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STATUT 

LUBELSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

W LUBLINIE 

 

ROZDZIAŁ I 

 

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny. 

 

§ l 

Lubelski Związek Piłki Nożnej zwany dalej w skrócie "LZPN" jest związkiem  sportowym                                 

w rozumieniu  obowiązujących przepisów prawa. 

 

§ 2 

Terenem działania LZPN jest obszar województwa lubelskiego, a siedzibą władz jest miasto Lublin. 

 

§ 3 

LZPN posiada osobowość prawną.  

 

§ 4 

1. LZPN jest dobrowolną i samorządną organizacją sportu piłki nożnej opierającą swoją działalność              

na pracy społecznej członków organów statutowych i przedstawicieli członków LZPN oraz pracy 

zawodowej pracowników etatowych i nieetatowych.  

2. Dla realizacji podejmowanych działań LZPN może zatrudniać pracowników, w tym swoich 

członków. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa regulamin zatwierdzany przez 

Zarząd LZPN. 

3. Członkowie Zarządu LZPN mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku                      

z pełnioną funkcją. W umowach pomiędzy LZPN a członkiem Zarządu LZPN oraz w sporach z nim 

LZPN reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tej Komisji lub pełnomocnik 

powołany uchwałą Walnego Zebrania Delegatów. 

 

§ 5 

LZPN jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej zwanego dalej w skrócie "PZPN"  i  działa 

zgodnie z jego statutem, ustawą o sporcie, prawem o stowarzyszeniach,  niniejszym statutem i innymi 

przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 

§ 6 

LZPN określa cele, programy działania, struktury, uchwala akty wewnętrzne, wydaje komunikaty                     

oraz materiały organizacyjne i szkoleniowe. 

 

§ 7 

1. LZPN posiada odznakę organizacyjną, sztandar związkowy oraz używa własnej pieczęci                               

z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. 

2. Barwami LZPN są ułożone poziomo kolory: zielony, biały i czerwony. 

3. Zarząd LZPN w formie odrębnej uchwały określa treść i kształt odznaki organizacyjnej i sztandaru 

Związku. 

 

§ 8 

1. W ramach Lubelskiego Związku Piłki Nożnej działają: Bialskopodlaski  Okręgowy Związek Piłki 

Nożnej, Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej i Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej. 

2. Bialskopodlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej swoim zasięgiem obejmuje obszar powiatów: 

bialskiego, miasta Biała Podlaska na prawach powiatu, łukowskiego, parczewskiego i radzyńskiego. 

3. Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej swoim zasięgiem obejmuje obszar powiatów: 

chełmskiego, miasta Chełm na prawach powiatu, krasnostawskiego i włodawskiego. 

4. Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej swoim zasięgiem obejmuje obszar powiatów: 

biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość na prawach powiatu. 
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5. Lubelski Związek Piłki Nożnej obejmuje swym bezpośrednim zasięgiem obszar  powiatów: 

janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, miasta Lublin na prawach powiatu, 

łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego i świdnickiego. 

6. Szczegółowy zakres uprawnień, trybu działania oraz organizację rozgrywek określają uchwały 

Zarządu LZPN. 

 

 

ROZDZIAŁ II 
 

Cele i sposoby ich realizacji. 

 

§ 9 

Celem LZPN jest: 

1. Organizacja, rozwój i popularyzacja sportu piłki nożnej na terenie województwa. 

2. Ochrona praw i interesów oraz koordynacja działań członków Związku. 

 

§ 10 

LZPN realizuje swoje cele w szczególności poprzez: 

1. Zrzeszanie stowarzyszeń kultury fizycznej, sportowych spółek akcyjnych, uczniowskich klubów 

sportowych oraz innych podmiotów, których celem jest działalność w sporcie piłka nożna. 

2. Opracowywanie kierunków rozwoju sportu piłki nożnej oraz kierowanie działaniami związanymi                   

z uprawianiem piłki nożnej w województwie. 

3. Organizowanie systemu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych w województwie we wszystkich 

kategoriach wiekowych,  także wśród kobiet i piłki halowej. 

