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Uchwała nr 1/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 18 lutego 2020 roku w sprawie zmian w obsadzie 

Wydziału Gier 

Na podstawie § 32 lit „l” Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 

a) do Wydziału Gier LZPN, na jego członków powołuje się: Przemysława Piwowara i 

Andrzeja Graczyka, któremu powierza się funkcję sekretarza Wydziału, 

b) z funkcji sekretarza Wydziału odwołuje się Kamila Żeberskiego, który pozostaje nadal 

członkiem Wydziału Gier, 

c) z członka Wydziału odwołuje się Ireneusza Domańskiego,  

d) Wydział Gier po w/w zmianach działa  w składzie: 

 Rafał Kakała – przewodniczący 

 Henryk Misiak – wiceprzewodniczący 

 Andrzej Graczyk – sekretarz 

 Kamil Żeberski – członek 

 Przemysław Piwowar – członek 

 

c)  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes LZPN 

Robert Skowron 

 

Uchwała Nr 2/2020 Zarząd Lubuskiego ZPN z 18 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia Stowarzyszenia Klub 

Piłkarski „Leśnik” Słone w poczet członków Lubuskiego ZPN. 

Powołując się na treść § 32 Statutu Lubuskiego ZPN i uchwałę XI/194 z 11.XII.2015 roku Zarządu 

PZPN o członkostwie (z późniejszymi zmianami) i biorąc pod uwagę, że klub złożył wymagane 
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przepisami dokumenty m. i. Statut klubu, oraz kserokopię wpisu stowarzyszenia KP „Słone” do 

KRS pod Nr 0000798973 postanawia się 

1. Przyjmuje się Stowarzyszenie Klub Piłkarski „Leśnik” Słone w poczet członków Lubuskiego 

ZPN. 

2. Przyjęty Klub , członek  LZPN ma obowiązek zgłoszenia  co najmniej jednego zespołu do 

rozgrywek w podokręgu Zielona Góra. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                          Prezes LZPN 

                          Robert Skowron 

 

Uchwała nr 3/2020 Zarządu Lubuskiego ZPN z 18 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia sekcji piłki nożnej i 

Stowarzyszenia Sportowego „Przylep” w poczet członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

W związku z powołaniem przez Stowarzyszenie Sportowe „Przylep” sekcji piłki nożnej i 

zgłoszeniem zespołów piłkarskich do rozgrywek, biorąc pod uwagę złożone dokumenty i wpis 

stowarzyszenia do KRS pod  Nr 0000036977 i działając na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego 

ZPN, oraz § 16 uchwały XI/194 z 11.XII.2015r. Zarządu PZPN o członkostwie (z późniejszymi 

zmianami)  

postanawia się: 

1. Przyjmuje się Stowarzyszenie Sportowe „Przylep” w poczet członków Lubuskiego ZPN. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          Prezes LZPN 

          Robert Skowron 

 

Uchwała nr 4/2020 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 18 lutego 2020 roku dot. nazwy Klubu Sportowego „Lechia” 

Zielona Góra 

Na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN przyjmuje się do wiadomości, że występująca 

aktualnie w III lidze Lechia Zielona Góra, wpisana do  KRS pod  

Nr 0000581982 nosi oficjalną nazwę: 

Klub Sportowy „Lechia” Zielona Góra sp. z o. o. 

KS „Lechia” Zielona Góra  zgodnie z wcześniej podjętą uchwałą może używać medialnej nazwy 

KS Lechia Gran – Bud Zielona Góra. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes LZPN 

Robert Skowron 

 

Uchwała nr 5/2020 Zarządu Lubuskiego ZPN z 18 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia MKS „Czarni Żagań 

1957”  w poczet członków. 

Na podstawie § Statutu Lubuskiego ZPN i uchwały XII/194 z 11.XII.2015 roku  

(z późniejszymi zmianami) Zarządu PZPN o członkostwie: 

1. Przyjmuje się Miejski Klub Sportowy „Czarni Żagań 1957” w poczet członków. 

2. Przyjęty Klub z początkiem sezonu 2020/2021 zgłasza co najmniej jeden zespół do 

rozgrywek piłki nożnej. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                   Prezes LZPN 

                   Robert Skowron 
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Uchwała Nr 6/2020 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie zorganizowania spotkania dla 

Honorowych Członków Lubuskiego ZPN i Członków Klubu Seniora. 

W 2020 roku odbędzie się tradycyjne spotkanie Honorowych Członków Lubuskiego ZPN i 

Członków Klubu Seniora. Spotkanie odbędzie się 8  maja 2020 roku w Ośrodku „Karina” w 

Pszczewie 

Za organizację spotkania, którego koszty pokrywa Lubuski ZPN czyni się odpowiedzialnym 

Wiceprzewodniczącego Klubu Seniora Liwiusza Sieradzkiego i Dyrektora Biura LZPN Kamila 

Żeberskiego. 

                        Prezes LZPN 

                        Robert Skowron 

 

Uchwała Nr 7/2021 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie Gali 

Piłkarskiej połączonej z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najbardziej popularnych piłkarzy i trenerów. 

Mając na względzie uhonorowanie najbardziej popularnych w województwie piłkarzy III i IV ligi, 

piłkarek i trenerów, działając na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN, postanawia się: 

1. W dniu 23 stycznia 2021 roku w hotelu  „Ostoja” w Chobienicach, odbędzie się Gala 

piłkarska z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najbardziej popularnych piłkarzy III i IV ligi, 

piłkarek oraz trenerów piłki nożnej województwa lubuskiego. 

2. Za organizację i przeprowadzenie plebiscytu odpowiada wiceprezes Romuald Jankowiak, 

za organizację Gali – Dyrektor Kamil Żeberski. 

3. Koszty związane z organizacją Gali oraz przeprowadzeniem plebiscytu – pokrywa Lubuski 

ZPN. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                Prezes LZPN 

                Robert Skowron 

 

Uchwała nr 8/2020 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 18 lutego 2020 roku dot, zmian treści przepisów w uchwale 

40/2017 Zarządu Lubuskiego ZPN z 2 czerwca 2017 roku w sprawie kar pieniężnych za przewinienia popełnione 

w czasie rozgrywek prowadzonych przez Lubuski ZPN. 

1. Na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN w uchwale Nr 40/2017 Zarządu Lubuskiego 

ZPN, wprowadza się następujące zmiany: 

a) W tytułowym zdaniu cytowanej uchwały skreśla się  treść:  „Okręgowy Związek Piłki Nożnej 

i Podokręgi”, a w § 1 „Okręgowego ZPN i Podokręgów ZPN”, 

b) W § 1 wprowadza się dodatkowo pkt 4 i 5 następującej treści: 

pkt 4.: Kara pieniężna za naruszenie nietykalności sędziego, bądź jego znieważenie lub 

zniesławienie – kara od 150 do 500 zł. 

pkt. 5: kara pieniężna za rażące naruszenie nietykalności sędziego od 500 do 1000 zł. 

c) § 16 zdanie pierwsze otrzymuje następującą treść: 

„Za brak należytego zabezpieczenia porządku na stadionie (boisku) bądź odpalenie rac, 

petard i świec dymnych w czasie meczu i po meczu”. 

d) § 17 zdanie pierwsze otrzymuje następująca treść: 

„Za podważenie decyzji sędziego, bądź jego kompetencji, używanie słów wulgarnych, bądź 

obelżywych przez zawodników, trenerów, działaczy lub osoby funkcyjne będące na ławce 

rezerwowej”. 
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2. Upoważnia się biuro Związku do wydania jednolitego tekstu w/w uchwały po niniejszych 

zmianach. 

3. Uchwała po zmianach wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                        Prezes LZPN 

                                        Robert Skowron 

Uchwała nr 9/2020 Zarządu Lubuskiego ZPN z 18 lutego 2020 roku dot. zgody na sfinansowanie monografii 

„Historia piłkarstwa lubuskiego”. 

Działając na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN, wyraża się zgodę na sfinansowanie  

monografii „Historia Lubuskiego Piłkarstwa”, która stanowi upamiętnienie obchodów 70-lecia 

lubuskiego piłkarstwa. 

                                 Prezes LZPN 

                                 Robert Skowron 

Uchwała Nr 10/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 08.03.2020 roku w sprawie dofinansowania 

organizacji Młodzieżowego, Międzynarodowego Turnieju Dobiegniew Cup. 

