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KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXII/Z/2017 
ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 25.09.2017r. 
 
Spis treści: 
1.Uchwała nr 261/Z/2017 z dnia 25.09.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku 
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 25.09.2017r. 
 
2.Uchwała nr 262/Z/2017 z dnia 25.09.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 28.08.2017r. 
 
3.Uchwała nr 263/Z/2017 z dnia 25.09.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - KS Cygnus Przywidz. 
 
4.Uchwała nr 264/Z/2017 z dnia 25.09.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu KS Wierzyca Pelplin. 
 
5.Uchwała nr 265/Z/2017 z dnia 25.09.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmian w składzie 
osobowym Komisji Licencji Sędziowskich Pomorskiego ZPN. 
 
6.Uchwała nr 266/Z/2017 z dnia 25.09.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie uznania Igora 
Rudzińskiego za persona non grata oraz pozbawienia funkcji Delegata na Walne Zgromadzenie 
Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
7.Uchwała nr 268/Z/2017 z dnia 25.09.2017r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania składu 
osobowego Sądu Konkursowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 - 
 

 
- 1 - 

Uchwała nr 261/Z/2017 z dnia 25 września 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 25.09.2017r. 
 
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 
25.09.2017r. 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 262/Z/2017 z dnia 25 września 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 28.08.2017r. 
 
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 28.08.2017r. 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 263/Z/2017 z dnia 25 września 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - KS Cygnus Przywidz. 
 
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: Klub Sportowy Cygnus Przywidz 
wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz 
samodzielnych publicznych zakładów opieki społecznej Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 
30.11.2016r. pod numerem 0000649911. 
 
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 263/Z/2017 z dnia 25 września 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
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w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu KS Wierzyca Pelplin. 
 
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 o członkostwie postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek klubu KS Wierzyca Pelplin wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez drużynę seniorów w rozgrywkach III ligi w sezonie 2017/2018 nazwy KS Wierzyca 
DECKA Pelplin.   
 
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 265/Z/2017 z dnia 25 września 2017 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Licencji Sędziowskich Pomorskiego ZPN. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku art. 12 § 1 ust. 25 Statutu Pomorskiego ZPN oraz w związku z 
§ 9 ust. 1 Uchwały nr IV/74 z dnia 19 kwietnia 2012 roku Zarządu PZPN w sprawie licencji dla sędziów 
piłkarskich postanawia się, co następuje:  
I.Ze składu Komisji Licencji Sędziowskich Pomorskiego ZPN, w związku z odwołaniem z funkcji członka 
Komisji ds. Rozgrywek, odwołany zostaje Wiesław Włodarczyk. 
    
II.Do składu Komisji Licencji Sędziowskich Pomorskiego ZPN, z tytułu pełnionych funkcji, powołuje się 
przedstawiciela Komisji ds. Rozgrywek Dariusza Bohonos.  
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN.  
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 266/Z/2017 z dnia 25 września 2017 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie uznania Igora Rudzińskiego za persona non grata oraz pozbawienia funkcji Delegata na Walne 

Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
Na podstawie art. 18 § 1 pkt 9 oraz art. 35 § 1 pkt 19 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w 
związku z art. 22 § 6 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Pomorskiego Związku Piłki 
Nożnej postanawia: 
I.Uznać Igora Rudzińskiego za persona non grata. 
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II.Pozbawić Igora Rudzińskiego funkcji Delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. 
 
III.Uzasadnienie do Uchwały w załączniku. 
 
IV.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 266/Z/2017 z dnia 25.09.2017r. 
w sprawie uznania Igora Rudzińskiego za persona non grata oraz pozbawienia funkcji Delegata na Walne 

Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Igor Rudziński jest administratorem Portalu Internetowego pomorskifutbol.pl. Portal ten o profilu 
piłkarskim, poza prezentacją aktualnych tabel, wyników, terminarzy i statystyk związanych z piłką nożną 
w województwie pomorskim, był również aktywnym uczestnikiem kampanii wyborczej do władz 
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w okresie wiosna - lato 2016 roku. Poza publikowaniem 
polemicznych oraz krytycznych artykułów na temat działalności Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, 
które bez wątpienia mieściły się w ramach prawa do krytyki i wolności prasy, Igor Rudziński jako 
administrator tego Portalu dopuścił do tego, iż na forum pojawiły się komentarze jednoznacznie 
zniesławiające i znieważające działaczy piłkarskich funkcjonujących w strukturach Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej. Nie reagował na pojawiające się na tym forum wulgaryzmy i inne obraźliwe 
określenia pod adresem wielu osób, jak również akceptował publikowanie licznych komentarzy 
zawierających pomówienia . O wpisach tych miał jednak pełną wiedzę, gdyż uczestniczył w dyskusji na 
forum internetowym pod nickiem "Igor", a część zawartych w komentarzach pomówień uczynił osnową 
swojego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z dnia 02 sierpnia 2016 roku, 
skierowanym do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz.  
 