4. Nadawanie klubom sportowym licencji  do udziału we współzawodnictwie sportowym w ramach 

posiadanych uprawnień. 

5. Opracowywanie i realizowanie planów szkolenia i doskonalenie dla trenerów, instruktorów, sędziów, 

zawodników i działaczy piłkarskich. 

6. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez członków LZPN, zawodników, trenerów, sędziów              

i działaczy, przepisów niniejszego Statutu, regulaminów oraz przepisów PZPN i LZPN. 

7. Nakładanie kar i sankcji dyscyplinarnych na członków LZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, 

sędziów, działaczy za naruszenie przepisów i zasad  obowiązujących w sporcie piłka nożna. 

8. Wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych zwanych dalej „UKS” oraz szkół 

kształcących młodzież na rzecz sportu piłki nożnej. 

9. Inicjowanie działań dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w czasie zawodów piłkarskich na 

obiektach sportowych. 

10. Współpracę ze środkami masowego przekazu. 

11. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na realizacje celów                                

i zadań statutowych. 

12. Podejmowanie innych działań dla realizacji zadań i celów  statutowych. 

 

§ 11 

1. LZPN może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. W celu prowadzenia działalności określonej w ust.1 LZPN może powoływać zakłady, agencje, 

wstępować do spółek, obracać papierami wartościowymi oraz uczestniczyć w innych przedsięwzięciach 

gospodarczych. 

3. Dochód z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej ma służyć realizacji celów statutowych 

LZPN. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Członkowie LZPN, ich prawa i obowiązki. 

 

§ 12 

1. Członkami zwyczajnymi Lubelskiego Związku Piłki Nożnej są: 
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a) Bialskopodlaski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Chełmski Okręgowy  Związek Piłki Nożnej                           

i Zamojski Okręgowy Związek Piłki Nożnej, 

b) stowarzyszenia kultury fizycznej, posiadające sekcje piłki nożnej, 

c) spółki akcyjne prowadzące działalność w sporcie piłka nożna,  

d) uczniowskie kluby sportowe posiadające sekcje piłki nożnej. 

2. Członkami wspierającymi  Lubelski Związek Piłki Nożnej mogą być: 

a) kluby sportowe, które nie uczestniczą we współzawodnictwie sportowym, tworzone w innych niż 

wymienione w ust. l przewidzianych prawnie formach organizacyjnych oraz inne osoby  prawne i osoby 

fizyczne. 

3. Nowych członków Lubelskiego Związku Piłki Nożnej przyjmuje Zarząd Lubelskiego Związku Piłki 

Nożnej na podstawie pisemnego zgłoszenia w terminie  30 dni od daty złożenia wniosku oraz 

przedstawienia innych niezbędnych dokumentów. 

 

§ 13 

1.Walne Zebranie Delegatów może nadać osobom fizycznym - na wniosek Zarządu LZPN - tytuł 

członka honorowego LZPN oraz Prezesa Honorowego LZPN, za szczególne zasługi dla organizacji, 

rozwoju i upowszechnienia piłki nożnej. 

2. Zarząd LZPN w formie odrębnej uchwały określi ich prawa i obowiązki. 

 

§ 14 

Członkowie zwyczajni LZPN mają prawo do: 

1.Uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Delegatów LZPN za pośrednictwem 

Delegatów wybranych na posiedzeniach organów statutowych swoich klubów, którym przysługuje 

czynne i  bierne  prawo wyborcze do władz LZPN. 

2. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz LZPN, w tym zwoływania Nadzwyczajnego 

Walnego Zebrania Delegatów. 

3. Uczestniczenia w zawodach sportowych i działalności szkoleniowej organizowanych przez LZPN. 

4. Korzystania z innych uprawnień członkowskich wynikających ze statutu LZPN. 

 

§ 15 

Członkowie LZPN są zobowiązani do: 

1. Aktywnej działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu sportu piłki nożnej oraz realizacji 

zadań statutowych LZPN i PZPN. 

2. Przestrzegania statutów, regulaminów oraz przepisów obowiązujących w sporcie piłki nożnej. 

3. Realizacji uchwał i postanowień podjętych przez statutowe organy LZPN. 

4. Dbania o utrzymanie właściwego poziomu etycznego oraz przeciwdziałaniu zjawiskom korupcyjnym 

działaczy piłkarskich, trenerów, instruktorów, sędziów, zawodników i pracowników zatrudnionych                   

w sporcie piłka nożna. 

