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KOMUNIKAT UCHWAŁ nr V/Z/2016 
ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 28.11.2016 r. 
 
Spis treści: 
1.Uchwała nr 81/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku 
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 28.11.2016r. 
 
2.Uchwała nr 82/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 24.10.2016r. 
 
3.Uchwała nr 83/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
zmiany nazwy statutowej klubu Mewa RR-WIP Gniew. 
 
4.Uchwała nr 84/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - SKP Kamionka Sopot. 
 
5.Uchwała nr 85/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu TSS Potok Kamionka Sopot. 
 
6.Uchwała nr 86/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przejęcia sekcji piłki 
nożnej z TSS Potok Kamionka Sopot przez SPK Kamionka Sopot. 
 
7.Uchwała nr 87/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie odwołania z funkcji 
wojewódzkiego trenera edukatora Pomorskiego ZPN Kazimierza Iwańskiego. 
 
8.Uchwała nr 88/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania na funkcję 
wojewódzkiego trenera edukatora Pomorskiego ZPN Tomasza Borkowskiego. 
 
9.Uchwała nr 89/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania do składu 
osobowego Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN Mateusza Koteckiego. 
 
10.Uchwała nr 90/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania do 
składu osobowego Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN Michała Wirkusa. 
 
11.Uchwała nr 91/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia ramowego 
kalendarza rozgrywek w piłkę nożną seniorów organizowanych przez  Pomorski ZPN w rundzie 
wiosennej sezonu 2016/2017. 
 
12.Uchwała nr 92/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia ramowego 
kalendarza rozgrywek młodzieżowych w piłkę nożną organizowanych przez  Pomorski ZPN w rundzie 
wiosennej sezonu 2016/2017. 
 
13.Uchwała nr 93/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
załącznika do regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 
2016/2017 i następne - Awanse i spadki w rozgrywkach młodzieżowych w sezonie 2016/2017. 
 
14.Uchwała nr 94/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
planu organizacji spotkań świąteczno-noworocznych z działaczami i pracownikami Pomorskiego ZPN. 
 
15.Uchwała nr 95/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
nagród dla działaczy społecznych z tytuły działalności na rzecz Pomorskiego ZPN w roku 2016. 
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16.Uchwała nr 96/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie nowelizacji planu 
finansowego Pomorskiego ZPN na rok 2016. 
 
17.Uchwała nr 97/Z/2016 z dnia 28.11.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyznania 
wyróżnień w formie odznak „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”. 
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Uchwała nr 81/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 28.11.2016r. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbywającego się w dniu 
28.11.2016r. w przedstawionej wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN.  
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 82/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 24.10.2016r. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 i art. 39 § 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Zatwierdzenia się protokół z posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbytego w dniu 24.10.2016r. w 
wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 83/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia zmiany nazwy statutowej klubu Mewa RR-WIP Gniew. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN 
postanawia się co następuje: 
I.Zarząd Pomorskiego ZPN przyjmuje do wiadomości i zatwierdza zmianę nazwy statutowej klubu Mewa 
RR-WIP Gniew na KS Mewa Gniew na podstawie wyciągu z ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej 
nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Starostę Tczewskiego pod numerem 10 z 
dnia 10.10.2016r. 
 
II.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 84/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - SKP Kamionka Sopot. 
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Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie 
postanawia się co następuje: 
I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet 
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: SKP Kamionka Sopot. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 85/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu TSS Potok Kamionka Sopot. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 1 i art. 20 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. a) Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie 
postanawia się, co następuje:  
I.Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN klubu TSS Potok Kamionka Sopot w związku 
z dobrowolną rezygnacją zgłoszoną na piśmie do Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 85/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przejęcia sekcji piłki nożnej z TSS Potok Kamionka Sopot przez SPK Kamionka Sopot. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 19 ust. 1 pkt. a), d), e), f) i g) 
oraz § 19 ust. 2 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie 
postanawia się, co następuje:  
I.Stwierdza się przejęcie sekcji piłki nożnej z klubu Towarzystwo Sportowe Sopocki Potok Kamionka z 
siedzibą w Sopocie przez klub SPK Kamionka Sopot.  
 
