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zamiarze zbycia zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej 
GKS Przodkowo niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach III ligi piłki nożnej 
mężczyzn na rzecz GKS Cartusia 1923 z siedzibą w Kartuzach. 
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Uchwała nr 321/Z/2022 z dnia 05 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze zbycia zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i 
materialnych sekcji piłki nożnej GKS Przodkowo niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w 

rozgrywkach III ligi piłki nożnej mężczyzn na rzecz GKS Cartusia 1923 z siedzibą w Kartuzach. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 pkt 19 w związku z art. 35 § 2 Statutu Pomorskiego ZPN oraz w związku z § 18 
ust. 5 uchwały nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej o 
członkostwie, postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek Klubu GKS Cartusia 1923 z siedzibą w Kartuzach, wyrazić pozytywną opinię o zamiarze 
zbycia zorganizowanego zespołu składników niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej GKS 
Przodkowo niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach III ligi piłki nożnej mężczyzn 
na rzecz GKS Cartusia 1923 z siedzibą w Kartuzach.  
 
UZASADNIENIE 
Z uwagi na sytuację finansową i organizacyjną Klub GKS Przodkowo nosi się z zamiarem rozwiązania 
stowarzyszenia i jego likwidacji. Jednym ze skutków takich działań byłaby konieczność wycofania 
drużyny z rozgrywek III ligi piłki nożnej mężczyzn. Dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej wycofanie się 
jednego zespołu z makroregionalnych rozgrywek prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej 
byłoby niepowetowaną stratą, gdyż w osiemnastozespołowej II grupie III ligi Pomorski ZPN posiada 
jedynie pięć drużyn. 
 
Zarówno Przodkowo, jak i Kartuzy położone są na obszarze powiatu kartuskiego. Pomiędzy tymi 
miejscowościami jest odległość 10 km. Liczba mieszkańców Kartuz - 14.186 (według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego dostępnych na stronie demografia.stat,gov.pl).  jest ponad siedmiokrotnie wyższa 
od liczby mieszkańców Przodkowa. Kartuzy jako miasto powiatowe są większym ośrodkiem 
gospodarczym oraz społeczno-kulturalnym niż wieś gminna Przodkowo. Dla mieszkańców Przodkowa, a 
w szczególności młodzieży uczącej się, Kartuzy są najbliżej położonym większym ośrodkiem miejskim. 
Pod względem liczby mieszkańców Kartuzy są osiemnastym miastem w województwie pomorskim.  
 
GKS Cartusia 1923 jest członkiem Pomorskiego Związku Piłki Nożnej od wielu lat. Klub ten posiada 
bogate tradycje piłkarskie. Odwołuje się on do tradycji Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
Kartuzy, które w 1925 roku zostało zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Kartuzach, a działająca 
w jego ramach sekcja piłki nożnej była członkiem Pomorskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej z 
siedzibą w Toruniu. Klub ten od sezonu 2005/2006 do sezonu 2015/2016 nieprzerwanie uczestniczył w 
rozgrywkach III ligi.  
 
GKS Cartusia 1923 posiada odpowiednią infrastrukturę sportową do uczestniczenia w rozgrywkach 
piłkarskich na szczeblu centralnym. Składają się na nią: dwa pełnowymiarowe boiska piłkarskie, w tym 
jedno z naturalną murawą (boisko główne), oraz jedno ze sztuczną nawierzchnią i oświetleniem (boisko 



treningowe). Ponadto w chwili obecnej przeprowadzany jest generalny remont budynku stadionowego, 
w którym znajdą się m.in. 4 szatnie z natryskami, sala konferencyjno-szkoleniowa oraz wiele innych 
pomieszczeń biurowych i socjalnych.  
 
Klub może liczyć na wsparcie władz samorządowych. W roku 2023 Kartuzy będą obchodzić 100-lecie 
nadania miastu praw miejskich (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1923 roku w sprawie 
zaliczenia gminy wiejskiej Kartuzy, w powiecie kartuskim województwa pomorskiego w poczet miast – 
Dz. U. 1923, Nr 39, poz. 270). Udział Klubu w rozgrywkach piłkarskich szczebla centralnego wpisuje się 
w ramy uroczystych obchodów tej rocznicy, zważywszy m.in. na wskazane powyżej tradycje piłkarskie.  
 
Analiza dokumentacji formalnoprawnej związanej ze zbyciem zorganizowanego zespołu składników 
niematerialnych i materialnych sekcji piłki nożnej GKS Przodkowo niezbędnych i przeznaczonych do 
uczestnictwa w rozgrywkach III ligi piłki nożnej mężczyzn na rzecz GKS Cartusia 1923 z siedzibą w 
Kartuzach, w szczególności uchwał Walnych Zebrań Członków obu Klubów, nie pozostawia wątpliwości 
co do zgodności podjętych działań z uchwałą nr XII/194 z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządu Polskiego 
Związku Piłki Nożnej o członkostwie.  
 
II.Realizację Uchwały powierza się Prezesowi Pomorskiego ZPN.  
   
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 