5. Udziału we współzawodnictwie i zawodach organizowanych przez LZPN. 

6. Regularnego opłacania składki członkowskiej i innych świadczeń na rzecz LZPN i PZPN                             

w wysokości ustalonej przez Zarządy LZPN i PZPN. 

 

§ 16 

1. Lubelski Związek Piłki Nożnej czuwa, aby działający w LZPN działacze piłkarscy, sędziowie, 

zawodnicy, trenerzy, instruktorzy oraz pracownicy etatowi Związku przestrzegali zasad współżycia 

społecznego, norm etycznych oraz obowiązujących przepisów prawa. 

 

2. Orzeczenie przez sąd powszechny prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwa umyślne 

wobec osób wymienionych w pkt. l skutkuje wszczęciem wobec nich postępowania dyscyplinarnego 

przez Wydział Dyscypliny, który jest władny użyć wszelkich sankcji przewidzianych przez przepisy 

związkowe. W pozostałych przypadkach naruszania pkt. l niniejszego paragrafu wszczęcie 

postępowania dyscyplinarnego jest fakultatywne. 

 

§ 17 

Członkostwo Lubelskiego Związku Piłki Nożnej wygasa w przypadku: 
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1. Rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu LZPN. 

2. Rozwiązania, likwidacji lub upadłości klubu posiadającego sekcję  piłki nożnej - z datą prawomocnego 

rozwiązania, likwidacji lub orzeczenia upadłości. 

3. Rozwiązania lub likwidacji sekcji piłki nożnej nadal istniejącego  klubu sportowego - z datą 

rozwiązania lub likwidacji. 

4. Skreślenia członka z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub 

innych zobowiązań wobec Lubelskiego Związku Piłki Nożnej bądź jego członków przez okres 

przekraczający 6 miesięcy. 

5. Wykluczenia z Lubelskiego Związku Piłki Nożnej za działalność sprzeczną z prawem, niniejszym 

statutem lub uchwałami względnie decyzjami władz Polskiego Związku Piłki Nożnej bądź Lubelskiego  

Związku Piłki Nożnej - z datą uprawomocnienia się uchwały podjętej w tym przedmiocie. 

 

§ 18 

1. Członek LZPN może być zawieszony w prawach członkowskich w przypadku uchylania się                       

od udziału w realizacji statutowych zadań LZPN. 

2. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych a w szczególności prawa 

udziału w prowadzonych przez LZPN rozgrywkach sportowych. 

 

§ 19 

1. Członkowie LZPN zobowiązują się do respektowania przyjętej w Statucie PZPN zasady poddawania 

sporów sportowych, w tym mających charakter majątkowy, pod rozstrzygnięcie organów 

jurysdykcyjnych i dyscyplinarnych PZPN. 

2. Członek organu statutowego LZPN nie może uczestniczyć w procesie decyzyjnym, dotyczącym 

spraw, w których istnieje lub może zaistnieć konflikt z jego interesami.  

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Władze LZPN. 

 

§ 20 

     Władzami LZPN są: 

1. Walne Zebranie Delegatów 

2. Zarząd 

3. Komisja Rewizyjna 

 

§ 21 

1. Kadencja władz LZPN trwa 4 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Walne Zebranie 

Delegatów może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu głosowania jawnego. 

2.Wybór Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN odbywa się najwcześniej na                        

6 miesięcy a najpóźniej na 3 miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów PZPN. 

3. Delegaci na Walne Zebranie Delegatów zachowują swoje mandaty do dnia zwołania nowego 

Walnego Zebrania Delegatów LZPN. 

4. Mandat Delegata wygasa w przypadku pisemnej rezygnacji z mandatu lub odwołania z funkcji 

Delegata w organizacji będącej członkiem LZPN, którą reprezentował, przyjętej uchwałą właściwego 

gremium statutowego tej organizacji oraz z chwilą jego śmierci. 