II.Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 87/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
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w sprawie odwołania z funkcji wojewódzkiego trenera edukatora Pomorskiego ZPN Kazimierza 
Iwańskiego. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Z funkcji wojewódzkiego trenera edukatora Pomorskiego ZPN odwołany zostaje Kazimierz Iwański. 
 
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 88/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania na funkcję wojewódzkiego trenera edukatora Pomorskiego ZPN Tomasza 
Borkowskiego. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Na funkcję wojewódzkiego trenera edukatora Pomorskiego ZPN powołany zostaje Tomasz Borkowski. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 89/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego 

ZPN Mateusza Koteckiego. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 oraz art. 57 § 3 w związku z art. 44 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia 
się, co następuje:  
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN na członka Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych 
Pomorskiego ZPN powołuje się Mateusza Koteckiego.  
 
II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 90/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie powołania do składu osobowego Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN Michała Wirkusa. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 oraz art. 57 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
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I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN na członka Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN powołuje się 
Michała Wirkusa.  
 
II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 91/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek w piłkę nożną seniorów organizowanych przez  

Pomorski ZPN w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się 
co następuje: 
I.Przyjmuje się ramowy kalendarz rozgrywek w piłkę nożną seniorów organizowanych przez Pomorski 
ZPN w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017. 
 
II.Niniejszy kalendarz stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek i przewodniczącym Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
 

Załącznik 
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 91/Z/2016 z dnia 28.11.2016 roku 

w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek w piłkę nożną seniorów organizowanych przez  
Pomorski ZPN w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017 

 
 

RAMOWY KALENDARZ ROZGRYWEK SENIORÓW 
W PIŁKĘ NOŻNĄ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 

w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017  
 

Data Dzień 
tygodnia PP III 

liga K 
III 

liga  
IV 

liga 
KO KA 

15 
KA 
14 

KB 
14 

KB 
12 

11/12.03. s-n   18 18**      
18/19.03. s-n   19 19 16 16    
25/26.03. s-n  14 20 20 17 17 14 14  
01/02.04. s-n  15 21 21 18 18 15 15  
08/09.04. s-n  16 22 22 19 19 16 16 12 

12/15.04.* ś-s *  17 23 23 20 20 17 17 13 
22/23.04. s-n  18 24 24 21 21 18 18 14 

26.04. środa 1/8         
29/30.04. s-n  19 25 25 22 22 19 19 15 

03.05. środa   26 26 23 23    
06/07.05. s-n  20 27 27 24 24 20 20 16 
13/14.05. s-n  21 28 28 25 25 21 21 17 
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17.05. środa 1/4         
20/21.05. s-n  22 29 29 26 26 22 22 18 
27/28.05. s-n  23 30 30 27 27 23 23 19 
03/04.06. s-n  24 31 31 28 28 24 24 20 

07.06. środa 1/2         
10/11.06. s-n  25 32 32 29 29 25 25 21 

15.06. czwartek  26 33 33      
17/18.06. s-n   34 34 30 30 26 26 22 
24/25.06 s-n finał         

 
Uwagi: 

a)   * mecze rozgrywane będą w środę lub sobotę, 
b) ** IV liga - mecze rozgrywane obligatoryjnie w niedzielę 12.03. 
c) dokładny termin meczu finałowego o Puchar Polski podany zostanie w odrębnym komunikacie, 
d) kolor czerwony - mecze rozgrywane obligatoryjnie wg. harmonogramu: 

- III i IV liga  - 15.06. (czwartek) godz.15:00 oraz 18.06. (niedziela) godz. 15:00, 
- klasa Okręgowa, klasa A15 i klasa A14 - 17.06. (sobota) godz.17:00, 
- klasa B14 - 18.06. (niedziela) godz.17:00, 
- klasa B12 - 17.06. (sobota) godz. 15:00, 
- klasa B10 - 04.06. (niedziela) godz.17:00. 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 92/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek młodzieżowych w piłkę nożną organizowanych 

przez  Pomorski ZPN w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się 
co następuje: 
I.Przyjmuje się ramowy kalendarz rozgrywek młodzieżowych w piłkę nożną organizowanych przez 
Pomorski ZPN w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017. 
 
