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KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XVI/Z/2021 

ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 05.07.2021 r. 

 
Spis treści: 
1.Uchwała nr 156/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku 
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 05.07.2021 r. 
 
2.Uchwała nr 157/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 07.06.2021 r. 
 
3.Uchwała nr 158/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - SAP MFS Gdańsk. 
 
4.Uchwała nr 159/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - KS Dębnickie Orły Dębnica Kaszubska. 
 
5.Uchwała nr 160/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - GKS Orliki Stary Dzierzgoń. 
 
6.Uchwała nr 161/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - Unia Kłodawa. 
 
7.Uchwała nr 162/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie odmowy usunięcia 
klubu GTS Trąbki Wielkie ze struktur Pomorskiego ZPN. 
 
8.Uchwała nr 163/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu KS Gryf Słupsk do celów marketingowych. 
 
9.Uchwała nr 164/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu KS Sport to Zdrowie Linia do celów marketingowych. 
 
10.Uchwała nr 165/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu KTS-K Luzino do celów marketingowych. 
 
11.Uchwała nr 166/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
Postanowień finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w 
sezonie 2021/2022. 
 
12.Uchwała nr 167/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie udzielenia 
pełnomocnictw do organizacji i prowadzenia rozgrywek w sezonie 2021/2022 przez Pomorski Związek 
Piłki Nożnej. 
 
13.Uchwała nr 168/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie udzielenia 
poparcia dla kandydata na Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
14.Uchwała nr 169/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie udzielenia 
poparcia dla kandydata na członka Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
15.Uchwała nr 170/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie udzielenia 
poparcia dla kandydata na członka Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
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16.Uchwała nr 171/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania kadry 
szkoleniowej klas afiliowanych na rok szkolny 2021/2022. 
 

17.Uchwała nr 172/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie wsparcia 
dla inicjatywy powstania wystawy 75-lecia sportu wiejskiego. 
 

18.Uchwała nr 173/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie 
powołania członków Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN. 
 

19.Uchwała nr 174/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie 
zwiększenia liczby drużyn w rozgrywkach IV ligi do 21. 
 

20.Uchwała nr 171/Z/2021 z dnia 05.07.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie 
dokooptowania do rozgrywek klasy A grupa III drużyny klubu Sokół Zblewo 
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Uchwała nr 156/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 05.07.2021 r. 

 
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 
05.07.2021 r. w 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 157/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 07.06.2021 r. 
 
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 07.06.2021 r. 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 158/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - SAP MFS Gdańsk. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015 r. „O członkostwie” (z późniejszymi 
zmianami) 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: Stowarzyszenie Akademia Piłkarska 
MFS Gdańsk wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS w dniu 17.02.2021 r. pod numerem 
887529. 
 
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 159/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
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w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - KS Dębnickie Orły Dębnica Kaszubska. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015 r. „O członkostwie” (z późniejszymi 
zmianami) 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: Klub Sportowy Dębnickie Orły Dębnica 
Kaszubska wpisany do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których 
statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez starostę słupskiego w 
dniu 28.09.2015 r. pod numerem 4/2015. 
 
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 160/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - GKS Orliki Stary Dzierzgoń. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015 r. „O członkostwie” (z późniejszymi 
zmianami) 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: Gminny Klub Sportowy Orliki Stary 
Dzierzgoń wpisany do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których 
statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez starostę sztumskiego 
w dniu 14.04.2015 r. pod numerem KS/34/. 
 
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 161/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Unia Kłodawa. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015 r. „O członkostwie” (z późniejszymi 
zmianami) 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: Unia Kłodawa wpisany do ewidencji 
klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia 
działalności gospodarczej, prowadzonej przez starostwo w Pruszczu Gdańskim w dniu 02.06.2021 r. pod 
numerem 51. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
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III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 162/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie odmowy usunięcia klubu GTS Trąbki Wielkie ze struktur Pomorskiego ZPN. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 21 
Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015 r. „O członkostwie” (z późniejszymi zmianami) 
postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN odmawia się usunięcia GTS Trąbki Wielki ze struktur 
Pomorskiego ZPN z przyczyn formalnych.  
 
