
 

 

Uchwała  nr  XVI/127/2016 

z dnia 12 grudnia 2016 r. 

Zarządu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej  

 

     Na podstawie § 32 ust 6 Statutu Łódzkiego Związku Piłki Nożnej  postanawia się 
co następuje:  

     Przyjmuje się Regulamin Koła Seniora ŁZPN w następującym brzmieniu:   

 

 

 

Regulamin Koła Seniora 

Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 

 

 

      Rozdział I 

                                                                    Wstęp 

 

    § 1 

Koło nosi nazwę  „Koło Seniora Łódzkiego Związku Piłki Nożnej”,   w dalszej części 

Regulaminu zwane „Koło Seniora”.  

 § 2 

Koło Seniora zostało powołane z inicjatywy byłych zawodników, sędziów i działaczy piłki 

nożnej.  

       § 3 

Koło Seniora działa zgodnie z Regulaminem opracowanym w oparciu o Statut Związku, 

przedstawionym na Walnym Zebraniu członków Koła Seniora i  zatwierdzonym Uchwałą 

Zarządu ŁZPN.     

  § 4 

Koło Seniora prowadzi swoją działalność w oparciu o pracę społeczną jego członków. 

 

 



 

 

     Rozdział II 

 Członkowie Koła  

 

 § 5 

Członkiem Koła Seniora może zostać każda osoba uczestnicząca w działalności struktur  
organizacyjnych ŁZPN,  która:   

 - ukończyła 55 lat,  

            - złożyła deklarację przynależności popartą rekomendacją  2. członków Koła, 

- została przyjęty uchwałą Rady Koła. 

 

§ 6 

Honorowym Przewodniczącym Koła Seniora może zostać osoba, która pełniła  funkcję 

Przewodniczącego Koła Seniora i która w sposób szczególny zasłużyła się dla rozwoju 

naszego Koła.  

 

§ 7 

Do obowiązków członków Koła Seniora należy: 

1. Uczestnictwo w  działalności na rzecz Koła.  

2. Przestrzeganie Statutu ŁZPN i regulaminu Koła oraz postanowień Zarządu ŁZPN  i 

Rady Koła. 

3. Opłacanie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Radę Koła i 

zatwierdzonej przez Walne Zebranie członków Koła. Osoby przyjęte do Koła po 30 

czerwca płacą połowę składki rocznej w roku przyjęcia. 

a)  Osoby, które ukończyły  80 lat płacą 10 złotych rocznie. 

     b)  Osoby które ukończyły 90 lat zwolnione są z opłat członkowskich.             

 

§ 8 

Do praw członków Koła należy: 

1. Uczestnictwo w bieżącej działalności Koła oraz spotkaniach koleżeńskich jego 
członków. 

2. Udział w zebraniach, uroczystościach i imprezach sportowych organizowanych przez 

ŁZPN i Koło Seniora. 

3. Prawo wyborcze czynne i bierne do władz Koła. 

4. Poddawanie ocenie działalność Rady Koła oraz zgłaszanie postulatów i wniosków. 

 



 

 

 § 9 

Członkostwo w Kole Seniora ustaje w przypadku: 

1. Zgonu członka. 

2. Zgłoszenia na piśmie rezygnacji z przynależności do Koła. 

3. Wykluczenia z powodu poważnego naruszenia postanowień  Regulaminu Koła lub  

Statutu ŁZPN – decyzją Rady Koła.  

4. Skreślenia z listy członków z powodu  nieusprawiedliwionej absencji  w działalności 

Koła (ponad 2 lata) lub nieopłacania składek  przez 2 lata -  decyzją Rady Koła.  

5. Rozwiązaniu lub likwidacji Koła Seniora. 
 

§ 10 

Członkom wykluczonym lub skreślonym przysługuje prawo odwołania do Zarządu ŁZPN w 

terminie 30 dni od otrzymania decyzji, za pośrednictwem Rady Koła Seniora.  

 

 

Rozdział III 

Zakres działalności Koła Seniora 

 

                                                                     § 11 

Do podstawowych zadań Koła Seniora należy: 

1. Integracja działaczy Koła do wykorzystywania ich doświadczeń w realizacji celów i 
zadań ŁZPN.  

2. Propagowanie osiągnięć piłkarstwa polskiego, w tym w szczególności piłkarstwa 

łódzkiego i kultywowanie jego najlepszych tradycji w zakresie przywiązania do barw 

narodowych i klubowych, przestrzegania zasad fair play oraz wzorowych postaw 

etycznych.    