II.Niniejszy kalendarz stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Wytyczne dotyczące organizacji rozgrywek w kategoriach JE1, JE2, JF1, JF2 w rundzie wiosennej 
sezonu 2016/2017: 
1. Kolejność turniejów oraz ich organizatorów ustala Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
2. Do turniejów dopuszczane będą wyłącznie drużyny klubów posiadających zawodników 

uprawnionych do danej kategorii rozgrywkowej w ilości wymaganej regulaminem. Klub nie 
posiadający zgłoszonej w systemie extranet wymaganej liczby zawodników nie będzie dopuszczony 
do turnieju, a weryfikacja zawodów traktowana będzie jako nie stawienie się na turniej, ze 
wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z regulaminu rozgrywek mistrzowskich. 

3. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać ważne badania lekarskie na zasadach określonych 
regulaminem rozgrywek mistrzowskich. Dopuszcza się listy zbiorcze badań zawierające dane 
zawodników oraz podpis lekarza uprawnionego do badań sportowo-lekarskich. 

4. W przypadku, gdy klub posiada dwie drużyny w tej samej klasie rozgrywkowej (roczniku), 
zawodnicy mogą być uprawnieni tylko do jednej drużyny. Zawodnicy nie mogą być uprawnieni do 
dwóch lub więcej drużyn jednocześnie. 

5. Organizatorzy turniejów wysyłają do Pomorskiego ZPN i przeciwników wiadomość mailową 
(obowiązują oficjalne adresy mailowe Pomorskiego ZPN) zawierającą termin i miejsce rozegrania 
danego turnieju, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni przed datą kolejnego turnieju (z 
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zastrzeżeniem pkt. I poz. 1). Wszelkie zmiany terminu przeprowadzane muszą być zgodnie z 
regulaminem rozgrywek mistrzowskich. 

6. Zgodnie z decyzją Zarządu Pomorskiego ZPN wszystkie turnieje obsługuje sędzia związkowy, który 
odpowiedzialny jest za właściwy przebieg turnieju i sporządzenie dokumentacji z niego. W 
przypadku, gdy podczas turnieju rozgrywane są równocześnie dwa mecze sędziować je mogą 
również trenerzy klubowi w uzgodnieniu z sędzią zawodów.  Organizator turnieju ponosi koszt 
obsady sędziowskiej.  

7. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od gospodarza turnieju sędzia związkowy nie stawi się na 
turniej obowiązuje tryb postępowania zgodny z regulaminem rozgrywek mistrzowskich określony w 
art. 26 ust. 26.3 do 26.6. 

8. Aktualny terminarz rozgrywek dostępny będzie w systemie extranet, na stronie www.pomorski-
zpn.pl oraz na stronie www.laczynaspilka.pl. 

9. W turniejach obowiązują zasady rozgrywek mistrzowskich zgodnie z regulaminem rozgrywek 
mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN. 

 
IV.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek i przewodniczącym Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
 

Załącznik 
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 92/Z/2016 z dnia 28.11.2016 roku 

w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek młodzieżowych w piłkę nożną organizowanych przez  
Pomorski ZPN w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017 

 
 

RAMOWY KALENDARZ ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH 
W PIŁKĘ NOŻNĄ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 

w rundzie wiosennej sezonu 2016/2017  
 

Data Dzień 
tygodnia PLJA PLJB J-14 J-12 J-10 J-8 JE1 JE2 JF1 JF2 

18/19.03. s-n  16         
25/26.03. s-n 12 17 14        
01/02.04. s-n 13 18 15 12       
08/09.04. s-n 14 19 16 13 10      

12/15.04.* ś-s* 15 20 17 14 11      
22/23.04. s-n 16 21 18 15 12  4    
29/30.04. s-n 17 22 19 16 13 8  4  4 

03.05. środa  23 20        
06/07.05. s-n 18 24 21 17 14 9   4  
13/14.05. s-n 19 25 22 18 15 10 5    
20/21.05. s-n 20 26 23 19 16 11  5  5 
27/28.05. s-n 21 27 24 20 17 12   5  
03/04.06. s-n 22 28 25 21 18 13 6    
10/11.06. s-n  29 26 22  14  6  6 

15.06. czwartek  30         
17/18.06. s-n         6  

 
Uwagi: 

a) * mecze rozgrywane w środę lub sobotę, 
b) rozgrywki JE1, JE2, JF1 i JF2 rozgrywane są w formie turniejowej. 
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c) kolor czerwony - mecze rozgrywane obligatoryjnie wg. harmonogramu: 
- PLJA - 03.06. (sobota) godz.15:00, 
- PLJB - 15.06. (czwartek) godz. 13:00. 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 93/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia załącznika do regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną 

Pomorskiego ZPN na sezon 2016/2017 i następne - Awanse i spadki w rozgrywkach młodzieżowych w 
sezonie 2016/2017. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 4 i 5 w związku z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia 
się co następuje: 
I.Na wniosek Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN zatwierdza się załącznik do regulaminu rozgrywek 
mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2016/2017 i następne - Awanse i spadki w 
rozgrywkach młodzieżowych w sezonie 2016/2017.  
 