Mając na uwadze sportowe, wychowawcze i społeczne walory Młodzieżowego Turnieju 

Dobiegniew Cup, działając na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN, przeznacza się kwotę 

3500 zł na częściowe pokrycie kosztów jego organizacji. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura oraz Głównej Księgowej. 

 

                 Prezes LZPN 

                 Robert Skowron 

Uchwala nr 11/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 08.03.2020 roku w sprawie medialnej nazwy 

klubu TS Przylep. 

Uwzględniając wniosek Zarządu klubu Towarzystwo Sportowe Przylep i działając na podstawie § 

32 Statutu Lubuskiego ZPN oraz § 16 uchwały Nr XII/194  

z 11.XII.2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie (z późniejszymi zmianami): 

1. Wyraża się zgodę na używanie przez Towarzystwo Sportowe Przylep medialnej nazwy TS 

MASTERCHEM Przylep. 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                Prezes LZPN 

                                                Robert Skowron 

 

Uchwała nr 13/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 11.03.2020 roku dotycząca zawieszenia 

rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej. 

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej  z dnia 11.03.2020 roku dotyczącym 

zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach 

oświatowych, postanawia się: 

- zawiesza się wszystkie rozgrywki młodzieżowe (junior starszy, junior młodszy, trampkarz, 

młodzik, orlik i żak) do 25.03.2020r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

               Prezes LZPN 

               Robert Skowron 
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Uchwała nr 14/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 12.03.2020 roku o zawieszeniu rozgrywek 

prowadzonych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej. 

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym, spowodowanym przez koronawirusa 

COVID-19 oraz decyzjami organów samorządowych o zamknięciu obiektów piłkarskich postanawia 

się: 

- zawiesza się z dniem 12 marca 2020 roku do odwołania wszystkie  rozgrywki prowadzone przez 

Lubuski Związek Piłki Nożnej, 

- traci moc uchwała nr 13/2020 z 11.03.2020r. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                              Prezes LZPN 

                              Robert Skowron 

 

Uchwała nr 15/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.05.2020 roku w sprawie przyjęcia klubu 

piłkarskiego WKS Brzeźno Błyskawica w poczet członków Lubuskiego ZPN. 

Powołując się na treść § 32 Statutu Lubuskiego ZPN i na uchwałę nr XII/194  

z 11.XII.2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie  (z późniejszymi zmianami) postanawia się: 

1. Przyjmuje się klub piłkarski WKS Brzeźno Błyskawica w poczet członków Lubuskiego 

Związku Piłki Nożnej. 

2. Przyjęty w poczet członków LZPN klub WKS Brzeźno Błyskawica, wpisany do ewidencji 

klubów sportowych prowadzonych przez Starostę Sulęcińskiego pod nr 1/2020, zgłasza 

zespół do rozgrywek. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  Prezes LZPN 

  Robert Skowron 

 

Uchwała nr 16/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.05.2020 roku w sprawie przyjęcia 

Ludowego Klubu Sportowego Klon Babimost w poczet członków Lubuskiego ZPN. 

Powołując się na treść § 32 Statutu Lubuskiego ZPN i na uchwałę nr XII/194  

z 11.XII.2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie  (z późniejszymi zmianami) postanawia się: 

1. Przyjmuje się LKS Klon Babimost w poczet członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Przyjęty LKS Klon Babimost wpisany został do ewidencji KRS pod nr 0000324827. 

3. LKS Klon Babimost ma obowiązek zgłoszenia przynajmniej 1 zespołu do rozgrywek 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  Prezes LZPN 

  Robert Skowron 

 

Uchwała nr 17/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.05.2020 roku o zakończeniu rozgrywek 

piłkarskich sezonu 2019/2020 prowadzonych przez Lubuski Związek Piłki Nożnej. 

W związku z pandemią COVID-19 zagrażającą życiu i zdrowiu, działając na podstawie § 32 lit „r” 

Statutu Lubuskiego ZPN, w zw. z art. 86 ust. 1 Statutu PZPN, postanawia się: 

1. Zakończyć rozgrywki piłkarskie IV ligi, klasy „O”, A i B oraz młodzieżowe, prowadzone w 

sezonie 2019/2020 przez Lubuski Związek Piłki Nożnej. 

2. Przyjmuje się w związku z tym, że drużyny pozostają na miejscach, które zajmowały w 

tabelach po ostatniej rozgrywanej kolejce. 
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3. Drużyny, które tak jak przewiduje regulamin rozgrywek, zajęły premiowane awansem 

miejsca, awansują do wyższej klasy, a żaden zespół nie spada. 

4. Komunikat o awansach ogłosi Wydział Gier LZPN. 

5. Wykonanie uchwały, która wchodzi w życie z dniem podjęcia, powierza się 

przewodniczącemu Wydziału Gier LZPN. 

  Prezes LZPN 

  Robert Skowron 

 

Uchwała nr 18/2020 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 13.05.2020 roku w sprawie odwołania głównych 

uroczystości  70-lecia lubuskiego piłkarstwa, zaplanowanych na 15 i 16 maja 2020 roku. 

W związku z zagrożeniem wynikającym z pandemii koronawirusa  (COVID-19) oraz 

obowiązującym zakazem organizowania zgromadzeń i imprez masowych – działając na podstawie 

§ 32 lit „r” Statutu LZPN w zw. z art. 86 ust 1 Statutu PZPN: 

1. Odwołuje się zaplanowane na 15 i 16 maja 2020 roku uroczystości poświęcone uczczeniu 

70-lecia lubuskiego piłkarstwa. 

2. Traci moc uchwała Zarządu Lubuskiego ZN nr 56/2019. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                                              Prezes LZPN 

        Robert Skowron 

Uchwała nr 19/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 13.05.2020 roku o odwołaniu organizacji w 

2020 roku Gali Piłkarskiej. 

W związku z obowiązującymi przepisami o zakazie organizowania zgromadzeń, odwołuje się 

zaplanowaną na 23 stycznia 2021 roku, Galę Piłkarską połączoną  

z ogłoszeniem wyników plebiscytu na najlepszych piłkarzy i trenerów. 

Traci moc uchwała Nr 7/2020 Zarządu LZPN. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes LZPN 

         Robert Skowron 

 

Uchwała nr 20/2020 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 13.05.2020 roku w sprawie przejęcia sekcji piłki nożnej UKS 

Czarni Żagań przez Miejski Klub Sportowy „Czarni Żagań 1957”. 

Zarząd Lubuskiego ZPN, uwzględniając porozumienie zawarte przez MKS „Czarni Żagań 1957” z 

UKS Czarni Żagań o przejęciu sekcji piłki nożnej UKS przez MKS „Czarni Żagań 1957”, działając 

na podstawie § 32 Statutu LZPN w związku z § 18 ust 3 i § 19 ust 2 uchwały Nr XII/194 z 11 XII 

2015 roku (z późniejszymi zmianami) zarządu PZPN o członkostwie, postanawia: 

1. Wyraża się zgodę na przejęcie sekcji piłki nożnej UKS Czarni Żagań przez MKS „Czarni 

Żagań 1957”. 

2. UKS Czarni Żagań traci w zw. z tym członkostwo w LZPN. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem1 lipca 2020 r. 

      Prezes LZPN 

      Robert Skowron 
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Uchwała nr 21/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22.05.2020 roku w sprawie przyjęcia bilansu 

i rozliczenia finansowego LZPN za 2019 rok 

Zarząd Lubuskiego Związku Piłki Nożnej po wysłuchaniu informacji Głównej Księgowej, po 

zapoznaniu się z dokumentacją finansową i rozpatrzeniu protokołu oraz wniosku Komisji 

Rewizyjnej – działając na podstawie § 32 lit „e” Statutu Lubuskiego ZPN postanawia: 

1. przyjmuje bilans i sprawozdanie finansowe LZPN za rok 2019, 

2. przyjęcie sprawozdania stanowiącego załącznik uchwały, członkowie Zarządu potwierdzają 

podpisami. 