Jak przyjmuje się w orzecznictwie sądowym, usługodawca świadczący usługę polegającą na udostępnieniu 
możliwości bezpłatnego korzystania z internetu oraz zamieszczania wpisów na uruchomionym przez siebie 
portalu dyskusyjnym, odpowiada za naruszenie tą drogą cudzych dóbr osobistych wtedy, gdy wiedział, że 
wpis narusza takie dobro i mimo to nie uniemożliwił niezwłocznie dostępu do wpisu, a więc nie usunął go 
niezwłocznie (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2011 roku, sygn. akt IV CSK 665/10). Wiedza 
administratora na temat inkryminowanych wpisów internautów, wyklucza skuteczność powoływania się na 
przepis art. 15 ustawy z 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, który zwalnia go od 
obowiązku sprawdzania przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych internetowych. Jako 
wiedzę administratora o inkryminowanych komentarzach internautów w rozumieniu przepisu art. 14 ust. 1 
ustawy z 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, należy zakwalifikować sytuację, kiedy 
administrator w związku z doświadczeniem z dotychczasowej działalności na polu świadczenia usług 
hostingu liczy się z realną możliwością dokonywania przez internautów wpisów o treści naruszającej dobra 
osobiste konkretnych osób, a to w związku z treścią artykułu prasowego, pod którym anonimowi internauci 
zamieszczają swoje opinie i godząc się z tym nie podejmuje stosownych działań, pomimo zatrudnienia 
pracowników, którzy zajmują się także usuwaniem wpisów naruszających interesy ekonomiczne 
administratora (chodzi np. o wpisy będące reklamą czy informacją handlową internautów) oraz pomimo 
wiedzy, że system automatycznej filtracji używanego przez internautów słownictwa nie jest skuteczny (por. 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2016 roku, sygn. akt I CSk 598/15).  
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Bezczynność administratora portalu na bezprawne działania anonimowych internautów stanowi co 
najmniej delikt cywilny. Na umyślność takiego zachowania wskazuje jego instrumentalne wykorzystane 
w ramach demokratycznej procedury wyborczej, jak również wykorzystanie uzyskanych w ten sposób 
informacji w działaniach procesowych podjętych przeciwko Pomorskiemu Związkowi Piłki Nożnej przed 
organami ścigania.  
 
Kierując w dniu 02 sierpnia 2016 roku zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 
działaczy Pomorskiego Związku Piłki Nożnej polegających na karalnej niegospodarności oraz 
poświadczaniu nieprawdy w dokumentach mających znaczenie prawne, Igor Rudziński uczynił to na 
niecałe trzy tygodnie przed Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniem Delegatów 
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Powiązanie tego posunięcia ze zbliżającymi się wówczas wyborami 
do władz Związku wydaje się być oczywiste. Treść zarzutów stawianych przez Igora Rudzińskiego 
działaczom Pomorskiego Związku Piłki Nożnej nie zyskała jednak uznania organów ścigania, gdyż 
postanowieniem z dnia 30 grudnia 2016 roku, Prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz 
umorzył śledztwo w sprawie PR 3 Ds. 120.2016, nie tylko nie doszukując się znamion czynów 
zabronionych w zachowaniach opisywanych w zawiadomieniu, lecz również stwierdzając brak 
nieprawidłowości w działalności Związku. Nieustępliwość w poszukiwaniu rzekomej przestępczości w 
strukturach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej wyrażona została przez Igora Rudzińskiego 
podejmowaniem dalszych starań procesowych mających na celu wzruszenie rozstrzygnięcia o 
umorzeniu śledztwa.  
 
Dodać należy, iż Igor Rudziński nie podjął żadnych działań zmierzających do wyjaśnienia kwestii 
ewentualnych nieprawidłowości w ramach procedur wewnątrzzwiązkowych, czy to poprzez próbę 
zainicjowania postępowania dyscyplinarnego, czy też poprzez próbę zainicjowania postępowania 
kontrolnego przez organ kontroli wewnętrznej związku sportowego. Takim zachowaniem dał wyraz 
nielojalności organizacyjnej, jak również temu, iż nie zależy mu na funkcjonowaniu w strukturach 
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.  
 
W ocenie Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej postępowanie Igora Rudzińskiego kwalifikuje do 
uznania go za persona non grata. W strukturach Związku jest miejsce dla wszystkich osób 
zaangażowanych w rozwój sportu piłki nożnej w województwie pomorskim. Nie negowane jest również 
prawo do krytyki i polemiki z władzami Związku. Ale warunkiem funkcjonowania w tych strukturach 
powinno być minimum lojalności organizacyjnej, wola przestrzegania obowiązujących zasad i reguł 
wewnątrzzwiązkowych. Nie powinno natomiast być miejsca dla osób nie respektujących dobra 
wspólnego, dobrego imienia organizacji, jak również czci i godności wszystkich działaczy pomorskiego 
futbolu.  
 