II.Jednolity tekst przepisów o których mowa w pkt. I stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek i przewodniczącym Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
 

Załącznik  
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 93/Z/2016 z dnia 28.11.2016 roku 

w sprawie zatwierdzenia załącznika do regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego 
ZPN na sezon 2016/2017 i następne - Awanse i spadki w rozgrywkach młodzieżowych w sezonie 

2016/2017. 
 

AWANSE I SPADKI   
W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH  

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
w sezonie 2016/2017 

 
Rozdział I: AWANSE 

 
1. Drużyna, która zajmie miejsce pierwsze w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej junior A w sezonie 
rozgrywkowym 2016/2017 uzyskuje prawo do udziału w zawodach barażowych o awans do Centralnej 
Ligi Juniorów. 
 
2. W sezonie rozgrywkowym 2016/2017 awans do I ligi wojewódzkiej Junior A, uzyskują drużyny które 
zajęły miejsca I i II w klasie junior A grupa Gdańsk, Malbork.  
Łącznie awans uzyskują dwa zespoły. 
 
3. Drużyna, która zajmie miejsce pierwsze w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej junior B (młodszy) uzyska 
bezpośredni awans do I ligi wojewódzkiej junior A. Powyższy przepis stosuje się jedynie do zespołu nie 
posiadającego drużyny w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej junior A. 
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4. Drużyny, które zajmą miejsca pierwsze i drugie w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej junior B (młodszy) 
po rundzie jesiennej sezonu 2016/2017 uzyskają prawo gry w tworzonej w rundzie wiosennej 
Makroregionalnej Lidze Juniorów Młodszych PZPN. Drużyny te jednocześnie zdobywają mistrzostwo i 
wicemistrzostwo I ligi wojewódzkiej junior B (młodszy) w sezonie rozgrywkowym 2016/2017. 
 
5.A) Drużyny, które zajmą w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 miejsca pierwsze w grupach I, II, III w  
rozgrywkach klasy junior B (młodszy) uzyskują prawo do udziału w turnieju  barażowym o awans do I 
ligi wojewódzkiej junior B (młodszy). Zespoły te, zgodnie z opracowanym przez Komisję ds. Rozgrywek 
Pomorskiego ZPN zasad , rozegrają turniej barażowy, a zespoły które zajmą w nim miejsca I i II uzyskają 
awans do wyższej klasy rozgrywkowej . 
 
5.B) Drużyna, która  w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 zajmie I miejsce w rozgrywkach klasy junior 
B (młodszy) - grupa Malbork, uzyska awans do I ligi wojewódzkiej junior B (młodszy). 
 
5.C) Drużyny, które w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 zajmą I miejsce w grupach I i II Słupsk - klasy 
junior B (młodszy), rozegrają mecze barażowe a ich zwycięzca uzyska awans do I ligi wojewódzkiej 
junior B (młodszy). 
Łącznie awans uzyskują cztery zespoły. 
 
6. Drużyna, która zajmie miejsce pierwsze w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej C1 (trampkarz) w sezonie 
2016/2017, uzyska bezpośredni awans do I ligi wojewódzkiej junior B (młodszy). Powyższy przepis 
stosuje się jedynie do zespołu nie posiadającego drużyny w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej junior B 
(młodszy). 
 
7.A) Drużyny, które w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 w rozgrywkach klasy C2 (trampkarz) zajmą 
pierwsze miejsce  w grupach I, II, III Gdańsk, uzyskują prawo do udziału w turnieju barażowym o awans 
do I ligi wojewódzkiej C 1 (trampkarz). 
 
7.B) Drużyna, która zajmie I miejsce w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 w rozgrywkach klasy C2 
(trampkarz), grupa IV Malbork, awansuje bezpośrednio do I ligi wojewódzkiej C1 (trampkarz).  
 