5. Członkowie LZPN mogą w trakcie kadencji dokonać wyboru nowego Delegata na Walne Zebranie 

Delegatów LZPN w miejsce delegata, którego mandat wygasł. 

 

§ 22 

Najwyższą władzą LZPN jest Walne Zebranie Delegatów LZPN. 

 

§ 23 

W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział: 

Z głosem stanowiącym: 
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a) członkowie zwyczajni LZPN poprzez swoich delegatów, 

b) delegaci trenerów, sędziów, delegaci piłkarstwa kobiecego oraz piłki halowej - dysponujący łącznie 

nie więcej niż 10% mandatów, 

c) ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie będący delegatami. 

 

Z głosem doradczym: 

- członkowie honorowi LZPN, 

- zasłużeni działacze i mistrzowie sportu, 

- przedstawiciele wydziałów i komisji LZPN, 

- reprezentanci członków wspierających, 

- zaproszeni goście. 

 

§ 24 

1. Walne Zebranie Delegatów zwoływane jest przez Zarząd raz na dwa lata z tym, że Sprawozdawczo-

Wyborcze raz na cztery lata z uwzględnieniem § 21 pkt.2. 

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji 

Rewizyjnej albo na żądanie 1/3 ogólnej liczby członków LZPN. 

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów winno odbyć się w terminie trzech miesięcy od decyzji                   

o jego zwołaniu. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje wyłącznie w przedmiocie spraw, dla których 

zostało zwołane. 

5. Dla ważności Walnego Zebrania Delegatów w I terminie konieczny jest udział co najmniej 1/2 

ogólnej ilości delegatów, a w II terminie co najmniej 1/3 ogólnej ilości delegatów. 

6. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej 

na 30 dni przed terminem zebrania. 

7. Z zastrzeżeniem par. 21, ust.1 Walne Zebranie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 

 

§ 25 

Każdemu delegatowi przysługuje jeden głos. 

 

§ 26 

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy: 

1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań o działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej. 

3. Uchwalanie programu działania i wytycznych dla Zarządu LZPN. 

4. Wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

5. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN. 

6. Uchwalanie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie i rozwiązaniu się LZPN. 

7. Rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków LZPN. 

8. Nadawanie godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego LZPN osobom szczególnie 

zasłużonym dla sportu piłki nożnej. 

9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu LZPN. 

10. Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu w sprawie wykluczenia członka z LZPN                   

z tym, że odwołanie winno być zgłoszone Zarządowi na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego 

Zebrania Delegatów. 

 

27 

 

Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej, przy 

czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy ilości osób uprawnionych                        

do głosowania. Uchwały dotyczące zmiany Statutu i rozwiązania LZPN dla swej ważności wymagają 

większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby Delegatów. 
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§ 28 

1. Kandydatami na Prezesa LZPN, członków Zarządu LZPN  mogą być Delegaci na Walne Zebranie 

Delegatów LZPN lub inne osoby zamieszkałe na stałe na terenie województwa  Lubelskiego                      

i działające w strukturach PZPN, LZPN, Okręgach i klubach sportowych, które nie były karane               

za przestępstwa umyślne prawomocnym wyrokiem  sądowym. 

2. Kandydaci na Prezesa LZPN  powinni być zgłoszeni do Zarządu LZPN nie później niż na 14 dni 

przed Walnym Zebraniem Delegatów z pisemnym poparciem co najmniej 15 członków LZPN. 

3. Kandydaci na członka Zarządu LZPN nie będący Delegatami powinni być zgłoszeni do Zarządu 

LZPN  nie później niż na 14 dni przed Walnym Zebraniem Delegatów z pisemnym poparciem                           

co najmniej 15 członków LZPN. 

4. Prezes LZPN i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej LZPN nie mogą pełnić równocześnie funkcji 

Prezesa Okręgowego Związku  Piłki Nożnej lub Prezesa klubu piłkarskiego, ani być właścicielami                       

i udziałowcami klubu – członka LZPN . 

5. Prezes LZPN, Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz organów jurysdykcyjnych są wybierani 

i pełnią swoje funkcje  z zachowaniem zasad niezależności i samorządności oraz reguł przewidzianych 

statutami FIFA, UEFA i PZPN. 

