Uchwała Nr XX/90/2020
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej

Na podstawie § 24 ust. 3 w związku z § 32 ust. 6 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
uchwala się, co następuje:

I.

Zatwierdza się projekt Regulaminu prac Zarządu ŁZPN w brzmieniu:
§1

Zarząd jest organem władzy ŁZPN w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Delegatów,
działającym w oparciu o postanowienia Statutu ŁZPN i niniejszy regulamin.
§2
W skład Zarządu wchodzi Prezes ŁZPN i 16 członków wybranych przez Walne Zebranie
Delegatów. Całokształtem prac Zarządu kieruje Prezes ŁZPN, który przewodniczy pracom i
posiedzeniom Zarządu.
§3
Do zakresu obowiązków Zarządu należy:
1. Realizacja programu i wytycznych przyjętych w uchwałach Walnego Zebrania Delegatów.
2. Reprezentowanie ŁZPN na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Związku.
4. Uchwalanie planów działania i planów finansowych oraz zatwierdzanie sprawozdania
finansowego ŁZPN.
5. Określanie zasad gospodarki finansowej Związku przy uwzględnieniu przepisów
właściwych władz państwowych.
6. Uchwalanie opłat transferowych, wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz
ŁZPN wiążących się z uczestnictwem w działalności statutowej Związku.
7. Zwoływanie Walnych Zebrań Delegatów ŁZPN.
8. Ustalanie zasad wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów ŁZPN i PZPN.
9. Przyjmowanie członków ŁZPN na odrębnie określonych zasadach na podstawie ich
pisemnego zgłoszenia.
10. Zatwierdzanie uchwał i decyzji podjętych przez Komisję ds. Nagłych ŁZPN.
11. Zatwierdzanie i zmienianie wewnętrznej struktury organizacyjnej ŁZPN.
12. Uchwalanie i zmienianie regulaminów Komisji ds. Nagłych, Kolegium Sędziów,
Prezydium, Wydziałów, Komisji i innych jednostek organizacyjnych ŁZPN.

13. Powoływanie i likwidacja Podokręgów.
14. Powoływanie i odwoływanie Wydziałów i Komisji stałych ŁZPN.
15. Powoływanie i odwoływanie przewodniczących Wydziałów i Komisji stałych ŁZPN
(Zespołów roboczych) oraz przewodniczących i członków organów jurysdykcyjnych.
16. Powoływanie i odwoływanie Rzecznika Etyki ŁZPN.
17. Uchwalanie i wydawanie wszelkiego rodzaju przepisów, postanowień, regulaminów i
wytycznych normujących uprawianie sportu piłki nożnej na terenie działalności ŁZPN
zgodnych z przepisami PZPN.
18. Interpretacja Statutu ŁZPN oraz regulaminów i innych aktów normatywnych uchwalanych
przez Zarząd.
19. Zarządzanie zbadania przez

uprawniony podmiot sprawozdania finansowego ŁZPN

przed jego zatwierdzeniem.
20. Rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Prezydium Zarządu ŁZPN .
21. Podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia z ŁZPN, od których odwołanie przysługuje
do najbliższego Walnego Zebrania ŁZPN.
22. Przyjmowanie uchwał o podjęciu działalności gospodarczej przez ŁZPN, o uczestniczeniu
w spółkach i innych przedsięwzięciach gospodarczych.
23. Podejmowanie innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem
zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów, Komisji Rewizyjnej, Sądu
Koleżeńskiego, Komisji Odwoławczej oraz Komisji Dyscyplinarnej.
24. Wnioskowanie nadania godności Prezesa Honorowego i Członka Honorowego ŁZPN
osobom szczególnie zasłużonym dla spraw sportu piłki nożnej.
§4
1. W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo
wyboru nowego Prezesa, wyłonionego spośród wybranych członków Zarządu w
obecności 2/3, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania.
2. W razie nieobecności Prezesa ŁZPN pracami Związku i jego Zarządu kieruje wyznaczony
przez niego Wiceprezes ŁZPN.
§5
W przypadku naruszenia przez członka ŁZPN, zawodnika, trenera, instruktora, menedżera
piłkarskiego, sędziego lub działacza piłkarskiego statutu, postanowień, regulaminów, przepisów,
uchwał lub decyzji władz ŁZPN, Zarządowi przysługuje zależnie od okoliczności prawo do:
1. Zwrócenia uwagi na dostrzeżone uchybienia

i żądania ich usunięcia w określonym

terminie.
2. Odmówienia pomocy organizacyjnej lub innego poparcia.