7.C) Drużyna, która w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 w rozgrywkach klasy C2 (trampkarz) zajmie I 
miejsce w grupie Słupsk awansuje bezpośrednio do I ligi wojewódzkiej C1 (trampkarz). 
Łącznie awans uzyskują cztery zespoły. 
 
8.A) Drużyny, które zajmą miejsce pierwsze w rozgrywkach klasy D1 (młodzik)  grupa Gdańsk I , II i III  
w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 uzyskają prawo do udziału w turnieju barażowym o awans do  I 
ligi wojewódzkiej C2 (trampkarz). Zespoły te, zgodnie z opracowanym przez Komisję ds. Rozgrywek 
Pomorskiego ZPN zasad, rozegrają turniej barażowy, a zespoły które zajmą w nim miejsca I i II uzyskają 
awans do I ligi wojewódzkiej C2 (trampkarz). 
 
8.B) Drużyna, które zajmie miejsce pierwsze w rozgrywkach klasy D1 (młodzik) grupa Malbork uzyska  
awans  do I ligi wojewódzkiej C2 (trampkarz).  
 
8.C) Drużyny, które w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 zajmą miejsca I w rozgrywkach klasy D1 
(młodzik) grupa I i II Słupsk, rozegrają mecze barażowe a ich zwycięzca uzyska awans do I ligi 
wojewódzkiej C2 (trampkarz). 
Łącznie awans uzyskują cztery zespoły. 
 
9.A) Drużyny, które zajmą miejsce pierwsze i drugie w rozgrywkach klasy D2 (młodzik) grupa Gdańsk I, 
II, III i IV Malbork V i VI uzyskują automatyczny awans do I ligi wojewódzkiej D1 (młodzik). 
 
9.B) Drużyny, które zajmą miejsce pierwsze w rozgrywkach klasy D2 (młodzik) w  grupach  I i II Słupsk 
w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 uzyskują automatyczny awans do I ligi wojewódzkiej D1 
(młodzik). 
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Łącznie awans uzyskuje czternaście zespołów. 
 
10. Drużyny, które nie uzyskają w sezonie 2016/2017 awansu do I ligi wojewódzkiej D1 ( młodzik) z 
klasy D2 (młodzik), w sezonie 2017/2018 utworzą właściwe terytorialnie grupy klasy D1 (młodzik). 
 
11.A. W przypadku rezygnacji z udziału w rozgrywkach wyższej klasy przez drużynę uzyskującą prawo 
do awansu lub prawo do udziału w zawodach barażowych/turniejach barażowych o awans do wyższej 
klasy rozgrywkowej, prawo przechodzi na kolejną drużynę właściwej klasy i grupy rozgrywkowej z 
zachowaniem zasad klasyfikacji na koniec rozgrywek. 
 
11.B. W przypadku rezygnacji z awansu do wyższej klasy rozgrywkowej drużyny po rozegraniu 
zawodów barażowych prawo to przechodzi na drużynę przegrywającą w zawodach barażowych. W 
przypadku kolejnej rezygnacji prawo to przechodzi na drużynę najwyżej sklasyfikowaną z drużyn 
spadających właściwej klasy rozgrywkowej z zachowaniem zasad klasyfikacji na koniec rozgrywek. 
 
11.C. W przypadku rezygnacji z awansu do wyższej klasy rozgrywkowej drużyny uzyskującej awans w 
wyniku turnieju barażowego prawo to przechodzi na drużynę najwyżej sklasyfikowaną w turnieju 
barażowym, nie uzyskującej z niego awansu. W przypadku kolejnej/kolejnych rezygnacji prawo to 
przechodzi na drużynę najwyżej sklasyfikowaną z drużyn spadających właściwej klasy rozgrywkowej z 
zachowaniem zasad klasyfikacji na koniec rozgrywek. 
 
12. Zasady awansów ujęte w punktach 7-9 mogą ulec zmianie, na wniosek Komisji ds. Rozgrywek lub 
Komisji ds. Szkolenia, w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego w przypadku rezygnacji z udziału w 
rozgrywkach większej ilości drużyn danej grupy. Powyższe zatwierdza Zarząd Pomorskiego ZPN. 
 