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 163/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu KS Gryf Słupsk do celów marketingowych. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) „O członkostwie” postanawia się, co 
następuje:  
I.Na wniosek klubu KS Gryf Słupsk wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez drużyny młodzieżowe JE2, JF1, JF2 i G uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego 
ZPN sezonu 2021/2022 nazwy Futbolaki KS Gryf Słupsk.  
 
II.Prawo do używania nazwy, o której mowa w pkt. I, obłożone jest zastrzeżeniem, iż w rozumieniu wyżej 
cytowanych przepisów nie jest to zmiana nazwy klubu, co powoduje, że w oficjalnej dokumentacji w 
kontaktach z PZPN, Pomorskim ZPN i innymi organizacjami piłkarskimi czy sportowymi przy 
dokonywaniu czynności formalno-prawnych odnoście klubu piłkarskiego, potwierdzania i uprawniania 
zawodników, przy dokonywaniu transferów piłkarzy, a także przy wypełnianiu protokołów meczowych 
musi być używana nazwa uwidoczniona we właściwym rejestrze.  
 
III.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu 
Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 164/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 



- 6 - 

 

w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu KS Sport to Zdrowie Linia do celów marketingowych. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) „O członkostwie” postanawia się, co 
następuje:  
I.Na wniosek klubu KS Sport to Zdrowie Libia wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego ZPN sezonu 
2021/2022 nazwy KS Dąbrówka Linia.  
 
II.Prawo do używania nazwy, o której mowa w pkt. I, obłożone jest zastrzeżeniem, iż w rozumieniu wyżej 
cytowanych przepisów nie jest to zmiana nazwy klubu, co powoduje, że w oficjalnej dokumentacji w 
kontaktach z PZPN, Pomorskim ZPN i innymi organizacjami piłkarskimi czy sportowymi przy 
dokonywaniu czynności formalno-prawnych odnoście klubu piłkarskiego, potwierdzania i uprawniania 
zawodników, przy dokonywaniu transferów piłkarzy, a także przy wypełnianiu protokołów meczowych 
musi być używana nazwa uwidoczniona we właściwym rejestrze.  
 
III.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu 
Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 165/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu KTS-K Luzino do celów marketingowych. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) „O członkostwie” postanawia się, co 
następuje:  
I.Na wniosek klubu KS Gryf Słupsk wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez drużyny seniorów IV i klasy A uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego ZPN 
sezonu 2021/2022 nazwy KTS-K Wikęd Luzino, a wszystkie drużyny młodzieżowe i drużynę IV ligi 
kobiet nazwy KTS-K GOSRiT Luzino.  
 
II.Prawo do używania nazwy, o której mowa w pkt. I, obłożone jest zastrzeżeniem, iż w rozumieniu wyżej 
cytowanych przepisów nie jest to zmiana nazwy klubu, co powoduje, że w oficjalnej dokumentacji w 
kontaktach z PZPN, Pomorskim ZPN i innymi organizacjami piłkarskimi czy sportowymi przy 
dokonywaniu czynności formalno-prawnych odnoście klubu piłkarskiego, potwierdzania i uprawniania 
zawodników, przy dokonywaniu transferów piłkarzy, a także przy wypełnianiu protokołów meczowych 
musi być używana nazwa uwidoczniona we właściwym rejestrze.  
 
III.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu 
Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 166/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
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Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia postanowień finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

Pomorskiego ZPN w sezonie 2021/2022. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 4, 5 i 10 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się „Postanowienia finansowe 
dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2021/2022”. 
 
II.Tekst Postanowień, będący załącznikiem do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną 
Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022 i następne, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz 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 166/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
w sprawie zatwierdzenia Postanowień finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną 

Pomorskiego ZPN w sezonie 2021/2022 
 

POSTANOWIENIA FINANSOWE 
DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ  

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
w sezonie 2021/2022 

 
1. Kluby - członkowie Pomorskiego ZPN zobowiązane są dokonać wpłaty składki członkowskiej w 

wysokości i terminach określonych w odrębnej uchwale Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
2. Kluby - członkowie Pomorskiego ZPN - uczestniczące w rozgrywkach piłkarskich wnoszą opłatę na 

konto Związku z tytułu uczestnictwa w rozgrywkach od każdej z drużyn Klubu, w zależności od 
reprezentowanej klasy rozgrywkowej, w podanej niżej wysokości.  