Prezes LZPN 

Robert Skowron  

 

Uchwała Nr 22/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22.05.2020 roku w sprawie przyjęcia i 

zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas rozgrywkowych Lubuskiego Związku 

Piłki Nożnej na sezon 2020/2021 

Na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 

1. Przyjmuje się i zatwierdza Regulamin Rozgrywek dla klubów IV ligi i niższych klas 

rozgrywkowych Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2020/2021 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                  Prezes LZPN 

                  Robert Skowron 

 

Uchwała nr 23/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22.05.2020 roku w prawie kryteriów 

sportowych obowiązujących od sezonu 2020/2021 w rozgrywkach piłkarskich prowadzonych przez Lubuski 

Związek Piłki Nożnej. 

Od sezonu 2020/2021, po zmianie w części uchwały Zarządu Lubuskiego ZPN nr 8/2019 

obowiązują następujące kryteria sportowe dla klubów IV ligi i klas niższych uczestniczących w 

rozgrywkach Lubuskiego ZPN: 

Zespoły młodzieżowe 

Klub musi posiadać i deklarować udział w rozgrywkach co najmniej: 

a) IV liga – minimum 3 (trzy) zespoły młodzieżowe z czego: 

 dwa muszą być zgłoszone do kategorii junior (A1), junior młodszy (B1), trampkarz 

(C1) i młodzik (D1), 

 jeden musi być zgłoszony do kategorii orlik (E1) lub żak (F1). 

b) Klasa Okręgowa – minimum 2 (dwa) zespoły młodzieżowe,  z czego: 

 jeden musi być zgłoszony do kategorii junior (A1), junior młodszy (B1), trampkarz 

(C1) lub młodzik (D1), 

 jeden musi być zgłoszony do kategorii orlik (E1) lub żak (F1), 

c) Klasa A i klasa B – nie ma wymogu posiadania drużyn młodzieżowych. 

Wypełnieniem normy posiadania odpowiedniej ilości drużyn młodzieżowych, będzie również 

zgłoszenie do zunifikowania rozgrywek zespołu młodzieżowego kobiet. 

Udział zawodników młodzieżowych 

W meczach mistrzowskich zespołu seniorów, muszą brać udział zawodnicy młodzieżowi, 

których na boisku przez cały mecz występować musi minimum: 

a) w IV lidze – 1 (jeden) zawodnik młodzieżowy, 
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b) w klasie Okręgowej, klasie A i klasie B – brak wymogu posiadania zawodnika 

młodzieżowego na boisku. 

Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy posiadający obywatelstwo polskie, którzy w roku 

kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego sezonu rozgrywkowego, ukończą 21 rok 

życia oraz zawodnicy młodsi. 

Uchwała obowiązuje od sezonu 2020/2021. 

Traci moc uchwała Zarządu Lubuskiego ZPN Nr 8/2019. 

Prezes LZPN  

Robert Skowron 

 

Uchwała Nr  24/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia   22 maja 2020 roku   do Walnego 

Zgromadzenia  Sprawozdawczo – Wyborczego, z wnioskiem o nadanie działaczom tytułu Honorowy Członek 

Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

Zarząd Lubuskiego ZPN doceniając wkład niżej wymienionych w upowszechnianiu piłki nożnej w 

lokalnym środowisku i województwie lubuskim 

działając na podstawie § 32 lit „r” w związku z § 16 pkt 1 Statutu LZPN, przedstawia wniosek o 

nadanie niżej wymienionym osobom tytułu „Honorowy Członek Lubuskiego Związku Piłki Nożnej”: 

1. Zenon Chmielewski 

2. Zdzisław Czyrka 

3. Janusz Kałuziński 

4. Andrzej Martyniak 

5. Adam Milej 

6. Alfred Nowosadzki 

7. Jan Orzechowski 

8. Zenon Zadworny 

9. Ryszard Dębski 

10. Witold Wiśniewski 

11. Mirosław Kędziora 

12. Henryk Misiak 

13. Waldemar Puchalski 

14. Artur Szymański 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                 Prezes LZPN 

                Robert Skowron 

 

Uchwała nr 25/2020 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 22 maja 2020 roku dot. sprzętu sportowego będącego na 

wyposażeniu stacjonarnych  Akademii Młodych Orłów. 

W związku z wygaszaniem działalności stacjonarnych Akademii Młodych Orłów, na podstawie 

pisma Polskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 21.05.2020 roku oraz na podstawie § 32 Statutu 

Lubuskiego ZPN, postanawia się: 

sprzęt będący na wyposażeniu AMO Zielona Góra, AMO Międzyrzecz oraz AMO Gorzów Wlkp, 

przekazuje się poniższym klubom: 
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- Lechia Zielona Góra 

- Orzeł Międzyrzecz 

- Stilon Gorzów Wlkp. 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Biura LZPN. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca. 

Prezes LZPN 

Robert Skowron 

 

Uchwała Nr 26/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia i 

zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 

2020/2021 

Na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 

1. Przyjmuje się i zatwierdza Regulamin Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego 

Związku Piłki Nożnej na sezon 2020/2021 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                    Prezes LZPN 

                    Robert Skowron 

 

Uchwała nr 27/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia 

projektu Statutu LZPN, sprawozdania Zarządu z działalności, oraz porządku i regulaminu obrad Walnego 

Zgromadzenia LZPN. 

Na podstawie § 32 Statutu LZPN przekazuje się projekt Statutu, sprawozdania oraz regulamin i 

porządek obrad Walnego Zgromadzenia, do rozpatrzenia i przyjęcia przez Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo-Wyborcze w dniu 22.08.2020 roku. 

                 Prezes LZPN  

                 Robert Skowron 

 

Uchwała nr 28/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia 

w Gorzowie Wlkp. Zamiejscowego Biura Lubuskiego ZPN. 

Na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN i na wniosek prezesa Zarządu LZPN, postanawia się: 

1. Powołuje się w Gorzowie Wlkp. Zamiejscowe Biuro Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Biuro działa na podstawie zatwierdzonego przez Zarząd LZPN Regulaminu. 

3. Na kierownika Biura powołuje się Iwonę Wielogórską. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku. 

5. Z dniem 30 czerwca 2020 roku traci moc uchwała Zarządu LZPN nr 19/2020. 

 

Prezes LZPN 

Robert Skowron 

 

Uchwała nr 29/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 30 czerwca 2020 roku dot. podmiotów 

uprawnionych do prowadzenia rozgrywek piłkarskich w okręgu lubuskim. 

Na podstawie § 32 lit „l” i „ł” Statutu Lubuskiego ZPN, uchwały Zarządu PZPN  

Nr IV/62 z 24 IV 2019 roku oraz wniosku prezesa Zarządu LZPN, postanawia się: 
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1. Od 1 lipca 2020 roku, rozgrywki piłkarskie w okręgu lubuskim prowadzi  wyłącznie Wydział 

Gier Lubuskiego ZPN oraz podokręgi: w Krośnie Odrzańskim, Nowej Soli, Świebodzinie, 

Zielonej Górze, Żaganiu i Żarach. 

2. Wydział Gier prowadzi i nadzoruje wszystkie rozgrywki w województwie, od IV ligi, poza 

rozgrywkami prowadzonymi przez podokręgi. 

3. Wydział Gier Lubuskiego ZPN funkcjonuje w składzie: 

 Rafał Kakała – Przewodniczący 

 Kamil Jaźwiński – Wiceprzewodniczący 

 Henryk Misiak – Wiceprzewodniczący 

 Andrzej Graczyk – Sekretarz 

 Iwona Wielogórska – Członek 

 Kamil Żeberski – Członek 

3. Funkcjonowanie Wydziału oraz zadania i obowiązki członków Wydziału określa 

zatwierdzony przez Zarząd LZPN regulamin Wydziału. 

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku. 

5. Traci moc uchwała Zarządu Nr 18/2019 i 19/2019. 

 

                              Prezes LZPN 

                              Robert Skowron 

 

Uchwała nr 30/2020Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 30 czerwca 2020 roku. 

Działając na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN i przepisów uchwały Zarządu PZPN IV/62 z 

24 IV 2019 roku, postanawia się i podaje do wiadomości, że: 

1. Od 1 lipca 2020 roku orzekanie w sprawach dyscyplinarnych należy do  Wydziału 

Dyscypliny Lubuskiego ZPN oraz Związkowej Komisji Odwoławczej. 