 

Rozdział II: SPADKI 
 
1. W rozgrywkach I ligi wojewódzkiej  junior A w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 nie spada żadna 
drużyna. 
  
2.A) Drużyny, które zajmą miejsca 11-15 w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej junior B (młodszy) w 
sezonie rozgrywkowym 2016/2017 spadają automatycznie do właściwej terytorialnie grupy klasy junior 
B (młodszy). 
 
2.B) Liczba drużyn spadających, ulega zwiększeniu o jedną drużynę w przypadku awansu drużyny 
mistrzowskiej I ligi wojewódzkiej C1 (trampkarz) zgodnie z postanowieniami pkt 6 dotyczącego 
awansów. 
 
2.C) Liczba drużyn spadających ulega zmniejszeniu o jedną drużynę w przypadku awansu drużyny 
mistrzowskiej I ligi wojewódzkiej junior B (młodszy) zgodnie z postanowieniami pkt 3 dotyczącego 
awansów. 
 
3. Drużyny, które zajmą miejsca 11, 12, 13 i 14 w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej C2 (trampkarz) w 
sezonie rozgrywkowym 2016/2017 spadają automatycznie do właściwej terytorialnie grupy klasy C1 
(trampkarz). 
 
4. Drużyny, które zajmą miejsca 11, 12, 13 i 14 w rozgrywkach I ligi wojewódzkiej D1 (młodzik) w 
sezonie rozgrywkowym 2016/2017 spadają automatycznie do właściwej terytorialnie grupy klasy C2 
(trampkarz). 
 
Prezes Pomorskiego ZPN 
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 94/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia planu organizacji spotkań świąteczno-noworocznych z działaczami i 
pracownikami Pomorskiego ZPN. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 29 pkt. f) oraz art. 35 § 1 ust. 2 Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN ustala się, że spotkanie noworoczne z działaczami społecznymi 
poszczególnych organów statutowych oraz pracownikami Pomorskiego ZPN, odbędzie się w Gdańsku w 
dniu 20.01.2017r.  
  
II.Na zabezpieczenie kosztów organizacyjnych spotkania przeznacza się kwotę do 10.000,00 zł. 
 
III.Realizację uchwały powierza się prezesowi, dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 95/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia nagród dla działaczy społecznych z tytuły działalności na rzecz Pomorskiego 

ZPN w roku 2016. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 w związku z art. 12 § 1 ust. 29 pkt. j) Statutu Pomorskiego ZPN 
postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN przyznaje się, dla 156 działaczy społecznych Pomorskiego ZPN, 
nagrody pieniężne za działalność w roku 2016 na ogólną kwotę 52.175,00 zł.  
 
II.Imienny wykaz nagrodzonych osób stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 96/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie nowelizacji planu finansowego Pomorskiego ZPN na rok 2016. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 3 w oparciu o art. 11 § 1 ust. 5 oraz art. 12 § 1 ust. 19 i ust. 27 Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN wprowadza się zmiany do planu finansowego Pomorskiego ZPN 
na rok 2016. 
 
II.Przychody Związku zwiększa się o kwotę 37.068,00 zł do łącznej wysokości 4.900.912,00 zł. 
 
III.Koszty funkcjonowania Związku zmniejsza się o kwotę 15.130,00 zł do ogólnej w wysokości kosztów  
4.825.350,00 zł.  
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IV.Szczegółowy plan finansowy Pomorskiego ZPN na rok 2016 po zmianach stanowi załącznik do 
niniejszej Uchwały.   
 
V.Realizację uchwały powierza się prezesowi Związku, dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego 
ZPN. 
 
VI.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 97/Z/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyznania wyróżnień w formie odznak „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 66 § 1, § 3 i § 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia 
się, co następuje:  
I.Na wniosek Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN działaczom klubowym działającym na rzecz 
rozwoju pomorskiej piłki nożnej przyznaje się wyróżnienia i nadaje:  
a) złotą odznakę „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” dla: 
- Grzegorza Kasprzaka, 
- Bogdana Kulety, 
- Marka Leszczyńskiego. 
b) srebrną odznakę „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” dla: 
- Tomasza Kożuchowskiego, 
- Pawła Pagieły, 
- Michała Smarzyńskiego, 
- Karola Wasilewskiego, 
- Karola Złonkiewicza.  
 
II.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
 
 
 


