
 
 
ZAŁĄCZNIK NR 1 

Do Uchwały nr XIX/66/2019 

z dnia 30 lipca 2019 r. Zarządu ŁZPN  

 

 

Na podstawie § 6 pkt. 8 Regulaminu Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 

Piłkarskich ustala się zasady doboru i nadawania uprawnień delegatom Łódzkiego 

Związku Piłki Nożnej: 

 

1. Użyte w niniejszej uchwale określenie „delegat” oznacza delegata III, IV ligi oraz 

niższych klas rozgrywkowych na terenie podległym Łódzkiemu Związkowi Piłki 

Nożnej. 

2. Wnioski w sprawie kandydatów na delegatów winny być składane do Wydziału 

ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich ŁZPN na 30 dni przed 

rozpoczęciem każdego nowego sezonu rozgrywkowego. 

3. Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich ŁZPN posiada prawo do 

weryfikacji przedkładanych list zgłaszanych kandydatów. 

4. Delegatem nie może być pracownik etatowy, działacz klubu piłkarskiego, którego 

drużyna uczestniczy w rozgrywkach odpowiedniego szczebla. 

5. Uprawnienia delegatom nadaje się na każdy sezon rozgrywkowy przed jego 

rozpoczęciem.  

6. Kandydatem na delegata III i IV ligi może zostać osoba, spełniająca następujące 

kryteria: 

a) posiadać minimum średnie wykształcenie oraz nie przekroczony 70 rok 

życia, 

b) odznaczać się nienaganną postawa etyczno-moralną, 

c) kierować się w swoim postępowaniu obiektywizmem, rzetelnością oraz 

posiadać autorytet w środowisku piłkarskim, 

d) odznaczać się wysokim poziomem znajomości ustawy o bezpieczeństwie 

imprez masowych, przepisów gry w piłkę nożną i ich interpretacji oraz innych 

przepisów związkowych, prawnych, 



e) uczestniczyć we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez Wydział  

ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich ŁZPN 

f) wykazywać należytą dyspozycyjność przy obsadzie zawodów, 

g) podpisać deklarację etyki działacza piłki nożnej, 

h) ma ukończone 25 lat, a przy pierwszym zgłoszeniu na szczeblu 

wojewódzkim nie przekracza 55 roku życia, 

j) Kandydat na delegata IV ligi – potwierdzić pełnienie funkcji delegata przez 3 

sezony i przeprowadzić obserwacje zawodów w ilości: 

- w klasie „B” i „A” - minimum 8 meczów 

- w klasie „O”  - minimum 10 meczów 

Kandydat na delegata III ligi – przeprowadzić obserwacje na szczeblu IV ligi, w 

ilości 15 zawodów w okresie 3 sezonów. 

7. Uprawnienia delegata wygasają po: 

a) zakończeniu sezonu rozgrywkowego, 

b) złożeniu rezygnacji, 

c) podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne, 

d) w wyniku niezastosowania się do przepisów i postanowień PZPN i ŁZPN 

stwierdzonych przez Wydział ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

ŁZPN. 

8. Do interpretacji powyższej uchwały uprawniony jest Zarząd ŁZPN. 

 

 

 

 

Prezes  
Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 

 
Adam Kaźmierczak 

 