2. Wydział Dyscypliny funkcjonujący w nowej formie,  liczy 12 członków powołanych przez 

Zarząd Lubuskiego ZPN: 

 Jan Kurłowicz – Przewodniczący 

 Jan Przybylak – Wiceprzewodniczący 

 Mieczysław Gibowski – Członek 

 Andżelika Kędzia – Członek 

 Nina Kurłowicz – Członek 

 Jarzy Rzeźnik – Członek 

 Danuta Owsianik – Członek 

 Mirosław Podolak – Członek 

 Adam Milej – Członek 

 Stefan Gołyźniak – Członek 

 Waldemar Nieczkowski – Członek 

 Alfred Nowosadzki - Członek 

 

3. Zadania i obowiązki członków Wydziału oraz funkcjonowanie Wydziału reguluje 

zatwierdzony przez Zarząd LZPN Regulamin Wydziału. 

4. Skład Związkowej Komisji Odwoławczej określa uchwała Zarządu Lubuskiego ZPN. 
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5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku i z tym samym dniem traci moc 

uchwała Nr 19/2020 Zarządu LZPN. 

Prezes LZPN 

Robert Skowron 

 

Uchwała nr 31/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia 

aneksu do Regulaminu Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 

2019/2020. 

Na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się, co następuje: 

I. Przyjmuje się następujące zmiany w Regulaminie Rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu 

Lubuskiego Związku Piłki Nożnej na sezon 2019/2020 

Art. III, § 4, pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 

3. W rozgrywkach Pucharu Polski udział biorą wyłącznie zawodnicy, którzy zostali uprawnieni do 

rozgrywek ligowych w danej klasie rozgrywkowej w systemie EXTRANET. Uprawnienie do 

rozgrywek ligowych oznacza jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa w rozgrywkach 

pucharowych.  

a) We wznowionych rozgrywkach Pucharu Polski za sezon 2019/2020 udział biorą zawodnicy, 

którzy zostaną potwierdzeni i uprawnieni do gry na sezon 2020/2021  

w systemie EXTRANET, w terminie do dnia rozpoczęcia spotkania pucharowego.  

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                   Prezes LZPN 

                   Robert Skowron 

 

Uchwała nr 32/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany 

wysokości opłat za licencje sędziowskie w sezonie 2020/2021. 

Na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 

1. W sezonie 2020/21 opłaty sędziów za wydane licencje zostają zmniejszone  

o 50%. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 VII 2020 roku i obowiązuje w sezonie 2020/2021. 

 

                                    Prezes LZPN 

                                    Robert Skowron 

 

Uchwała Nr 33/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie  

zatwierdzenia tabeli zryczałtowanych ekwiwalentów sędziowskich. 

Na podstawie Uchwały Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz  na podstawie  

§ 32 lit „f” Statutu Lubuskiego ZPN, postanawia się: 

1. Przyjmuje się i zatwierdza wysokość zryczałtowanych ekwiwalentów sędziowskich, 

określoną w tabeli, która jest załącznikiem niniejszej uchwały. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku, a dotychczasowe uregulowania 

dotyczące wysokości zryczałtowanych ekwiwalentów sędziowskich tracą moc. 

3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Lubuskiego Kolegium Sędziów, 

Dyrektorowi Biura i Gł. Księgowej. 

              Prezes LZPN  

              Robert Skowron 
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Uchwała nr 34/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30 czerwca 2020 roku, o przyjęciu 

Ludowego Zespołu Sportowego Tęcza Kaczenice w poczet członków Lubuskiego ZPN. 

Przychylając się do wniosku i deklaracji zarządu LZS Tęcza Kaczenice oraz biorąc pod uwagę, że 

władze LZS Tęcza złożyły wymagane prawem dokumenty, a LZS Tęcza został wpisany i figuruje w 

ewidencji klubów sportowych starostwa zielonogórskiego pod Nr ES.4222/21, oraz zadeklarował 

uczestnictwo  

w rozgrywkach, działając na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN oraz § 5 i 6 pkt 3 i § 7 pkt 1, 

2 uchwały Nr XII/194 z 14 XII 2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie, postanawia się: 

1. Przyjmuje się LZS Tęcza Kaczenice w poczet członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Przyjęty w poczet członków LZPN Tęcza Kaczenice zgłasza co najmniej jeden zespół do 

rozgrywek w podokręgu Zielona Góra. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     Prezes LZPN 

    Robert Skowron 

 

Uchwała nr 35/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia 

Lubuskiej Fundacji Rozwoju Sportowego Internationale Schule Fussball  w Żarach, w poczet członków 

Lubuskiego ZPN. 

Uwzględniając wniosek, deklaracje, statut i wpis Fundacji w KRS pod nr 0000664154 i działając na 

podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN, oraz uchwały Nr XII/194 z 11 XII 2015 roku (z 

późniejszymi zmianami) zarządu PZPN o członkostwie, postanawia się: 

1. Przyjmuje się Lubuską Fundację Rozwoju Sportowego Internationale Schule Fussball z 

siedzibą w Żarach w poczet członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

2. Lubuska Fundacja Rozwoju Sportowego Internationale Schule Fussball   

z siedzibą w Żarach, bierze udział w rozgrywkach piłkarskich LZPN. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes LZPN 

Robert Skowron 

 

Uchwała nr 36/2020 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 30 czerwca 2020 roku o zatwierdzeniu wzoru formularza o 

nadanie honorowej odznaki LZPN. 

Na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 

1. Przyjmuje się i zatwierdza nowy, skrócony wzór formularza wniosku o nadanie honorowej 

odznaki LZPN. 

2. Kluby i wszystkie komórki Związku wnioskujące  o nadanie odznaczenia wypełniają 

formularz wg zatwierdzonego, obowiązującego wzoru. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                     Prezes LZPN 

                     Robert Skowron 

 

Uchwała nr 37/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30.06.2020 roku o wyrażeniu zgody na 

używanie przez zespoły piłkarskie ZKS Stilon Gorzów, medialnej nazwy sponsora klubu. 

Uwzględniając prośbę zarządu ZKS Stilon Gorzów i działając na podstawie § 32 Statutu LZPN 

oraz uchwały zarządu PZPN o członkostwie, postanawia się: 
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1. Zespoły piłkarskie ZKS Stilon Gorzów mogą w celach reklamowych używać następującej 

nazwy: 

a) ZKS Stilon Gorzów Prosupport, 

b) ZKS Stilon II Gorzów Prosupport. 

2. Uchwała obowiązuje w sezonie 2020/2021.  

             Prezes LZPN 

             Robert Skowron 

 

Uchwała nr 38/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia 

UKS Football Academy Zielona Góra w poczet członków Lubuskiego Związku Piłki Nożnej. 

Powołując się na § 32 Statutu Lubuskiego ZPN i na przepisy uchwały Nr XII/194 z  

11 XII 2015 roku zarządu PZPN o członkostwie (z późniejszymi zmianami), uwzględniając, że 

wnioskodawca przedłożył wymagane przepisami dokumenty (deklaracja członkowska, 

uwierzytelniony odpis statutu klubu, odpis decyzji prezydenta Miasta Zielona Góra o wpisie do 

rejestru ewidencji UKS-ów pod nr 68) postanawia się: 

1. Przyjmuje się UKS Football Academy  Zielona Góra w poczet członków Lubuskiego ZPN. 

2. Przyjęty klub zgłasza  zespół do rozgrywek w podokręgu Zielona Góra. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes LZPN 

Robert Skowron 

 

Uchwała nr 39/2020 Zarządu Lubuskiego ZPN  z dnia 17 lipca 2020 roku, w sprawie zniesienia opłat za weryfikację 

boisk klubów IV ligi i klas niższych. 

Na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN, na wniosek prezesa Lubuskiego ZPN, postanawia 

się: 

1. Zwalnia się kluby IV ligi i klas niższych z opłat za weryfikację boisk, przewidzianych w § 11 

uchwały Zarządu LZPN Nr 20/2019. 

2. Uchwała nie dotyczy opłat pobieranych za weryfikację boisk po awansie zespołu do 

wyższej klasy bądź nadaniu licencji warunkowej. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 VIII 2020 r. 

                    Prezes LZPN 

                    Robert Skowron 

 

Uchwała nr 40/2020 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia  17 lipca 2020 roku w sprawie zgody na używanie przez KS 

„Piast” Czerwieńsk medialnej nazwy – Piast Inex Czerwieńsk. 

