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Uchwała Nr XIX/65/ 2019 

z dnia 30 lipca 2019 r. 

Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 

 

Na podstawie § 32 ust. 6 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej uchwala się, co 

następuje: 

 

Przyjmuje się Regulamin Wydziału Gier i Ewidencji ŁZPN w następującym brzmieniu: 

 

 

Regulamin Wydziału Gier i Ewidencji ŁZPN 

 

§ 1. 

Wydział Gier i Ewidencji jest organem wykonawczym Łódzkiego Związku Piłki 

Nożnej, powołanym do prowadzenia i sprawowania nadzoru nad rozgrywkami 

piłkarskimi na terenie województwa łódzkiego w zakresie rozgrywek seniorskich i 

młodzieżowych, a także meczów o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim 

rozgrywanych zgodnie z regulaminem Pucharu Polski Łódzkiego Związku Piłki 

Nożnej. 

 

§ 2. 

Przewodniczącego Wydziału Gier i Ewidencji powołuje Zarząd Łódzkiego Związku 

Piłki Nożnej. 

 

§ 3. 

1. W skład Wydziału Gier i Ewidencji ŁZPN, prócz Przewodniczącego, wchodzą 3 

Wiceprzewodniczących oraz do 15 członków, w liczbie niezbędnej do prawidłowego 

funkcjonowania, powołanych przez Prezydium Zarządu ŁZPN na wniosek 

Przewodniczącego. 

2. Zmiany w składzie Wydziału Gier i Ewidencji dokonywane są na podstawie decyzji 

Prezydium Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej na wniosek Przewodniczącego. 

3. Przy wykonywaniu swoich funkcji członkowie Wydziału winni zachować uczciwość, 

bezstronność oraz lojalność wobec Związku, informując Przewodniczącego Wydziału 

o wystąpieniu konfliktu interesów. Nie mogą równocześnie podejmować działań 
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sprzecznych z normami etycznymi, co obejmuje w szczególności obowiązek 

powstrzymania się od jakichkolwiek działań niesportowych, a także zagrażających 

integralności ŁZPN lub rozgrywek piłkarskich, względnie narażających na szwank 

dobre imię piłki nożnej. 

4. Zarząd ŁZPN bądź Prezydium Zarządu ŁZPN może dokooptować dodatkowych 

członków (bez prawa głosu) do Wydziału, jeżeli jest to konieczne. 

5.  Kadencja Wydziału jest równa kadencji Zarządu ŁZPN. 

6. Odwołanie osób, o których mowa w ust. 1 następuje w szczególności w razie 

śmierci, pisemnej rezygnacji, a nadto: 

a) w przypadku dopuszczenia się niegodnego czynu bądź poważnego 

zaniedbania obowiązków, 

b)   nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach bez usprawiedliwienia. 

 

§ 4. 

1. Działalnością Wydziału Gier i Ewidencji kieruje Przewodniczący.  

2. W ramach Wydziału działają Zespoły Orzekające Delegatur ŁZPN. Pracami 

Zespołów kierują Wiceprzewodniczący. 

 

 

§ 5. 

1. Posiedzenia Wydziału i Zespołów Orzekających w czasie trwania rozgrywek 

odbywają się raz w tygodniu, a w okresie  przerwy między rozgrywkami w zależności 

od potrzeb. 

2. W razie konieczności Przewodniczący Wydziału Gier i Ewidencji, a odpowiednio 

Zespołów Orzekających Wiceprzewodniczący, jest upoważniony do zwołania 

posiedzenia nadzwyczajnego. 

3. Wszystkie posiedzenia są protokołowane.  

 

§ 6. 

Do kompetencji Wydziału Gier i Ewidencji Łódzkiego Związku Piłki Nożnej należy:  

I.   W zakresie prowadzenia rozgrywek  

     Weryfikacja zawodów mistrzowskich i pucharowych na podstawie protokołów 

sędziowskich w oparciu o przepisy gry w piłkę nożną, Regulaminy rozgrywek z 

uwzględnieniem orzeczeń Wydziału Dyscypliny  ŁZPN. 
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II.  W zakresie organizacji i regulaminów 

a/ opracowanie terminarzy oraz systemu rozgrywek piłkarskich,  

b/ opracowanie regulaminów zgodnie z przepisami gry w piłkę nożną w oparciu  

    o Uchwały Polskiego Związku Piłki Nożnej.  

c/ rozpatrywanie w pierwszej instancji odwołań i protestów dotyczących  

    rozgrywek mistrzowskich oraz pucharowych,  

d/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Związku lub powstałych  

    w toku prowadzenia działalności Wydziału w zakresie jego kompetencji.  

 

III. W zakresie ewidencji  

a/ prowadzenie dokumentacji dotyczącej ewidencji zawodników oraz klubów   

    biorących udział w rozgrywkach,  

b/ potwierdzanie i uprawnianie zawodników do reprezentowania barw  

    klubowych w oparciu o wymagane dokumenty,  

c/ rozstrzyganie w sprawach spornych zgodnie z obowiązującymi przepisami o     

    zmianie barw i przynależności klubowej.    

IV. W zakresie weryfikacji boisk 

a/ weryfikowanie boisk zgodnie z przepisami i wytycznymi PZPN na terenie 

województwa łódzkiego, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów Uchwały 

Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów III i IV ligi oraz niższych klas 

rozgrywkowych, 

b/ ścisłe współdziałanie w tym zakresie z Komisją Licencyjną ŁZPN. 