1)  Ekstraklasa - 8.000,00 zł 
2)  I liga - 6.000,00 zł 
3)  II liga - 4.000,00 zł 
4)  III liga - 2.000,00 zł 
5)  IV liga - 1.300,00 zł 
6)  klasa Okręgowa - 1.000,00 zł 
7)  klasa A - 650,00 zł 
8)  klasa B - 300,00 zł 
9)  Ekstraklasa i I liga futsalu - 800,00 zł 
10)  II i III liga futsalu - 200,00 zł 
11)  Ekstraliga kobiet - 1.500,00 zł 
12)  I, II liga kobiet - 500,00 zł 
13)  III i IV liga kobiet - 200,00 zł 
14)  junior A, B, C, D, E, F i G - bez opłat 

 
3. Kluby zobowiązane są do uiszczenia opłaty, o których w pkt.2 nie później niż do startu rozgrywek 

danej klasy rozgrywkowej. 
 
4. Wysokość opłaty administracyjnej za weryfikację boisk: 
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1)  dla zespołu ekstraklasa - 600,00 zł 
2)  dla zespołu I liga - 500,00 zł 
3)  dla zespołu II liga - 400,00 zł 
4)  dla zespołu III liga - 300,00 zł 
5)  dla zespołu IV liga - 200,00 zł 
6)  dla zespołu klasa Okręgowa - 150,00 zł 
7)  dla zespołu klasa A - 100,00 zł 
8)  dla zespołu klasa B i klas pozostałych - 75,00 zł 

 
5. Opłata manipulacyjna za zgłoszenie drużyny do rozgrywek po terminie wynikającym z Regulaminu 

rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022 i następne lub 
zmianę wcześniejszego zgłoszenia w terminie wynikającym z postanowienia Komisji ds. Rozgrywek 
dla wszystkich lig i klasy rozgrywkowych - 200,00zł. 

 
6. Opłata manipulacyjna za zmianę terminu rozegrania meczu w okresie krótszym niż 14 dni od 

zgłoszonego w terminarzu: 
1)  IV liga - 200,00 zł 
2)  klasa Okręgowa - 150,00 zł 
3)  klasa A - 100,00 zł 
4)  klasa B  - 50,00 zł 
5)  rozgrywki młodzieżowe - 50,00 zł 
6)  IV liga - kobiet - 50,00 zł 

 
7. Kluby wypłacają delegowanym sędziom na zawody zryczałtowany ekwiwalent według ustalonych 

przez Pomorski ZPN stawek - na podstawie delegacji wystawionej przez Kolegium Sędziów. Na 
podstawie złożonej deklaracji Kluby mogą rozliczać koszty sędziów za pośrednictwem Biura 
Pomorskiego ZPN według zasad określanych przez Zarząd Pomorskiego ZPN w trybie odrębnej 
uchwały.   

 
8. Opłaty z tytułu uprawnienia zawodnika do gry w jednym cyklu rozgrywkowym tak przed 

rozpoczęciem jak i w trakcie sezonu pobiera się w wysokości: 
1)  dla zawodników Ekstraklasy - 30,00 zł 
2)  dla zawodników I ligi  - 30,00 zł 
3)  dla zawodników II ligi  - 30,00 zł 
4)  dla zawodników III ligi  - bez opłat 
5)  dla zawodników IV ligi  - bez opłat 
6)  dla zawodników klasy Okręgowej - bez opłat 
7)  dla zawodników klasy A - bez opłat 
8)  dla zawodników klasy B - bez opłat 
9)  dla zawodników Ekstraklasy - futsalu  - 20,00 zł 
10)  dla zawodników I ligi - futsalu  - 20,00 zł 
11)  dla zawodników II ligi - futsalu  - 20,00 zł 
12)  dla zawodników III ligi - futsalu  - 20,00 zł 
13)  dla zawodniczek Ekstraligi - kobiet - 25,00 zł 
14)  dla zawodniczek I ligi - kobiet - 25,00 zł 
15)  dla zawodniczek II ligi - kobiet - 10,00zł 
16)  dla zawodniczek III ligi - kobiet - 1,00 zł 
17)  dla zawodniczek IV ligi - kobiet - 1,00 zł 
18)  dla zawodników młodzieżowych - bez opłat 