Przychylając się do wniosku Zarządu KS Piast Czerwieńsk i działając na podstawie  

§ 32 Statutu Lubuskiego ZPN, oraz § 16 uchwały Nr XII/194 z 11 XII 2015 r. Zarządu PZPN o 

członkostwie (z późniejszymi zmianami) wyraża się zgodę, że: 

1. Klub Sportowy Piast Czerwieńsk może używać medialnej nazwy firmy wspierającej - Piast 

Inex Czerwieńsk. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

               Prezes LZPN 

               Robert Skowron 
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Uchwała nr 41/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie organów 

orzekających i składu Wydziału Dyscypliny 

Działając na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN i przepisów uchwały Zarządu PZPN IV/62 z 

24 IV 2019 roku, postanawia się: 

6. Orzekanie w sprawach dyscyplinarnych należy do  Wydziału Dyscypliny Lubuskiego ZPN 

oraz Związkowej Komisji Odwoławczej. 

7. Wydział Dyscypliny Lubuskiego ZPN,  liczy 11 członków powołanych przez Zarząd 

Lubuskiego ZPN: 

 Jan Kurłowicz – Przewodniczący 

 Jan Przybylak – Wiceprzewodniczący 

 Mieczysław Gibowski – Członek 

 Andżelika Kędzia – Członek 

 Nina Kurłowicz – Członek 

 Jarzy Rzeźnik – Członek 

 Danuta Owsianik – Członek 

 Mirosław Podolak – Członek 

 Stefan Gołyźniak – Członek 

 Waldemar Nieczkowski – Członek 

 Alfred Nowosadzki - Członek 

 

8. Zadania i obowiązki członków Wydziału oraz funkcjonowanie Wydziału reguluje 

zatwierdzony przez Zarząd LZPN Regulamin Wydziału. 

9. Skład Związkowej Komisji Odwoławczej określa uchwała Zarządu Lubuskiego ZPN. 

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z tym samym dniem traci moc uchwała Nr 

30/2020 Zarządu LZPN. 

Prezes LZPN 

Robert Skowron 

 

Uchwała nr 42/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmian w 
Regulaminie Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IV Ligi i Niższych Klas Rozgrywkowych na sezon 2020/2021 

 
Na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
 
I. Przyjmuje się następujące zmiany w Regulaminie Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo IV Ligi i 
Niższych Klas Rozgrywkowych na sezon 2020/2021 
 

1. Art.3 STRUKTURA ROZGRYWEK , § 4 pkt. A otrzymuje nowe następujące brzmienie : 

§ 4 
Rozgrywki prowadzone są w następujących klasach rozgrywkowych: 

A. Rozgrywki seniorskie: 
 IV Liga - 1 grupa – 19 drużyn, 
 Klasa Okręgowa - 2 grupy – ogółem 35 drużyny w tym: 

1) Zielona Góra – 18 drużyn, 
2) Gorzów Wlkp. – 17 drużyn, 

 Klasa A - 7 grup – ogółem 98 drużyn w tym: 
1) Zielona Góra - 4 grupy (ogółem 59 drużyn) w tym: 

Grupa Nr 1 – 16 drużyn, 
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Grupa Nr 2 – 15 drużyn, 
Grupa Nr 3 – 14 drużyn, 
Grupa Nr 4 – 14 drużyn, 

2) Gorzów Wlkp. – 3 grupy (ogółem 39 drużyn) w tym: 
Grupa Nr 1 – 13 drużyn 
Grupa Nr 2 –13 drużyn  
Grupa Nr 3 - 13 drużyn 

 Klasa B - 8 grup: 
1. Zielona Góra – 6 grup (Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Zielona Góra, Świebodzin, 

Żagań, Żary. Ilość drużyn w grupie uzależniona jest od ilości zgłoszeń (grupa może 
liczyć maksymalnie 14 drużyn). 

2. Gorzów Wlkp. – 2 grupy. Ilość drużyn w grupie uzależniona jest od ilości zgłoszeń 
(grupa może liczyć maksymalnie 14 drużyn). 

 Puchar Polski na szczeblu terytorialnym oraz wojewódzkim, według regulaminu 
właściwego dla tych rozgrywek; 

 
2. Art.3 STRUKTURA ROZGRYWEK , § 5 pkt. 4,5,6 otrzymuje nowe następujące 

brzmienie : 
 
4. Kluby uczestniczące w rozgrywkach mistrzowskich mogą posiadać jedną lub więcej drużyn 
w klasach rozgrywek seniorów, niższych od tej, w której uczestniczy pierwszy zespół danego 
klubu.  
5. Dwie drużyny tego samego klubu nie mogą uczestniczyć w rozgrywkach tej samej klasy. 
6. We wszystkich przypadkach spadku pierwszej drużyny klubu do klasy niższej lub awansu 
drużyny rezerw do klasy wyższej, drużyna rezerw tego klubu musi być automatycznie 
przeniesiona do rozgrywek o klasę niższą, jeżeli pozostanie jej w dotychczasowej klasie 
rozgrywkowej lub awans do klasy wyższej byłby sprzeczne z postanowieniem ust. 5. 
 
3. Art.3 STRUKTURA ROZGRYWEK , § 5 – dotychczasowe pkt. 6,7,8 otrzymują 

numerację odpowiednio pkt. 7,8,9  
 

4. Art. 16 GRA ZAWODNIKA W RÓŻNYCH DRUŻYNACH TEGO SAMEGO KLUBU , § 30, 

pkt.2,3,4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

2. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny, z których przynajmniej jedna 

uczestniczy w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi: 

a) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego 

sezonu rozgrywkowego kończy 22 rok życia lub młodszy, może bez ograniczeń 

uczestniczyć w meczach z udziałem drużyny klasy niższej, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1 i ust. 

2 pkt d; 

b) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego 

sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, w 

okresie od 1 lipca do 31 grudnia 5 meczów z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej 

(mistrzowskich lub pucharowych) nie może występować w tym okresie w meczach z 

udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych); 

c) Zawodnik, który w roku kalendarzowym w którym następuje zakończenie danego 

sezonu rozgrywkowego kończy 23 rok życia lub starszy, rozegrał w danym sezonie, w 

okresie po 1 stycznia 3 mecze z udziałem drużyny wyższej klasy rozgrywkowej 

(mistrzowskie lub pucharowe), nie może występować w meczach  

z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych); 
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d) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć  

w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych), o ile w 

danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych meczów 

z udziałem drużyny niższej klasy (mistrzowskich lub pucharowych),  

z zastrzeżeniem postanowień, odpowiednio pkt b) lub c) - przepis ten nie dotyczy 

zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu liczby 

rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym sezonie 

po potwierdzeniu zawodnika do klubu. 

3. W przypadku klubów posiadających dwie drużyny uczestniczące  

w rozgrywkach III ligi i niższych klas rozgrywkowych lub klubów uczestniczących  

w rozgrywkach kobiet:  

a) Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 

oficjalnych meczów z udziałem drużyny klasy wyższej (mistrzowskich lub pucharowych) w 

danym sezonie (przepis ten nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach 

młodzieżowych). Przy określeniu liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić 

zawody rozegrane w danym sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu; 

b) Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć  

w meczach z udziałem drużyny klasy niższej (mistrzowskich lub pucharowych), o ile  

w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych oficjalnych 

meczów z udziałem drużyny niższej klasy (mistrzowskich lub pucharowych) - przepis ten 

nie dotyczy zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych. Przy określeniu 

liczby rozegranych oficjalnych meczów należy uwzględnić zawody rozegrane w danym 

sezonie po potwierdzeniu zawodnika do klubu. 

 

4. Zasady określone w ust 2 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku klubów 

posiadających trzy lub więcej drużyn. 

 

5. Art. 19 ORGANIZATOR, ZASADY ROZGRYWEK I TERMINARZE GIER, § 33 ,pkt.1 

otrzymuje nowe następujące brzmienie : 

1. Zawody Piłki Nożnej na terenie województwa lubuskiego z upoważnienia Zarządu 
Lubuskiego ZPN, prowadzone są przez: 
a) Wydział Gier Lubuskiego ZPN, 
b) Podokręgi Lubuskiego ZPN, 

Do obowiązków Wydziału Gier Lubuskiego ZPN należy:  

a) Opracowanie terminarzy rozgrywek: 

b) Przyjmowanie zgłoszeń zawodników i uprawnianie ich do gry;  

c) Weryfikacja wyników meczy;  

d) Prowadzenie tabel;  

e) Rozpatrywanie protestów w sprawach związanych z prowadzonymi rozgrywkami 
jako 1 instancja;   

f) Opracowanie Regulaminów Rozgrywek oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem. 