 

§ 7. 

1. Sprawy prowadzone przez Wydział rozstrzygane są w drodze decyzji, które są 

wydawane po dostatecznym wyjaśnieniu sprawy. Wydział  orzeka na podstawie 

dowodów i twierdzeń złożonych przez strony, a w uzasadnionych przypadkach 

może również powoływać dowody z własnej inicjatywy. 

2. Decyzje wydawane są w oparciu o przepisy PZPN i ŁZPN. W przypadkach 

nieregulowanych przepisami, lub w przypadku, gdy jedna ze stron w sposób 

rażący nadużywa swego prawa, Wydział  może, jeśli wymagają tego okoliczności 

i nie jest to sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, podjąć 
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decyzję na zasadzie słuszności, kierując się dobrem polskiej piłki oraz zasadami 

sportowej rywalizacji. 

3.  Dla ważności orzeczeń Wydziału, który rozpatruje sprawę w pełnym składzie 

osobowym wymagana jest obecność co najmniej 3 członków. 

4.  Dla ważności orzeczeń rozpoznawanych w Zespołach Orzekających wymagana 

jest obecność co najmniej 3 członków. 

5.  Decyzje, o których mowa w pkt. 3 i 4 wymagają zwykłej większości głosów 

obecnych członków z prawem głosu. W przypadku równej liczby głosów, 

decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia. 

6. Głosy nieważne, nie oddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane przy 

obliczaniu większości. 

7. Orzeczenia Wydziału podpisywane są przez Przewodniczącego, orzeczenia 

Zespołu Orzekającego przez Wiceprzewodniczącego, w wyjątkowych wypadkach 

przez inną osobę upoważnioną. 

8. Pisma, opracowania oraz komunikaty wydawane przez Wydział podpisywane są 

przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego albo upoważnionego przez 

niego osobę. 

 

§ 8. 

1. Do Wydziału Prezes ŁZPN może wyznaczyć administratora spośród pracowników 

Biura lub Delegatury ŁZPN. Może on również wyznaczyć zastępcę 

administratora, który zastąpi administratora w razie nieobecności.  

2. Do zadań Administratora należy: 

a) przygotowanie i organizacja posiedzenia przy współdziałaniu z Przewodniczącym 

lub Wiceprzewodniczącym, 

b) wysyłanie zaproszeń na posiedzenia, 

c) przygotowanie i wysyłanie dokumentów na posiedzenia (w tym ostateczną 

agendę), które, z reguły, muszą być wysłane do uczestników siedem dni przed 

posiedzeniem, 

d) sporządzanie listy działań i wysyłanie jej do uczestników, z reguły, w ciągu siedmiu 

dni roboczych od posiedzenia, 

e) uaktualnianie danych członków, 

3. Administrator jest osobą  kontaktową dla członków Wydziału.   
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§ 9.  

1. Decyzje Wydziału lub Zespołów Orzekających ogłaszane są na posiedzeniu do 

wiadomości stron, w miarę możliwości niezwłocznie po rozpatrzeniu sprawy. 

Stronę występującą bez zawodowego pełnomocnika, poucza również o 

środkach odwoławczych. 

2. Wydział bądź Zespół Orzekający ma prawo odroczyć ogłoszenie decyzji. 

Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ogłoszenia decyzji. 

3. Wydział, bądź odpowiednio Zespół Orzekający, sporządza pisemne uzasadnienie 

decyzji. Decyzje są podpisywane przez Przewodniczącego bądź 

Wiceprzewodniczącego Zespołu Orzekającego lub upoważnionego członka 

Wydziału. Decyzja wraz z uzasadnieniem jest doręczana stronom. 

 

§ 10. 

We wszystkich sprawach określonych w § 6 niniejszego regulaminu WGiE Łódzkiego 

Związku Piłki Nożnej rozstrzyga jako organ w I-szej instancji. Odwołania od decyzji 

Wydziału rozpatruje Komisja Odwoławcza Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 11. 

WGiE Łódzkiego Związku Piłki Nożnej jest upoważniony do wydawania komunikatów 

dotyczących swojej działalności. 

 

§ 12. 

Działalność Wydziału z ramienia Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej koordynuje 

Prezes i Wiceprezes ds. Rozgrywek ŁZPN. 

 

§ 13. 

1. Wydział oraz Zespoły Orzekające swoje zadania realizują współpracując z innymi 

Wydziałami i Komisjami Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. 

2. W posiedzeniach Wydziału, Zespołów Orzekających, mogą uczestniczyć 

członkowie Prezydium oraz Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, a także 

przedstawiciele Komisji Rewizyjnej i zaproszeni goście. 
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§ 14. 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Łódzkiego Związku 

Piłki Nożnej. 

 

§ 15. 

Regulamin Wydziału Gier i Ewidencji został zatwierdzony przez Zarząd Łódzkiego 

Związku Piłki Nożnej w dniu 30 lipca 2019 rokui obowiązuje od dnia zatwierdzenia. 

 

§ 16. 

Traci moc Uchwała Nr XVI/94/2016 z dnia 23 września 2016 roku Zarządu ŁZPN. 

 

 

 

          

Prezes 
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 
 

Adam Kaźmierczak 
 

 