3. Utrwalanie wieloletniej tradycji i historii Związku. 

4. Działanie na rzecz zachowania pamięci dla zasłużonych działaczy ŁZPN  i 

pracowników Związku.  Uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych członków 

Koła. 

5. Integrowanie członków Koła poprzez organizowanie życia towarzyskiego, spotkań 

organizacyjnych, uroczystych spotkań okazjonalnych. 

6. Prowadzenie dyskusji o istotnych problemach piłkarskich z zaproszonymi 

przedstawicielami władz ŁZPN oraz innymi osobami działającymi w sporcie. 

7. Formułowanie oraz zgłaszanie opinii i wniosków, w szczególności dotyczących 

dokumentów o węzłowych zagadnieniach piłkarskich ŁZPN. 

8. Prowadzenie ewidencji zmarłych członków Koła i odwiedzanie ich grobów.  

9. Występowanie do władz ŁZPN z wnioskami o przyznawanie odznaczeń 

państwowych, wyróżnień, odznak Związkowych oraz o nadanie tytułu Honorowego 

Przewodniczącego Koła Seniora ŁZPN. 



 

 

10. Wnioskowanie do władz piłkarskich o wsparcie finansowe dla członków Koła 

będących w trudnej sytuacji życiowej oraz ich odwiedzanie.    

11. Prowadzenie ewidencji członków Koła jak również prowadzenie innej dokumentacji 

dotyczącej działalności Koła. 

12. Współpraca z Kołami Seniorów innych ZPN.  

 

 

     Rozdział IV 

   Władze Koła Seniora oraz sprawy organizacyjne  

 

            § 12 

Władzami Koła Seniora są: 

1. Walne Zebranie członków Koła Seniora. 
2. Rada Koła Seniora.   

              

            § 13 
 

 Kadencja Rady Koła Seniora i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. 

 

            § 14 
 

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zebranie członków Koła. 

2. Walne Zebranie zwołuje Rada Koła w trybie zwyczajnym jako: 

a) Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze co 4 lata, 

b) Zebranie Sprawozdawcze w połowie kadencji. 

3. Zebranie Nadzwyczajne na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Koła z 

określonym problemem zebrania w terminie do 30 dni lub z własnej inicjatywy Rady 

Koła z podaniem celu zebrania. 

 

 § 15 

1. Walne Zebranie zwołuje Rada Koła i stosowne pismo - zawiadomienie przesyła 

członkom Koła w terminie co najmniej 14 dni poprzedzającym odbycie zebrania. 

2. Rada Koła sporządza na Walne Zebranie sprawozdanie za dany okres działalności 

oraz z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Walnego Zebrania lub 

zgłoszonego problemu na Zebraniu Nadzwyczajnym. 

3. Komisja Rewizyjna Koła Seniora przedstawia na Walnym Zebraniu sprawozdanie za 

dany okres sprawozdawczy.   

 

 



 

 

 

§ 16 

1.  Do kompetencji Walnego Zebrania Koła Seniora należy: 

a)   Ocena działalności Rady Koła. 

b)   Przyjęcie sprawozdania z działalności i udzielenie absolutorium Radzie Koła za 

      2 letni okres kadencji na wniosek Komisji Rewizyjnej.  

c)  Wybór Przewodniczącego Rady Koła oraz Komisji Rewizyjnej, który odbywa się   

  w głosowaniu jawnym lub tajnym wg ustaleń w dniu głosowania.  

d)   Uchwalenie generalnych kierunków działania. 

e)   Podejmowanie  uchwał  w  sprawach  wniesionych  do  porządku  obrad oraz w    

      sprawie rozwiązania lub likwidacji Koła. 

 2.  Uchwały Walnego Zebrania oraz dokonywane wybory podejmowane są zwykłą 

większością głosów za wyjątkiem § 25.  

 

§ 17 

1.  Walne Zebranie Koła Seniora jest zdolne do podejmowania uchwał i przeprowadzenia  

 wyborów w I terminie, jeżeli liczba obecnych członków na zebraniu wynosi co najmniej 

½ liczby członków Koła. 

2.  Walne Zebranie Koła Seniora jest zdolne do podejmowania uchwał i przeprowadzenia  

 wyborów w II terminie bez względu na liczbę obecnych członków Koła. 

3.  Zebranie w II terminie odbywa się nie wcześniej niż 30 min. po upływie I terminu. 

 

§ 18 

1. Rada Koła składa się z 5 - 7 osób w tym Przewodniczącego. 

2. Pozostałych członków Rady Koła powołuje Przewodniczący. 

3. Ukonstytuowanie się Rady Koła następuje na pierwszym posiedzeniu na wniosek 

Przewodniczącego. 