Do obowiązków Podokręgów lubuskiego ZPN należy: 

a) Opracowanie terminarzy: Klasa „B”, Pucharu Polski na szczeblu Podokręgu oraz 
wszystkich rozgrywek młodzieżowych występujących w 3 lidze oraz w rozgrywkach 
ORLIKA i ŻAKA na terenie Podokręgu. 

b) Weryfikacja wyników meczy;  

c) Prowadzenie tabel;  

d) Rozpatrywanie protestów w zakresie rozgrywek, jako 1 instancja; 
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6. Art. 19 ORGANIZATOR, ZASADY ROZGRYWEK I TERMINARZE GIER, § 36 Walkower, 
pkt.8 b otrzymuje nowe następujące brzmienie : 
 
b) Drużyny, która nie staje do zawodów w terminie wskazanym w terminarzu rozgrywek lub 
spóźni się więcej niż 15 minut; 

 
 

7. § 37 AWANSE i SPADKI, pkt.2 ,ust. 5 i 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie : 
 
5) Z każdej grupy klasy B - Zielona Góra (6 grup) awans do klasy „A” Zielona Góra 
uzyskają mistrzowie poszczególnych grup. Ogółem awans uzyska 6 zespołów.  
6) Z każdej grupy klasy B - Gorzów Wlkp. awans do klasy A, uzyskają mistrzowie 
poszczególnych grup. Ogółem awans uzyskają 2 drużyny. 
 

8. § 37 AWANSE i SPADKI, pkt.3 ,ust. 4 i 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
4) Z Klasy A – Zielona Góra do Klasy B spada następująca ilość drużyn: 
Grupa 1 – 4 drużyny z miejsc 13-16, 
Grupa 2 – 3 drużyny z miejsc 13-15,  
Grupa 3 - 2 drużyny z miejsc 13-14, 
Grupa 4 – 2 drużyny z miejsc 13-14. 
Większa ilość spadających zespołów zależna będzie od ilości drużyn, które spadną z Klasy 
Okręgowej Zielona Góra. W kolejnych sezonach każda z czterech grup Klasy „A” liczyć 
będzie po 14 zespołów (ogółem 56 drużyn).  W przypadku nadmiaru drużyn dodatkowo 
spadnie drużyna z 12 miejsca z najgorszym bilansem punktowym i bramkowym z 
wszystkich grup „A” Klasy, a w dalszej kolejności z miejsca 11 itd. W przypadku niedoboru 
drużyn (do 56), grupy uzupełnione będą o drużynę/drużyny spadkowe z 13 miejsca z 
wszystkich grup z najlepszym bilansem punktowym i bramkowym. 
5) Z Klasy A – Gorzów Wlkp. do Klasy B z każdej grupy obligatoryjnie spadną ostatnie 
drużyny z danej grupy w tabeli. Większa ilość spadających zespołów zależna będzie od 
ilości drużyn, które spadną z Klasy Okręgowej Gorzów Wlkp. W kolejnym sezonie każda z 
trzech grup Klasy „A” liczyć będzie maksymalnie po 14 zespołów (ogółem 42 drużyny).   
 

9. § 38 Kolejność zespołów w tabeli, dodano pkt.3,4,5,6  
 
3) Postanowienia punktu 1 lit. a-c mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji rozegrania 
wszystkich zaplanowanych meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami. 
4) W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która 
nastąpi po rozegraniu 50% lub więcej zaplanowanych kolejek jako tabelę końcową 
przyjmuje się tabelę po ostatniej rozegranej kolejce, przy założeniu, iż wszystkie zalegle 
mecze tej i poprzednich kolejek, które nie odbyły się w terminach wcześniejszych, uznaje 
się za nierozegrane bez przyznawania punktów.  
5) W sytuacji braku możliwości zakończenia rozgrywek spowodowanej siłą wyższą, która 
nastąpi po rozegraniu mniej niż 50% zaplanowanych kolejek, wyniki dotychczas 
rozegranych meczów będą anulowane, a kolejność drużyn w tabeli końcowej nie zostanie 
ustalona.  
6) W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5 klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec PZPN lub Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej 
z tytułu poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub 
anulowanych rozgrywkach. 
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10. Art. 24 POSTANOWIENIA FINANSOWE ,§ 43 ,pkt.6 i 9 otrzymuje nowe następujące 
brzmienie: 
 
6. W oparciu o pakiet pomocowy Zarządu PZPN z dnia 27.03.2020r.(Uchwała nr V/58 
z dnia 25.06.20r Zarządu PZPN), w sezonie 2020/2021 w rozgrywkach seniorów nie będą 
pobierane opłaty za uczestnictwo w rozgrywkach od 3-ciej ligi do Klasy „C”, ponadto 
utrzymuje się wprowadzone w roku 2018 całkowite zwolnienie klubów  
z obowiązku ponoszenia opłat związkowych za uczestnictwo w rozgrywkach juniorskich. 
(Uchwała Zarządu PZPN nr IV/79 z dnia 19.04.2018). 
9. Koszty obsady sędziów w sezonie 2020/2021 w rozgrywkach: 
- 1 ligi Wojewódzkiej Juniorów Młodszych (B1-B2) U-17 
W całości realizuje Lubuski ZPN według stawek obowiązujących w Lubuskim ZPN.  

             Podstawa: (Uchwała Nr 25/2019 Zarządu Lubuskiego ZPN z dnia 17.06.2019r).  
Klub, którego drużyna wycofa się z rozgrywek lub zostanie wycofana z rozgrywek przed ich 
zakończeniem, zobowiązana będzie do zwrotu w całości dofinansowanego ekwiwalentu 
sędziowskiego. 
 

11.  We wszystkich przypadkach gdzie występuje określenie „Zespół Wydziału Gier 
Lubuskiego ZPN w Gorzowie Wlkp.” zastępuje się określeniem „Wydział Gier 
Lubuskiego ZPN”.  
 

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

13. Zobowiązuje się Biuro Związku do ogłoszenia na stronie internetowej Lubuskiego 
ZPN jednolitego tekstu Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o mistrzostwo IV ligi  
i niższych klas rozgrywkowych na sezon 2020/2021. 

 
                                                                                Prezes LZPN 

                                                                                      Robert Skowron 
 

Uchwała nr 43/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z 23 lipca 2020 roku o wygaśnięciu członkostwa 

18 klubów w Lubuskim Związku Piłki Nożnej. 

Zarząd Lubuskiego ZPN biorąc pod uwagę dane, że niżej wymienione kluby nie zgłosiły zespołów 

do rozgrywek i nie uczestniczą w rozgrywkach organizowanych przez Lubuski ZPN, nie opłacają 

składek i nie przejawiają statutowej działalności – powołując się na treść § 32 Statutu Lubuskiego 

ZPN, oraz § 15 pkt 1 ppkt 4,5 i 7,  

a nadto na §16 uchwały Nr V/37 z 29.IX.2000 roku Zarządu PZPN o członkostwie  

(z późniejszymi zmianami):  

1. orzeka wygaśnięcie członkostwa niżej wymienionych klubów w Lubuskim Związku Piłki 

Nożnej i automatycznie w PZPN: 

 LKS Piaszno Bronków 

 LSPM Zielona Góra 

 LUKS Jany 

 KS Błękitni Toporów 

 KS Iskra Wymiarki 

 LZS Concordia Stypułów 

 LZS Irma Studzieniec 

 LZS Czarni Chotków 
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 KS Tramp Osiecznica 

 KS Zorza Rolewice 

 KS Zorza Marwice 

 UŚLKS Victoria Szczaniec 

 UKS Bóbr Bobrowice 

 Parafialny MKS „Zryw” Zielona Góra 

 GKS Favor Bobowicko 

 KS Helios Brzoza 

 LZS Nysa Brody 

 KS Arka Mierzęcin 

2. Wygaśnięcie członkostwa oznacza skreślenie z wykazu członków Lubuskiego ZPN. 

Ponowne przystąpienie do rozgrywek wymaga uzyskania członkostwa  

w Lubuskim ZPN. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

    Prezes LZPN 

    Robert Skowron 

 

Uchwała nr 44/2020 Zarządu Lubuskiego ZPN z 23 lipca 2020 roku w sprawie zmiany nazwy Klubu Sportowego. 