 

§ 29 

Zarząd i Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełnienia swojego składu o kolejne osoby zgodnie z 

wynikami głosowania Delegatów z zachowaniem zasady reprezentacji terytorialnej. Liczba powołanych 

członków danej władzy nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru. 

 

§ 30 

Zarząd jest organem władzy LZPN w okresach między Walnymi Zebraniami Delegatów. 

 

§ 31 

1.  Zarząd LZPN składa się z: 

- Prezesa LZPN, wybranego w odrębnym głosowaniu, 

- od 8 do 14 członków wybranych  przez Delegatów na Walnym Zebraniu. 

2. Całokształtem prac LZPN kieruje Prezes, który równocześnie reprezentuje go na zewnątrz.                        

Do kompetencji Prezesa należy w szczególności bieżące  działanie w imieniu LZPN oraz zwoływanie 

zebrań Zarządu i  Prezydium a także przewodniczenie ich pracom i posiedzeniom. 

3.  Podczas nieobecności Prezesa jego uprawnienia wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes. 

 

§ 32 

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności: 

1. Reprezentowanie LZPN na zewnątrz, działanie w jego imieniu oraz realizowanie programów                 

i wytycznych przyjętych w uchwałach Walnego Zebrania Delegatów. 

2. Wybór Wiceprezesów w liczbie 1- 4 osób, sekretarza i skarbnika. 

3. Kierowanie całokształtem działalności LZPN z zastrzeżeniem § 31 ust.2. 

4. Podejmowanie decyzji w sprawie wykluczenia członka z LZPN. 

5. Zarządzanie majątkiem i funduszami LZPN. 

6. Uchwalanie planów działania i planów finansowych oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

LZPN. 

7.Uchwalanie składki członkowskiej i innych opłat na rzecz LZPN wiążących się ze stosunkiem 

członkostwa. 

8. Zatwierdzanie i zmiany wewnętrznej struktury organizacyjnej LZPN, w tym wydziałów, komisji                    

i innych jednostek organizacyjnych LZPN. 

9.Uchwalanie i dokonywanie zmian regulaminów  Zarządu, Prezydium, Kolegium Sędziowskiego, Rady 

Trenerów i innych wydziałów, komisji i jednostek organizacyjnych LZPN z zastrzeżeniem treści                    

§ 37 ust.6. 

10. Ustalanie zasad wyboru Delegatów na Walne Zebranie Delegatów. 

11. Zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów. 

12. Powoływanie i odwoływanie przewodniczących wydziałów i Związkowej Komisji Odwoławczej 

LZPN. 
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13. Uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów i postanowień, regulaminów i wytycznych 

normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie województwa. 

14. Interpretacja Statutu LZPN oraz regulaminów i innych aktów normatywnych uchwalonych                     

przez Zarząd LZPN. 

15. Ustalanie wysokości składek członkowskich i opłat transferowych. 

16. Podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych                        

do kompetencji: Walnego Zebrania Delegatów, Komisji Rewizyjnej, Wydziału Dyscypliny, Wydziału 

Gier oraz Związkowej Komisji Odwoławczej LZPN. 

17. Powoływanie i odwoływanie Rzecznika Etyki oraz Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego 

 

§ 33 

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarząd powinien dokonać wyboru nowego 

Prezesa,  spośród  członków Zarządu. Tak wybrany Prezes pełni tę funkcję do czasu najbliższego 

Walnego Zebrania Delegatów LZPN. 

§ 34 

1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które winno być zwołane najpóźniej w terminie               

14 dni od dnia wyborów. 

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się przynajmniej l raz na trzy miesiące. 

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy 

członków. 

4. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd. 

 

§ 35 

W przypadku naruszenia przez członka LZPN Statutu, uchwał, regulaminów lub decyzji władz Związku 

- Zarządowi przysługuje prawo: 

-zwrócenia uwagi i żądania dostosowania się do w/w przepisów i decyzji, 

-uchylenia uchwał i decyzji podjętych z naruszeniem prawa. 

 

§ 36 

1. Organem wykonawczym Zarządu jest Prezydium Zarządu, które  kieruje w imieniu Zarządu bieżącą 

działalnością LZPN. 