 
9. Opłaty za uprawnienia zawodników kluby wnoszą na konto Pomorskiego ZPN. 
 
10. Klub otrzymujący ekwiwalent (odstępujący) za wyszkolenie transferowanego zawodnika dokonuje 

wpłaty na konto Pomorskiego ZPN w wysokości 3% od ustalonego między klubami ekwiwalentu 
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netto za transfer krajowy lub w wysokości 2% ustalonego między klubami ekwiwalentu netto za 
transfer zagraniczny. 

 
11. Klub pozyskujący zawodnika jest zobowiązany dokonać wpłaty 2% ustalonego między stronami 

ekwiwalentu netto na konto Związku Piłki Nożnej, którego jest członkiem. 
 
12. Postanowienia ust. 9 i 10 stosuje się również odpowiednio w razie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

netto za wyszkolenie zawodnika przez właściwe organy PZPN lub Pomorskiego ZPN. 
 
13. W przypadku, gdy kwota 3% lub 2% od ustalonego między klubami ekwiwalentu netto, o którym 

mowa w ust. 9 i 10, jest niższa od ryczałtu podanego poniżej, kluby pozyskujący i odstępujący 
zawodnika, wpłacają przy uprawnieniu do gry ryczałt w wysokości określonej dla poszczególnej 
klasy rozgrywkowej. 

 
14. Klub pozyskujący zawodnika na mocy transferu definitywnego (odpłatnego lub nieodpłatnego) 

wpłaca na konto Pomorskiego ZPN ryczałt w wysokości: 
1)  do zespołu Ekstraklasy - 2.000,00 zł 
2)  do zespołu I ligi - 1.500,00 zł 
3)  do zespołu II ligi - 1.000,00 zł 
4)  do zespołu III ligi - 700,00 zł 
5)  do zespołu IV ligi - 500,00 zł 
6)  do zespołu klasy Okręgowej - 300,00 zł 
7)  do zespołu klasy A - 200,00 zł 
8)  do zespołu klasy B - 150,00 zł 
9)  do zespołu Ekstraklasy - futsal  - 200,00 zł 
10)  do zespołu I ligi - futsal  - 200,00 zł 
11)  do zespołu II - futsal - 150,00 zł 
12)  do zespołu III ligi - futsal - 150,00 zł 
13)  do zespołu Ekstraligi - kobiet - 200,00 zł 
14)  do zespołu I ligi - kobiet - 200,00 zł 
15)  do zespołu II ligi - kobiet - 150,00 zł 
16)  do zespołu III i IV ligi - kobiet - 50,00 zł 
17)  do zespołu junior A, B, C, D, E i F - bez opłat 

 
15. Klub odstępujący zawodnika na mocy transferu definitywnego (odpłatnego lub nieodpłatnego) 

wpłaca na konto Pomorskiego ZPN ryczałt w wysokości: 
1)  do zespołu Ekstraklasy - 2.000,00zł   
2)  do zespołu I ligi - 1.500,00zł   
3)  do zespołu II ligi - 1.000,00zł   
4)  do zespołu III ligi - 700,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 1.000,00zł 
5)  do zespołu IV ligi - 500,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 900,00zł 
6)  do zespołu klasy Okręgowej - 300,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 600,00zł 
7)  do zespołu klasy A - 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 400,00zł 
8)  do zespołu klasy B - 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 300,00zł 
9)  do zespołu Ekstraklasy - futsal  - 200,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 400,00zł 
10)  do zespołu I ligi - futsal  - 200,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 400,00zł 
11)  do zespołu II - futsal - 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 300,00zł 
12)  do zespołu III ligi - futsal - 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 300,00zł 
13)  do zespołu Ekstraligi - kobiet - 200,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 200,00zł 
14)  do zespołu I ligi - kobiet - 200,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 200,00zł 
15)  do zespołu II ligi - kobiet - 150,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 150,00zł 
16)  do zespołu III i IV ligi - kobiet - 50,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 200,00zł 
17)  do zespołu junior A  - bez opłat do klubu spoza Pomorskiego ZPN - 300,00zł 