Zarząd Lubuskiego ZPN powołując się na § 32 Statutu Lubuskiego ZPN i § 13 pkt 2 uchwały Nr 

XII/194 z 11.XII.2015 r. Zarządu PZPN o członkostwie (z późniejszymi zmianami) przyjmuje do 

wiadomości, że KS „Dąb” Przybyszów wpisany decyzją Starosty we Wschowie OSE 4222.7.2020 

zmienił nazwę i siedzibę i występuje w rozgrywkach jako: 

Klub Sportowy „Dąb” Sława-Przybyszów z siedzibą w Sławie. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Prezes LZPN 

Robert Skowron 

 
Uchwała nr 45/2020 Zarządu Lubuskiego ZPN z 28.07.2020 roku w sprawie wysokości kar finansowych i opłat 

związanych z uczestnictwem w rozgrywkach kobiet prowadzonych przez Lubuski ZPN. 

(tekst jednolity) 

Art 1 
Na podst. § 32 lit. f. Statutu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN, oraz Regulaminów Rozgrywek PZPN i LZPN ustala się następujące kary finansowe dla 
Klubów, trenerów, działaczy i sędziów obowiązujące na terenie działalności Lubuskiego Związku 
Piłki Nożnej: 
 

a) Kary pieniężne z tytułu napomnień (żółte kartki). 
b) Kary pieniężne regulaminowe – dla klubów, sędziów zawodników i osób funkcyjnych 

związanych z rozgrywkami. 
KARY PIENIĘŻNE NAKŁADANE NA KLUBY (DRUŻYNY) ZA PRZEWINIENIA MAJĄCE 
BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK Z ORGANIZACJĄ ROZGRYWEK I MECZÓW PIŁKARSKICH 

§ 1 
Niniejsza Uchwała normuje wyłącznie wysokość kar pieniężnych orzekanych samodzielnie bądź 
obok innych kar (dyskwalifikacje) przewidzianych w przepisach Regulaminu Dyscyplinarnego i 
Uchwał Zarządu PZPN i Lubuskiego ZPN. Kary orzekają organy jurysdykcyjne Lubuskiego ZPN. 
1/ Kary pieniężne z tytułu napomnień zawodniczek (żółte kartki) w meczach mistrzowskich: 
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Nr kartki III liga kobiet IV liga kobiet 

trzecia 50 zł 30 zł 

szósta 60 zł 40 zł 

dziewiąta 70 zł 50 zł 

 
2/ Za samoistną czerwona kartkę kara w wysokości:  

 III/IV liga kobiet- nie mniej niż 100 zł. 
3/ Kary pieniężne z tytułu napomnień zawodniczek (żółte kartki) w meczach pucharowych: 

 po każdej 6, 8, 10 itd. – 50 zł. 
4/ Kara pieniężna za naruszenie nietykalności sędziego, bądź jego znieważenie lub zniesławienie 
– kara od 150 do 500 zł. 
5/ Kara pieniężna za rażące naruszenie nietykalności sędziego od 500 do 1000 zł. 
 

§ 2 
Na drużynę zgłoszoną do rozgrywek - za rezygnację z uczestnictwa w rozgrywkach 

mistrzowskich przed ich rozpoczęciem, lecz po ogłoszeniu terminarza danych rozgrywek 
lub zrezygnowanie z dalszego uczestnictwa w rozgrywkach w czasie ich trwania: 

 

Klasa
/ 

liga 
III liga kobiet IV liga kobiet 

Kwot
a 
zł 

500 250 

 
 
 
 

§ 3 
Na drużynę zgłoszoną do rozgrywek - za rezygnację z dalszego uczestnictwa w 

rozgrywkach pucharowych przed ich rozpoczęciem, lecz po ogłoszeniu terminarza danych 
rozgrywek lub zrezygnowanie z dalszego uczestnictwa w rozgrywkach w czasie ich trwania: 
 

Za niezgłoszenie się drużyny (nie przystąpienie) do rozgrywek bez 
usprawiedliwienia, samowolnego zejścia z boiska lub odmowę dalszego 

rozgrywania meczu, wycofanie drużyny z rozgrywek. 

Drużyna Klasa/liga III liga/IV liga kobiet 

Kwota (zł) 200 

 

§ 4 
                   Za spowodowanie opóźnienia rozpoczęcia zawodów przez drużynę: 
 

kategoria Seniorzy 

klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

150,- 100,- 

 

§ 5 
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Za niedokończenie zawodów przez drużynę na skutek jej zdekompletowania, przy czym 
drużyna ta rozpoczęła i kontynuowała zawodny w niekompletnym składzie (mniej niż 11 

zawodniczek): 
 

klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

200,- 150,- 

 

§ 6 

Za samowolne zejście drużyny z boiska przed zakończeniem meczu lub odmowa dalszej gry 
niezależnie od przyznanego walkoweru, zespół zostanie ukarany karą finansową w 

wysokości: 
 

klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

500,- 300,- 

 

§ 7 

Za niestawienie się drużyny na zawody niezależnie od przyznanego walkoweru, zespól 
zostanie ukarany karą finansową w wysokości: 

 

klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

300,- 200,- 

 
 

 
 
 
 
 
 

§ 8 
Za samowolne dokonanie zmiany daty lub godziny rozpoczęcia meczu bez powiadomienia 

Wydziału Gier oraz Kolegium Sędziów, bądź bez uzyskania zgody Wydziału Gier 
prowadzącego dane rozgrywki 

 

klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

150,- 100,- 

 

§ 9 

Za nieprzygotowanie boiska przez klub, z winy którego mecz nie został rozegrany 

 

klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

 
kara zł. 

200,- 

 

§ 10 
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Za wstawienie do gry zawodniczki pod obcym nazwiskiem bądź zdyskwalifikowanej, 
zawieszonej, nieuprawnionej: 

 

klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

300,- 150,- 

Osoby funkcyjne klubu – kierownik itp. – od 300 do 1000 zł 

 

§ 11 

Za wpisanie do składu i dopuszczenie do gry zawodniczki uprawnionej ale nieposiadającej 
karty zawodniczki (licencji zawodniczki) lub innego dokumentu tożsamości: 

 

klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

 
kara zł. 

100,- 

 

§ 12 

Za brak na zawodach opieki medycznej, noszy z obsługą, środków doraźnej pomocy - 
niedopełnienie obowiązku wymaganego Regulaminem Rozgrywek 

 

klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

 
kara zł. 

150,- 

 

§ 13 

Klubom, za niestaranne wypełnienie załączników do sprawozdania sędziowskiego lub 
nieusprawiedliwione niewypełnienie załączników w systemie EXTRANET 

klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

 
kara zł. 

100,- 

 

 

 

§ 14 

Za brak służb porządkowych w ilości określonej Regulaminem Rozgrywek w danej klasie 
rozgrywkowej: 

 

klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

150,- 100,- 

 

§ 15 

Za nieuregulowanie bezpośrednio po meczu należności delegowanym sędziom i 

obserwatorom: 

 

klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

 
kara zł. 

100,- 
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§ 16 

Za brak należytego zabezpieczenia porządku na stadionie (boisku) bądź odpalenie 

rac, petard i świec dymnych w czasie meczu i po meczu. 

 

klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

Pierwszy przypadek 
Kara zł. 

200,- 150,- 

Drugi i następne 
Kara zł. 

od 300,- 
do 800 

od 200,- 
do 500 

 

§ 17 

Za podważenie decyzji sędziego, bądź jego kompetencji, używanie słów wulgarnych, bądź 
obelżywych przez zawodników, trenerów, działaczy lub osoby funkcyjne będące na ławce 

rezerwowej. 
 

Wszystkie klasy/ligi Od 150 zł do 500 zł 

 

§ 18 

W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera lub 
instruktora nieposiadającego ważną licencję trenera, będą stosowane następujące kary: 
(Uchwała IV/63 z dnia 20.04.17r Zarządu PZPN Art. 28 i Art. 29) z późniejszymi zmianami; 

 

klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

1-wszy mecz 
Kara zł. 

100,- 

2-gi mecz 
Kara zł. 