2. W skład Prezydium Zarządu wchodzą:  Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik i do 3 członków. 

3. Prezydium powołuje i odwołuje przewodniczących Komisji i innych jednostek organizacyjnych 

LZPN poza zastrzeżonymi dla kompetencji Zarządu. 

4. Prezydium, na wniosek przewodniczących wydziałów, komisji i innych jednostek organizacyjnych 

LZPN, powołuje składy osobowe komórek struktury organizacyjnej LZPN. 

5. Zakres działania, podział funkcji i tryb pracy Prezydium określa Regulamin uchwalony przez Zarząd. 

6. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się przynajmniej  1 raz  na dwa miesiące. 

 

 

§ 37 

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 do 7 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego   

i sekretarza. 

2. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku przeprowadza kontrolę działalności statutowej                       

i finansowo-gospodarczej, ma prawo żądać wyjaśnień i usunięcia przez Zarząd stwierdzonych 

nieprawidłowości. 

3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu  Delegatów LZPN sprawozdanie oraz posiada 

wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium. 

4. Komisja Rewizyjna  ma  prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń 

kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji ma prawo brać 

udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym. 

6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego samodzielnie Regulaminu. 
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ROZDZIAŁ V 

 

Organy dyscyplinarne, wykonawcze i administracyjne LZPN. 

 

§ 38 

Organami dyscyplinarnymi LZPN są: 

-  Wydział Dyscypliny, 

-  Związkowa Komisja Odwoławcza. 

 

§ 39 

Przewodniczących organów dyscyplinarnych powołuje Zarząd, a kadencja w/wym. organów jest równa 

kadencji Zarządu. 

 

§ 40 

1. W postępowaniu dyscyplinarnym obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 

2.Wydział Dyscypliny składa się z  5 - 9 członków, w tym przewodniczącego. 

3. Do kompetencji Wydziału Dyscypliny należy: 

-orzecznictwo dyscyplinarne w sprawach sportowych wykroczeń popełnionych podczas i w związku 

 z zawodami piłkarskimi podlegającymi kompetencji LZPN, 

-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. 

 

§ 41 

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 

zarządzić rozpoznanie sprawy w powiększonym 5-osobowym zespole orzekającym. 

4. Związkowa Komisja Odwoławcza w II instancji rozpoznaje środki odwoławcze od decyzji: 

a) Wydziału Dyscypliny Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i Wydziałów Dyscypliny Okręgowych 

Związków Piłki Nożnej, 

b) Wydziału Gier Lubelskiego Związku Piłki Nożnej i Wydziałów Gier Okręgowych Związków Piłki 

Nożnej. 

5. Związkowa Komisja Odwoławcza działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd 

LZPN. 

6. Przewodniczący Związkowej Komisji Odwoławczej ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu            

i innych organów z głosem doradczym. 

 

§ 42 

Zasady karania oraz tryb postępowania dyscyplinarnego LZPN określają przepisy Statutu PZPN              

i Regulaminu Dyscyplinarnego, uchwalonego przez Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 43 

l. Organami wykonawczymi Lubelskiego 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) Rada Trenerów, 

d) Dyrektor albo Kierownik Biura. 

2. Obsługę administracyjna LZPN prowadzi Biuro. 
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§ 44 

1. Do wypełniania statutowych celów i zadań LZPN 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 LZPN. 

2. Wydziały i komisje składają się z przewodniczących, ich zastępców, sekretarzy i członków w liczbie 

niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania tych organów. 

 

§ 45 

1. Kolegium Sędziów jest organem wykonawczym LZPN, kierującym i organizującym nabór, szkolenie 

i obsługę zawodów przez sędziów piłkarskich. 

2. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania Kolegium Sędziów - określa Regulamin 

uchwalony przez Zarząd. 

3. Kadencja Kolegium Sędziów jest równa kadencji Zarządu. 

4. Przewodniczący Kolegium Sędziów ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i innych 

organów z głosem doradczym. 