 



- 10 - 

 

16. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu czasowego (odpłatnego lub nieodpłatnego) wpłaca 
na konto Pomorskiego ZPN ryczałt w wysokości: 
1)  do zespołu Ekstraklasy - 1.000,00 zł 
2)  do zespołu I ligi - 750,00 zł 
3)  do zespołu II ligi - 750,00 zł 
4)  do zespołu III ligi - 350,00 zł 
5)  do zespołu IV ligi - 250,00 zł 
6)  do zespołu klasy Okręgowej - 150,00 zł 
7)  do zespołu klasy A - 100,00 zł 
8)  do zespołu klasy B - 75,00 zł 
9)  do zespołu Ekstraklasy -futsal  - 100,00 zł 
10)  do zespołu I ligi - futsal  - 100,00 zł 
11)  do zespołu II - futsal - 100,00 zł 
12)  do zespołu III ligi - futsal - 100,00 zł 
13)  do zespołu Ekstraligi - kobiet - 150,00 zł 
14)  do zespołu I ligi - kobiet - 150,00 zł 
15)  do zespołu II ligi - kobiet - 100,00 zł 
16)  do zespołu III i IV ligi - kobiet - 75,00 zł 
17)  do zespołu junior A, B, C, D, E i F - bez opłat 

 
17. Klub zwalniający zawodnika na mocy transferu czasowego (odpłatnego lub nieodpłatnego) wpłaca 

na konto Pomorskiego ZPN ryczałt w wysokości: 
1)  do zespołu Ekstraklasy - 1.000,00zł   
2)  do zespołu I ligi - 750,00zł   
3)  do zespołu II ligi - 750,00zł   
4)  do zespołu III ligi - 250,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN  - 500,00zł 
5)  do zespołu IV ligi - 150,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN  - 450,00zł 
6)  do zespołu klasy Okręgowej - 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN  - 300,00zł 
7)  do zespołu klasy A - 50,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN  - 300,00zł 
8)  do zespołu klasy B - 25,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN  - 200,00zł 
9)  do zespołu Ekstraklasy - futsal  - 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN  - 200,00zł 
10)  do zespołu I ligi - futsal  - 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN  - 200,00zł 
11)  do zespołu II - futsal - 50,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN  - 150,00zł 
12)  do zespołu III ligi - futsal - 50,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN  - 150,00zł 
13)  do zespołu Ekstraligi - kobiet - 150,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN  - 150,00zł 
14)  do zespołu I ligi - kobiet - 150,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN  - 150,00zł 
15)  do zespołu II ligi - kobiet - 100,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN  - 100,00zł 
16)  do zespołu III i IV ligi - kobiet - 25,00zł do klubu spoza Pomorskiego ZPN  - 100,00zł 
17)  do zespołu junior A - bez opłat do klubu spoza Pomorskiego ZPN  - 150,00zł 
 

18. W razie uprawnienia zawodnika wolnego, który nie jest związany z klubem żadną umową bądź 
kontraktem ani nie ma obowiązującej deklaracji gry amatora lub na podstawie decyzji Komisji PZPN 
(ZPN), o której mowa w Uchwale nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku  klub pozyskujący zawodnika 
wpłaca na rzecz Pomorskiego ZPN ryczałt w wysokości: 
1)  do zespołu Ekstraklasy - 4.000,00 zł 
2)  do zespołu I ligi - 3.000,00 zł 
3)  do zespołu II ligi - 2.000,00 zł 
4)  do zespołu III ligi - 1.200,00 zł 
5)  do zespołu IV ligi - 600,00 zł 
6)  do zespołu klasy Okręgowej - 300,00 zł 
7)  do zespołu klasy A - 200,00 zł 
8)  do zespołu klasy B - 150,00 zł 
9)  do zespołu futsalu  - 100,00 zł 
10)  do zespołu Ekstraligi kobiet - 200,00 zł 
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11)   do zespołu I ligi kobiet - 100,00 zł  
12)  do zespołu II, III i IV ligi kobiet - 50,00zł 
13)  do zespołu junior A, B, C, D, E i F - bez opłat 
 

19. W razie uprawnienia zawodnika wolnego, który nie podpisał deklaracji gry amatora na nowy sezon, a 
zarazem nie brał udziału w rozgrywkach przez okres minimum 12 miesięcy klub pozyskujący 
zawodnika zwolniony jest z opłat. 
 

20. Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu zagranicznego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz 
macierzystego Związku Piłki Nożnej 2% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za wyszkolenie lub 
kwoty odstępnego. 
 

21. Klub odstępujący zawodnika wolnego do klubu polskiego jest zobowiązany do wpłaty na rzecz 
macierzystego Związku Piłki Nożnej 3% od kwoty netto ustalonego ekwiwalentu za wyszkolenie lub 
kwoty odstępnego. 
 

22. Niezależnie od opłat, o których wyżej mowa, w przypadku przejścia zawodnika do innego Związku 
Piłki Nożnej - Klub pozyskujący zawodnika w tym również zawodnika, który nie jest związany 
kontraktem (umową) z klubem, zobowiązany jest dokonać wpłaty na konto Pomorskiego ZPN, za 
uzyskanie danych o karalności i wyrejestrowanie zawodnika w następującej wysokości: 
1)  w przypadku zawodników Ekstraklasy - 750,00 zł 
2)  w przypadku zawodników I ligi - 500,00 zł 
3)  w przypadku zawodników II ligi - 500,00 zł 
4)  w przypadku zawodników III ligi - 300,00 zł 
5)  w przypadku zawodników klas niższych - 150,00 zł 
6)  w przypadku zawodników futsalu  - bez opłat 
7)  w przypadku zawodniczek - bez opłat 
 

23. Opłaty, o którym mowa w pkt. 19 dotyczą także zawodników, stosownie do przepisu § 27 ust. 1 pkt. 
b) Uchwały Zarządu PZPN nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie statusu zawodników 
występujących w polskich klubach piłkarskich oraz zasad zmian przynależności klubowej. 
 

24. W przypadku ponownego uprawnienia zawodnika w tym samym sezonie do wyższej klasy, niż klasa, 
do której ten sam Klub już dokonał uprawnienia tego zawodnika, jest on zobowiązany do uiszczenia 
opłaty z tego tytułu w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wysokością już uiszczonej opłaty, a 
opłaty należnej z tytułu uprawnienia lub/i opłaty transferowej zawodnika do klasy, do której zostaje 
on uprawniony. 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 167/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie udzielenia pełnomocnictw do organizacji i prowadzenia rozgrywek w sezonie 2021/2022 
przez Pomorski Związek Piłki Nożnej. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 11 § 1 ust. 1, art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego 
ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN, udzielone zostaje pełnomocnictwo do 
organizacji i prowadzenia rozgrywek w rejonie gdańskim w sezonie 2021/2022 w następującym 
zakresie: 
a) IV liga - jedna (1) grupa, 
b) klasa Okręgowa - dwie (2) grupy, 
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c) klasa A - trzy (3) grupy, 
d) klasa B - cztery-sześć (4-6) grup, 
e) grupy młodzieżowe (w tym grupy dziewcząt), 
f) Pucharu Polski. 
 
II.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN, udziela się pełnomocnictw do organizacji i 
prowadzenia rozgrywek przez Podokręg Słupski w sezonie 2021/2022 w następującym zakresie: 
a) klasa Okręgowa - jedna (1) grupa, 
b) klasa A - dwie (2) grupy, 
c) klasa B - dwie (2) grupy, 
d) grupy młodzieżowe (w tym grupy dziewcząt), 
e) Pucharu Polski. 
 
III.Na wniosek wiceprezesa ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN, udziela się pełnomocnictw do 
organizacji i prowadzenia rozgrywek przez Podokręg Malborski w sezonie 2021/2022 w następującym 
zakresie: 
a) klasa A - jedna (1) grupa, 
b) klasa B - dwie (2) grupy, 
c) grupy młodzieżowe (w tym grupy dziewcząt), 
d) Pucharu Polski. 
 