200,- 

 

 

 

 

 

 

§ 19 

Za utrudnianie bądź uniemożliwianie stawienia się zawodniczki powołanej do kadry na 
zajęcia lub zawody reprezentacji Lubuskiego ZPN lub PZPN: 

 

Wszystkie klasy/ligi Od 250 zł do 500 zł 

 
§ 20 

W sytuacji jeżeli co najmniej 5 zawodniczek jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą 
kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu danego sezonu rozgrywkowego, 
klub ukaranych zawodniczek podlega karze: 
 

klasa 
III liga kobiet/ IV liga 

kobiet 
Puchar Polski 
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Pierwszy przypadek 
Kara zł. 

upomnienie 100,- 

Drugi i następne 
Kara zł. 

100,- 100,- 

 

§ 21 
Za naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych, w szczególności za 
podpisanie w sposób sprzeczny z prawem umów transferowych pomiędzy klubami, za 

podpisanie deklaracji gry amatora przez inne osoby niż zawodniczka lub 
rodzice/opiekunowie prawni, wymierza się kary: 

 

Klubom 1000 – 3000 zł 

zawodniczkom 500 – 1500 zł 

działaczom 500 – 1500 zł 

 
§ 22 

Za wpisanie do protokołu, jako jedną z osób funkcyjnych (trenera, asystenta trenera, 
kierownika drużyny, masażystę) mającego aktywną karę dyskwalifikacji jako zawodnik lub 

zawodniczka, ustala się następujące kary: 

klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

300,- 200,- 

 
§ 23 

Za wpisanie do protokołu zawodniczki, która ma aktywną karę dyskwalifikacji, jako 
zawodniczka rezerwowa, która nie wystąpi w meczu, lub jako osoba funkcyjna: trener, 

asystent trenera, kierownik drużyny, masażysta, ustala się następujące kary: 

klasa III liga kobiet IV liga kobiet 

 
kara zł. 

300,- 200,- 

 

 

 

 

 

KARY PIENIĘŻNE DLA SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW 

§ 24 

Sędzia prowadzący zawody, niezależnie od sankcji dyscyplinarnych nakładanych przez 
Wydział Dyscypliny Lubuskiego ZPN, za nieterminowe lub niestaranne sporządzenie 

sprawozdania zostaje ukarany dodatkową karą pieniężną w wysokości:  
 

klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

1-wszy mecz 
Kara zł. 

upomnienie 

2-gi mecz 
Kara zł. 

100,- 

 

§ 25 
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Za uniemożliwienie zamieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów bezpośrednio 
po meczu zastrzeżeń kierownika bądź kapitana drużyny odnośnie udzielonych napomnień 

lub zastosowania wykluczenia zawodniczki. 
 

Wszystkie klasy/ligi Od 100 zł do 250 zł 

 

§ 26 

Sędzia za nieusprawiedliwione nie stawienie się do prowadzenia zawodów, zostaje ukarany 
przez Wydział Dyscypliny Lubuskiego ZPN karą finansową w wysokości: 

 

klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

 
kara zł. 

100,- 

 

§ 27 

Sędzia, który na wniosek Wydziału Gier lub Wydziału Dyscypliny Lubuskiego ZPN nie 
dostarczy w ciągu 48 godzin oryginalnego protokołu w celu wyjaśnienia nieścisłości 

formalnych: 
 

klasa III liga kobiet/IV liga kobiet 

 
kara zł. 

100,- 

 

§ 28 

Za samowolne prowadzenie zawodów bez asystentów, lub zawinione niedokończenie 

zawodów 

 

Wszystkie klasy/ligi  kara nagany lub kara pieniężna w kwocie od 100 – 250 zł 

 

§ 29 

Za świadome pobranie (usiłowanie) zawyżonych należności z tytułu delegacji lub przyjęcie 
świadczeń rzeczowych. 

 

Wszystkie klasy/ligi Od 200 zł do 500 zł 

 

 

§ 30 

Za nieusprawiedliwioną nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się badaniom lekarskim 
lub egzaminom 

 

Wszystkie klasy/ligi Od 100 zł do 200 zł 

 

§ 31 

Za zmianę daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed meczem klub 

wnioskujący zobowiązany jest do wniesienia opłaty w wysokości 100 zł na konto organu 

prowadzącego rozgrywki. 
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§ 32 

Opłaty za przyznanie licencji klubowej: 

Klasa drużyny Wydanie licencji Ilość sezonów 

III liga kobiet 200,00 zł Dwa sezony 

IV liga kobiet 200,00 zł Dwa sezony 

 

§ 33 

Kaucje uiszczane przy wnoszeniu protestów i odwołań: 

 

Klasa drużyny 

Do pierwszej 
instancji 

Wydział Gier, 
Wydział Dyscypliny 

Do drugiej instancji 
Komisja 

Odwoławcza przy 
Lubuskim ZPN 

Do drugiej instancji 
Komisja ds. 
Rozgrywek i 
Piłkarstwa 

Profesjonalnego 
PZPN 

III liga kobiet  100 zł - 200 zł 

IV liga kobiet  100 zł 150 zł - 

Osoby fizyczne  100 zł 150 zł 400 zł 

Puchar Polski  100 zł 200 zł - 

 
1. Protesty dotyczące organizacji i przebiegu zawodów muszą być dostarczone w ciągu 48 

godzin po zawodach lub wpisane do protokołu sędziowskiego. W przypadku oddalenia 
protestu kaucja nie podlega zwrotowi.  
 

2. Odwołania powinny być wnoszone w ciągu 3 dni od daty dostarczenia decyzji lub 
uzyskania informacji od Wydziału Gier LZPN i 7 dni od daty otrzymania decyzji Wydziału 
Dyscypliny LZPN.  

 
3. Wpłata kaucji następuje wraz z wniesieniem odwołania.  

§ 34 

1. Kaucja odwoławcza w przypadku uwzględnienia środka odwoławczego podlega zwrotowi.  
2. Kluby opłatę o którym stanowi § 33 pkt 3, wpłacają na rachunek bankowy Lubuskiego ZPN 

w Zielonej Górze ( Nr. konta: 74 1090 1535 0000 0000 5301 9188)  
§ 35 

Za inne przewinienia – niewymienione w tej uchwale – wymierza się kary pieniężne zgodnie  
z przepisami Regulaminu Dyscyplinarnego. 

§ 36 

Zawodniczki, trenerzy, sędziowie, obserwatorzy, delegaci, działacze, wzywani w charakterze 
świadka na posiedzenia Wydziału Dyscypliny lub Wydziału Gier, będą otrzymywali zwroty kosztów 
podróży publicznym środkiem transportu zgodnie z Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 
2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub 
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 poz. 167). 
                                                                                                                          

                                                                                                     Prezes LZPN 

                                                                                                           Robert Skowron 
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Uchwała nr 46/2020 

Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 28 lipca 2020 roku o zatwierdzeniu Regulaminu 

Rozgrywek o mistrzostw III ligi (grupa 3) w piłce nożnej kobiet w sezonie 2020/2021. 

Na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN postanawia się: 

1. Przyjmuje się i zatwierdza Regulamin Rozgrywek o mistrzostwo III ligi (grupa 3) w piłce 

nożnej kobiet na sezon 2020/2021. 

2. Regulamin stanowi załącznik niniejszej uchwały. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                  Prezes LZPN 

                  Robert Skowron 

 

Uchwała nr 47/2020 Zarządu Lubuskiego Związku Piłki Nożnej z dnia 10 sierpnia 2020 roku w sprawie 

wygaśnięcia członkostwa klubów w Lubuskim Związku Piłki Nożnej. 

W związku z wycofaniem, bądź brakiem zgłoszenia drużyny do rozgrywek prowadzonych przez 

Lubuski ZPN – działając na podstawie § 32 Statutu Lubuskiego ZPN oraz § 21 pkt uchwały XII/194 

z 11.XII.2015 roku Zarządu PZPN o członkostwie (z późniejszymi zamianami), tracą członkostwo 

(zostają skreśleni z listy członków) niżej wymienione kluby: 

 KS Zenit Myszęcin, 

 RKS Rybakowo, 

 UKS Football Academy Ledent Krosno Odrzańskie, 

 KS Victoria Stanowice, 

 KS Garbarnia Leszno Górne, 

 KS Sparta Sława,  

 LKS Żenisz Żenichów, 

 KS Lipna, 

 LKS Mirostowiczanka Mirostowice. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Prezes LZPN 

Robert Skowron 
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