Zarząd Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, w odróżnieniu od działań Igora Rudzińskiego, nie sięga po 
środki prawne przewidziane przepisami Kodeksu karnego, Kodeksu cywilnego czy Prawa prasowego. 
Uznaje, iż wystarczającym, adekwatnym posunięciem jest sięgnięcie po instrumenty 
wewnątrzzwiązkowe. Jak wskazuje bowiem art. 3 § 3 Statutu Pomorski Związek Piłki Nożnej jest 
dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją sportową działającą w oparciu o zrzeszonych w niej 
członków.  
 
Stosownie do treści art. 18 § 1 pkt 9 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej członkowie Pomorskiego 
ZPN są zobowiązani do nieutrzymywania żadnych relacji natury sportowej i organizacyjnej z 
podmiotami nieuznanymi przez Związek, podmiotami uznanymi przez Zarząd Pomorskiego ZPN za 
persona non grata lub z członkami, którzy są zawieszeni lub zostali wykluczeni.  
 
Uznanie Igora Rudzińskiego za persona non grata aktualizuje konieczność oceny jego prawnych 
możliwości i predyspozycji do pełnienia funkcji Delegata Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie 
PZPN.  
 
W wyborach przeprowadzonych w Pomorskim Związku Piłki Nożnej w dniu 20 sierpnia 2016 roku na 
funkcję Delegata na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej, Igor Rudziński uzyskał 
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poparcie 23 osób spośród 104 osób biorących udział w głosowaniu (tj. 22%). Zajął szóste miejsce, które 
spowodowało, iż stał się drugim Zastępcą Delegata na Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Piłki 
Nożnej. Uprawnienie do udziału w Walnym Zgromadzeniu PZPN Igor Rudziński uzyskał wyłączenie na 
skutek wygaśnięcia mandatu Delegata Krzysztofa Malinowskiego z uwagi na to, iż został on wybrany 
przez Walne Zgromadzenie PZPN na czteroletnią kadencję do Komisji Rewizyjnej PZPN.  
 
Zgodnie z art. 22 § 6 pkt 6 Statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej delegat może zostać pozbawiony 
swojej funkcji na podstawie uchwały kompetentnego organu danego członka PZPN. Takie pozbawienie 
funkcji może nastąpić w szczególności w przypadku: 

a) wszczęcia przeciwko delegatowi przez organy ścigania postępowania karnego o przestępstwo 
umyślne, ścigane z urzędu; 

b) wszczęcia przez organy związkowe postępowania dyscyplinarnego z powodu naruszenia 
etycznych i moralnych standardów gry w piłkę nożną; 

c) zaprzestania wykonywania funkcji lub innej działalności w organizacji członkowskiej PZPN.  
Katalog podstaw do pozbawienia funkcji delegata nie jest zamknięty, o czym przesądza sformułowanie 
"w szczególności".  
 
Zgodnie z art. 27 § 1 Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, do kompetencji Walnego Zgromadzenia 
należy wybór delegatów na Walne Zgromadzenie PZPN. W odróżnieniu od innych kompetencji Walnego 
Zgromadzenia Pomorskiego ZPN przewidzianych np. w art. 27 § 1 pkt 3 (wybór i odwołanie: Prezesa, 
Wiceprezesów, członków Zarządu, a także Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i członków Komisji 
Rewizyjnej) lub w art. 28 § 5 (odwołanie w trakcie kadencji Komisarza Wyborczego), pozbawienie  
funkcji delegata na Walne Zgromadzenie PZPN nie zostało zastrzeżone do kompetencji tego organu 
władzy. W tej sytuacji zastosowanie powinien znaleźć art. 35 § 1 pkt 19 Statutu Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej, z którego wynika, iż do kompetencji Zarządu Pomorskiego ZPN należy m.in. podejmowanie 
innych decyzji i uchwał we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Walnego 
Zgromadzenia Delegatów, Komisji Rewizyjnej i organów jurysdykcyjnych Pomorskiego ZPN. Oznacza to, 
iż kompetentnym organem Pomorskiego ZPN uprawnionym do pozbawienia funkcji delegata na Walne 
Zgromadzenie PZPN jest Zarząd Pomorskiego ZPN.  
 
W ocenie Zarządu Pomorskiego ZPN, Igor Rudziński jako persona non grata nie ma możliwości pełnienia 
funkcji Delegata Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie PZPN.  
 
Z tych względów pozbawienie funkcji Delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów PZPN jest konieczne i 
w pełni uzasadnione.  
 
Uchwała Zarządu Pomorskiego ZPN jest ostateczna, gdyż żadna z regulacji wewnątrzzwiązkowych nie 
przewiduje w tej materii trybu odwoławczego. Wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN 
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 267/Z/2017 z dnia 25 września 2017 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania składu osobowego Sądu Konkursowego. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z Uchwałą nr 109/Z/2016 z dnia 
19.12.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę licencjacką i 
magisterską związaną z pomorską piłką nożną postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN powołuje się Sąd Konkursowy w składzie: 
- Andrzej Szwarc, 
- Maciej Wierzbowski, 
- Jan Ponulak. 
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II.Do zadań Sądu Konkursowego należy ocena prac złożonych w ramach  konkursu na najlepszą pracę 
licencjacką i magisterską związaną z pomorską piłką nożną. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN.  
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
 
 
 

 