IV.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN, pełnomocnikom 
Zarządu Pomorskiego ZPN ds. podokręgów, przewodniczącym Komisji ds. Rozgrywek, przewodniczącym 
Komisji Dyscyplinarnych, przewodniczącym Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, 
przewodniczącym Zarządów Kolegium Sędziów, dyrektorowi Biura Pomorskiego ZPN, kierownikom Biur 
podokręgów oraz księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 168/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie udzielenia poparcia dla kandydata na Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust.19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN udzielić poparcia dla kandydatury Marka Koźmińskiego w 
najbliższych wyborach na funkcję prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
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 169/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie udzielenia poparcia dla kandydata na członka Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust.19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 



- 13 - 

 

I.Udzielić poparcia dla kandydatury Radosława Michalskiego w najbliższych wyborach na funkcję 
członka Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
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 170/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie udzielenia poparcia dla kandydata na członka Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust.19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Udzielić poparcia dla kandydatury Krzysztofa Malinowskiego w najbliższych wyborach na funkcję 
członka Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
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 171/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania kadry szkoleniowej klas afiliowanych na rok szkolny 2021/2022. 
 

Na podstawie art. 35 § 1 ust. 17 w związku z art. 11 § 1 ust. 3, art. 12 § 1 ust. 23 oraz art. 61 § 2 ust. 4 
Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN powołuje się kadrę szkoleniowo-organizacyjną klas afiliowanych 
Pomorskiego ZPN przy ZSSiO w Gdańsku, na rok szkolny 2021/2022, w następującym składzie: 
- Tomasz Borkowski - klasa VIII, 
- Krzysztof Wilk - klasa VIII, 
- Łukasz Godlewski - klasa VIII, 
- Paweł Wypij - klasa VIII, 
- Maciej Gemborys - klasa VII, trener bramkarzy klasa VII-VIII, 
- Paweł Budziwojski - klasa VII. 
 
II.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN powołuje się kadrę szkoleniowo-organizacyjną klas 
afiliowanych Pomorskiego ZPN przy SP1 w Malborku, na rok szkolny 2021/2022, w następującym 
składzie: 
- Henryk Pawłowski - trener koordynator klas sportowych, 
- Andrzej Głowacki - klasa VIII, 
- Radosław Szczuchniak - klasa VII, 
- Jarosław Talik - trener bramkarzy, 
- Piotr Śledź - fizjoterapeuta klas sportowych. 
 
III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN. 
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IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 172/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie wsparcia dla inicjatywy powstania wystawy 75-lecia sportu wiejskiego. 
  
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 w związku z art. 11 § ust. 5 i art. 12 § 1 ust. 32 Statutu Pomorskiego ZPN 
postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN udziela się dla Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów 
Sportowych w Gdańsku wsparcia w wysokości 3.000,00 zł na pokrycie kosztów organizacji wystawy z 
okazji 75-lecia sportu wiejskiego na Pomorzu. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się dyrektorowi Biura i księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 173/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania członków Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN. 
  
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek przewodniczącej Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN na członka Komisji ds. 
Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN powołane zostają Magda Kołacz i Patrycja Salwa. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącej 
Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 174/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zwiększenia liczby drużyn w rozgrywkach IV ligi do 21. 
  
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 i 11 w związku z art. 11 § 1 ust. 1 i art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu 
Pomorskiego ZPN oraz opinii Departamentu Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN z dnia 30.06.2021 r. 
postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN zwiększa się liczbę drużyn uczestniczących w rozgrywkach 
sezonu 2021/2022 IV do 21 w związku z zakwalifikowaniem do tej klasy rozgrywkowej drużyny klubu 
Bytovia Bytów. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN oraz 
przewodniczącemu Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
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III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 175/Z/2021 z dnia 05 lipca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie dokooptowania do rozgrywek klasy A grupa III drużyny klubu Sokół Zblewo. 
  
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 i 11 w związku z art. 11 § 1 ust. 1 oraz art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN wyrazić zgodę na dokooptowania do rozgrywek klasy A grupa III 
drużyny klubu Sokół Zblewo. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN oraz 
przewodniczącemu Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 

 