3. Żądania zawieszenia lub uchylenia uchwał lub decyzji niezgodnych ze Statutem ŁZPN,
uchwałami Zarządu ŁZPN i przepisami wewnątrzzwiązkowymi.
4. Żądanie podjęcia uchwał lub decyzji usuwających takie naruszenia.
§6
Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu, które powinno być zwołane najpóźniej w
terminie 14 dni od dnia wyborów. Zarząd wybiera ze swego grona 7 - 9 członków Prezydium. W
skład Prezydium wchodzi Prezes, Wiceprezesi i członkowie powołani na wniosek Prezesa ŁZPN.
§7
Zarząd powołuje, na wniosek Prezesa, Komisję ds. Nagłych, w skład której wchodzą Prezes i
Wiceprezesi. Komisja jest organem wykonawczym Zarządu, powołanym do rozpatrywania spraw
i podejmowania decyzji nie cierpiących zwłoki, dotyczących ważnych problemów z zakresu
działalności Związku w okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu.
§8
1. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej cztery razy w roku.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej
połowy jego członków.
3. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
4. Do reasumpcji uchwały potrzebna jest większość 2/3 głosów obecnych członków Zarządu
w czasie głosowania. Reasumpcję uchwały podejmuje się na tym samym posiedzeniu.
5. Uchwały Zarządu ŁZPN obowiązują od daty ich podjęcia lub określonego w konkretnej
uchwale terminu wejścia w życie.
§9
Zarząd ma prawo dokooptować do swojego składu nowe osoby spośród delegatów, którzy w
wyborach do Zarządu uzyskali kolejno największą ilość głosów na miejsce tych, którzy ustąpili lub
zostali odwołani w czasie kadencji. Liczba dokooptowanych osób nie może przekroczyć 1/3 liczby
członków Zarządu pochodzących z wyboru.
§ 10
1. Zarząd ŁZPN większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności bezwzględnej
większości członków Zarządu może z wyłączeniem Prezesa ŁZPN czasowo zawiesić
członka Zarządu lub innego organu ŁZPN do najbliższego Walnego Zebrania Delegatów,
które winno podjąć Uchwałę w sprawie czasowo zawieszonego członka organu ŁZPN.

2. Procedurę określoną w pkt. 1 stosuje się w przypadku członka Zarządu bądź innego
organu ŁZPN, który nie bierze czynnego udziału w jego pracach lub gdy jego działanie
jest sprzeczne ze Statutem, postanowieniami, regulaminami i innymi przepisami ŁZPN.
§ 11
Zarząd może pozbawić daną osobę funkcji członka Prezydium, jeśli nie bierze ona czynnego
udziału w pracach Prezydium lub nie wywiązuje się z powierzonych obowiązków.
§ 12
Od uchwał podjętych w trybie § 10-11, członkowi Zarządu przysługuje prawo odwołania do
Walnego Zebrania Delegatów.
§ 13
W posiedzeniach Zarządu mają prawo brać udział z głosem doradczym:
-

przewodniczący Komisji Rewizyjnej

-

przewodniczący Sądu Koleżeńskiego

-

osoby zaproszone przez Prezesa ŁZPN
§ 14

Posiedzenia Zarządu są protokołowane, względnie sporządzony jest stenogram.

§ 15
Traci moc Regulamin Zarządu ŁZPN przyjęty Uchwałą Walnego Zebrania SprawozdawczoWyborczego Delegatów ŁZPN z dnia 24 czerwca 2016 roku.

II. Rekomenduje się projekt Regulaminu prac Zarządu na Walne Zebranie SprawozdawczoWyborcze Delegatów ŁZPN.

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej
Adam Kaźmierczak

