzeń, obrad w drodze telekonferencji. 
3. Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu zwołuje                 

posiedzenia  Zarządu w sprawach nagłych. 
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                                                           §5 

 
1. Każdy z członków Zarządu ma obowiązek uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu. 
2. Trzykrotna, nieusprawiedliwiona nieobecność członka na posiedzeniu Zarządu w

 okresie  roku  kalendarzowego,   może  skutkować  jego  odwołaniem   ze składu Zarządu. 
3. O odwołaniu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 2 decyduje Zarząd w drodze                 

uchwały,  podjętej  większością  2/3 głosów  przy   obecności  co najmniej 2/3 członków 
Zarządu. 

4. Od decyzji, o której mowa w ust. 3 odwołanemu członkowi Zarządu przysługuje prawo        
wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Delegatów Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

 
                                                                              §6 
 
1. Członek Zarządu podlega odwołaniu w przypadku: 

a. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne 
b. prawomocnej kary zawieszenia w prawach działacza piłkarskiego, orzeczonej przez 

właściwe organy jurysdykcyjne lub dyscyplinarne Związku 
 
2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 następuje w drodze uchwały Zarządu, podjętej na 

najbliższym posiedzeniu od chwili ujawnienia faktu, o którym mowa 
w ust. 1 pkt. a i b, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. 

 
3. W przypadku ujawnienia dopuszczenia się przez członka Zarządu czynów, które mogą 

skutkować sankcjami określonymi w ust. l pkt a i b, Zarząd może zawiesić  go w prawach 
członka do czasu wydania prawomocnego orzeczenia przez właściwe organy państwowe lub 
związkowe. Uchwała zapada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 członków 
Zarządu. 

 
                                                                                         §7 
 

1. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarząd ma prawo wybrać nowego 
prezesa spośród wybranych członków zarządu, który pełni tę funkcję do najbliższego 
Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybory, o których mowa w ust. 1 muszą się odbyć w terminie 30 dni od chwili ustąpienia 
dotychczasowego Prezesa. 

 
                              §8 

 
1. Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej może w drodze uchwały podjętej większością 

2/3 głosów w obecności  co  najmniej  2/3  członków  Zarządu  zawiesić w czynnościach   
Prezesa Związku   jeśli   nie realizuje on obowiązków określonych w § 32 Statutu 
Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

, 
2. Obowiązki zawieszonego w czynnościach Prezesa Związku wykonuje do czasu 

najbliższego Walnego Zebrania wyznaczony przez Zarząd wiceprezes. 
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                                                                                          §9 
 

Każdy z członków Zarządu może w okresie kadencji zrezygnować z pracy w Zarządzie 
poprzez zgłoszenie pisemnego ustąpienia. 

 
§ 10 

 
W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Zarządu, Zarząd w terminie 30 dni 
dokooptowuje na jego miejsce inną osobę. Ilość dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 
ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 

 
§ 11 

 
W przypadku ustąpienia lub odwołania 1/3 członków Zarządu pochodzących z wyboru, 
Zarząd niezwłocznie podejmuje decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Delegatów. 

 
§ 12 

 
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

a. reprezentowanie Lubuskiego  Związku Piłki Nożnej i działanie w jego imieniu,   
b. realizowanie programów i wytycznych przyjętych w uchwałach Walnego   

Zebrania Delegatów, 
c. wybór Prezydium Zarządu, 
d. zarządzanie majątkiem i  funduszami Związku, 
e. uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku, 
f.    uchwalanie   wysokości   składki   członkowskiej   i   innych   opłat   wiążących   się    

z uczestnictwem w działalności statutowej Związku, 
g. zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów, 
h. wyróżnianie, nagradzanie i wsparcie zasłużonych dla piłkarstwa działaczy, 

trenerów, sędziów i pracowników Związku, 
i. nagradzanie wyróżniających się klubów nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu 

sportowego, 
 
 
 