4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków poniżej 5 osób, uzupełnienie składu 

dokonuje Przewodniczący.   

 

§ 19 

1.   Rada Koła jest organem wykonawczym kierującym działalnością Koła. 

2.   Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy 

członków  Rady Koła.  

3.  Zebrania Koła odbywają się raz w miesiącu, zgodnie z ustalonym terminarzem i 

tematyką spotkań i są protokółowane. Zebranie Koła prowadzi Przewodniczący, a pod 

jego nieobecność Wiceprzewodniczący.  

 

 



 

 

 

 § 20 

   Do kompetencji Rady Koła należy: 

1.  Organizacja pracy Koła i kierowanie całokształtem jej działalności. 

2.  Reprezentowanie Koła i działanie w jego  imieniu na zewnątrz. 

3.  Realizacja uchwał i wniosków Walnego zebrania członków Koła. 

4.  Przyjmowanie nowych członków w poczet Koła. 

5.  Zarządzanie funduszami i majątkiem Koła. 

6. Skreślanie i wykluczanie ze stanu członków Koła.   

7.  Występowanie do władz ŁZPN z wnioskami o przyznanie odznaczeń państwowych, 

odznak związkowych i wyróżnień w tym o nadanie tytułu Honorowego  

Przewodniczącego Koła . 

8.  Występowanie do Zarządu ŁZPN o przyznanie nagród pieniężnych dla aktywnych 

członków Koła.  

9.  Zwoływanie Walnych Zebrań i Zebrań Organizacyjnych. 

10. Przestrzeganie ustaleń regulaminu Koła i statutu ŁZPN. 

11. Honorowanie  członków Koła – jubilatów,  począwszy od 70 roku życia i dalej co 5 

lat. 

 

 

 § 21 

 Koło korzysta w swej działalności z pomocy Biura ŁZPN w szczególności z lokalu       

Związku, urządzeń technicznych  oraz materiałów biurowych. Zakres tej pomocy ustala  

Przewodniczący Rady Koła z Prezesem ŁZPN. 

 

  § 22 

1. W ramach Koła działa Komisja Rewizyjna. 

2. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie członków Koła Seniora, 

której kadencja jest równa kadencji Rady Koła. 

3. Komisja wybierana jest w składzie 3 osobowym w tym Przewodniczący. 

Przewodniczącego wybiera Komisja ze swego grona na pierwszym posiedzeniu.  

4. Do głównych zadań Komisji należą: 

a) kontrola działalności Rady Koła w zakresie realizacji merytorycznej i gospodarki 

majątkiem Koła, po każdym  roku działalności.  

b) przedstawianie ocen i wniosków z działalności Rady oraz wnioskowanie o 

udzielenie absolutorium. 

5. Przewodniczący Komisji posiada prawo brania udziału w posiedzeniach Rady Koła 

jedynie z głosem doradczym.  

 

 

 

 

 



 

 

    Rozdział V 

    Majątek Koła  

 

          § 23 

      Na fundusze Koła składają się: 

1.  Środki pieniężne przyznawane na działalność Koła przez Zarząd ŁZPN na podstawie   

 rocznego preliminarza. 

2.  Wpłaty  ze   składek   członkowskich   na  fundusz  Koła  wnoszone  przez  członków  

 określonych w § 7 ust. 3 i 4. 

 

          § 24 

      Majątek Koła stanowią: 

1. Fundusze. 

2. Dokumentacja faktograficzna (rejestry, ewidencje, księgi, protokóły, zdjęcia, 

wydawnictwa itp.). 

3. Upominki otrzymywane przez Koło z różnych okazji (puchary, talerze okazjonalne, 

proporce itp.). 

 

    Rozdział VI 

                                                      Postanowienia końcowe 

         

          § 25 

Rozwiązanie Koła następuje w przypadku zgłoszenia przez Radę Koła lub co najmniej 1/3 

członków Koła i podjęcie uchwały przez Walne Zebranie członków Koła większością 2/3 

głosów, w obecności co najmniej połowy członków Koła. Majątek Koła po rozwiązaniu Koła 

zostanie przekazany Zarządowi ŁZPN. 

 

Traci moc Uchwała nr XII/53/2012 z dnia 17 września 2012 roku  Zarządu 

Łódzkiego Związku Piłki Nożnej dot. Regulaminu Koła Seniora ŁZPN. 

 

             Prezes  

                       Łódzkiego Związku Piłki Nożnej 

                                                                              ………………………………………. 

                                                                                                    Adam Kaźmierczak 