 

§ 46 

1. Rada Trenerów LZPN jest organem wykonawczym LZPN, działającym na rzecz podnoszenia 

poziomu piłkarstwa i reprezentującym wszystkich trenerów i instruktorów pracujących na terenie 

działalności LZPN. 

2. Szczegółowy zakres uprawnień oraz tryb działania Rady Trenerów określa Regulamin uchwalony 

przez Zarząd. 

3. Kadencja Rady Trenerów jest równa kadencji Zarządu. 

4. Przewodniczący Rady Trenerów ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i innych organów  

z głosem doradczym 

 

§ 47 

1. Dyrektor albo Kierownik Biura jest powołany i odwoływany przez Prezydium Zarządu LZPN                    

i realizuje swoje zadania i obowiązki na podstawie  umowy o pracę. 

2. Dyrektor albo Kierownik Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie Biura LZPN. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

Nagrody i wyróżnienia 

 

§ 48 

LZPN ma prawo nagradzania i wyróżniania swoich członków, zawodników, trenerów, instruktorów, 

sędziów, działaczy piłkarskich, pracowników oraz osób wspierających działalność LZPN. 

 

§ 49 

Najwyższymi wyróżnieniami LZPN są tytuły: 

- Prezesa Honorowego 

- Członka Honorowego 

 

§ 50 

LZPN może występować do władz państwowych i sportowych za pośrednictwem PZPN o nadanie 

odznaczeń członkom LZPN, zawodnikom, trenerom, instruktorom, sędziom, działaczom piłkarskim                   

i pracownikom. 

 

§ 51 

Rodzaje wyróżnień i nagród oraz warunki i zasady ich przyznawania określają  odpowiednie przepisy 

oraz regulaminy państwowe, PZPN i LZPN. 
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ROZDZIAŁ VII 
 

Majątek i fundusze LZPN. 

 

§ 52 

1. Majątek LZPN stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, papiery wartościowe i środki 

pieniężne. 

2. Na fundusze LZPN składają się: 

a) składki członków, 

b) wpływy z zawodów organizowanych przez LZPN, 

c) dochody uzyskane z działalności statutowej, 

d) dochody z tytułu uprawnienia zawodników, kar pieniężnych i innych opłat, 

e) opłaty z umów transferowych, 

f) dotacje, subwencje, darowizny i inne wpływy, 

g) dochody z prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

§ 53 

1. LZPN gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd LZPN przestrzegając obowiązujących w tym zakresie 

przepisów wydanych przez właściwe władze państwowe. 

3. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Komisja Rewizyjna. 

 

§ 54 

Dla ważności oświadczeń woli w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych LZPN wymagane jest 

współdziałanie dwóch członków Zarządu LZPN, w tym: Prezesa lub  Wiceprezesa. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie LZPN. 

 

§ 55 

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się LZPN podejmuje Walne Zebranie Delegatów 

większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby Delegatów. 

 

§ 56 

Uchwalenie zmian w Statucie oraz rozwiązanie LZPN mogą być przedmiotem Walnego Zebrania 

wyłącznie wtedy, gdy zostały umieszczone w porządku jego obrad. 

 

§ 57 

Uchwała o rozwiązaniu LZPN wyznacza likwidatora, określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony 

zostanie majątek LZPN. 

 

ROZDZIAŁ IX 
 

Postanowienia końcowe. 

 

§ 58 

Wszelkie zasady dotyczące technicznej strony gry w piłkę nożną, przeprowadzania zawodów, zgłoszeń    

i statusu zawodników oraz dyscypliny określają uchwały, regulaminy i inne przepisy wydane przez 

Zarząd PZPN lub upoważnione organy Związku, w tym LZPN na szczeblu województwa. 

 

§ 59 

1. Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu Delegatów i Zarządowi 

LZPN. 
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2. Prawo interpretacji uchwał, regulaminów i innych aktów normatywnych przysługuje Zarządowi 

LZPN  i jego Prezydium. 

 

§ 60 

1. Zmiany do niniejszego Statutu uchwalono na Walnym Zebraniu Delegatów LZPN w dniu  27 sierpnia 

2018 roku. 

2. Zapisy Statutu LZPN obowiązują od dnia uchwalenia.  

 

 

 

 

 