4   

j. zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej Lubuskiego 
Związku Piłki Nożnej, 

k. powoływane i odwoływanie Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego, 
l. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w Podokręgach, 
m. powoływanie i odwoływanie przewodniczących i członków Wydziałów i Komisji 

stałych związku, 
n. uchwalanie i interpretacja regulaminów Zarządu, Komisji, Podokręgów, Rzecznika 

Ochrony Prawa Związkowego, Wydziałów, Komisji i innych jednostek 
organizacyjnych Związku, 

o. zatwierdzanie regulaminów rozgrywek na poszczególne sezony przedstawionych 
przez Wydział Gier, 

p. uchwalanie i wydawanie przepisów, postanowień, regulaminów i wytycznych 
normujących  uprawnianie  sportu  piłki  nożnej  na  terenie Lubuskiego Związku 
Piłki Nożnej, 

q. podejmowanie decyzji i uchwał we wszystkich innych sprawach z wyjątkiem 
zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów, Komisji Rewizyjnej, 
Wydziału Dyscypliny, Komisji Odwoławczej i Rzecznika Ochrony Prawa 
Związkowego. 

 
W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu, bieżącą pracą Związku kieruje Prezes, lub 
upoważniony przez niego wiceprezes. 
 

§13 
 

W przypadku naruszenia przez członka Lubuskiego Związku Piłki Nożnej Statutu, 
postanowień regulaminów, uchwał, przepisów, decyzji lub wytycznych władz związku, 
Zarządowi przysługuje prawo do: 

a. zwrócenie uwagi na dostrzeżone uchybienia, żądanie ich usunięcia w określonym 
terminie 

b. odmowy pomocy organizacyjnej i finansowej lub innego poparcia 
c. żądania zawieszenia lub uchylenia uchwał lub decyzji podjętych z naruszeniem 

prawa 
 

                                                § 14 
 

1. Całokształtem prac Związku kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje Lubuski 
Związek Piki Nożnej na zewnątrz. 

 
2. Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:   

 
a. realizacja uchwał Zarządu 

          b. bieżące działanie w imieniu Związku 
c. zwoływanie zebrań Zarządu nie rzadziej niż raz na kwartał, a w razie konieczności 
częściej z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu oraz 
przewodniczenie ich pracom i posiedzeniom 
d.  składanie władzom Związku informacji o stanie Lubuskiego Związku Piłki Nożnej i 
podejmowanych na bieżąco decyzjach 
e.  nadzorowanie bieżącej działalności Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego



5   

 
 

§ 15 
 

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym lub 
tajnym w zależności od decyzji Zarządu, przy obecności co najmniej połowy członków 
Zarządu, z wyjątkiem uchwał w § 3 pkt. 4, § 5 pkt. 3 i § 6 pkt. 2 i 3, kiedy to wymagana jest 
większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu. 

 
2. Do reasumpcji uchwały Zarządu, która zapadła zwykłą większością głosów potrzebna 
jest większość 2/3 głosów członków, obecnych w czasie pierwszego głosowania. 
Reasumpcję uchwały podejmuje się na tym samym posiedzeniu. 

 
3. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos prezesa, bądź kierującego obradami 

wiceprezesa. 
 

4. Reasumpcja innych uchwał niż określone w ust. 2 jest niedopuszczalna. 
 

§ 16 
 

1. Przypisane kompetencje Zarząd realizuje na posiedzeniach, o których mowa w §4. 
 

2. W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym: 
 
a. Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego 
b. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej 
c. Dyrektor Biura LZPN 
d. Zaproszeni przez prezesa zarządu goście. 

 
3. Z każdego posiedzenia Zarządu, jego sekretarz sporządza protokół, który podpisuje 
wraz z przewodniczącym posiedzenia. 
W celu realizacji zadań wymagających długofalowych działań, Zarząd opracowuje  
i realizuje roczne plany pracy. W przypadku konieczności  podjęcia  decyzji  w sprawach 
pilnych dopuszcza się głosowanie droga e-mail. 

 

                                   § 17 
 
 

Prawo wykładni przepisów niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi. 
 

                                              § 18 
 

Regulamin uchwalony w dniu 05.09.2020 roku wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Prezes LZPN 
Robert Skowron 
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