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KOMUNIKAT UCHWAŁ nr V/Z/2020 

ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 30.11.2020 r. 

 
Spis treści: 
1.Uchwała nr 74/Z/2020 z dnia 30.11.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku 
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 27.10.2020 r. 
 
2.Uchwała nr 75/Z/2020 z dnia 30.11.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 27.10.2020 r. 
 
3.Uchwała nr 76/Z/2020 z dnia 30.11.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia tekstu 
jednolitego Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
4.Uchwała nr 77/Z/2020 z dnia 30.11.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Rzecznika Etyki Pomorskiego ZPN. 
 
5.Uchwała nr 78/Z/2020 z dnia 30.11.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego ZPN. 
 
6.Uchwała nr 79/Z/2020 z dnia 30.11.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Rady Trenerów Pomorskiego ZPN. 
 
7.Uchwała nr 80/Z/2020 z dnia 30.11.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej Pomorskiego ZPN. 
 
8.Uchwała nr 81/Z/2020 z dnia 30.11.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN. 
 
9.Uchwała nr 82/Z/2020 z dnia 30.11.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia ramowego 
kalendarzy rozgrywek w piłkę nożną organizowanych przez Pomorski ZPN w rundzie wiosennej sezonu 
2020/2021. 
 
10.Uchwała nr 83/Z/2020 z dnia 30.11.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
nagród dla działaczy społecznych z tytuły działalności na rzecz Pomorskiego ZPN w roku 2020. 
 
11.Uchwała nr 84/Z/2020 z dnia 30.11.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyznania 
wyróżnień w formie odznaki „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”. 
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Uchwała nr 74/Z/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 30.11.2020 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 
30.11.2020 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 75/Z/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 27.10.2020 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 27.10.2020 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 76/Z/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN w związku art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 
1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1203 z późniejszymi 
zmianami) oraz w związku z punktem II Uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-
Wyborczego Delegatów Pomorskiego ZPN z dnia 22 sierpnia 2020 r., postanawia się, co następuje: 
I.Przyjąć tekst jednolity Statutu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, uwzględniający zmiany Statutu 
dokonane na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej w dniu 22 sierpnia 2020 roku.  
 
II.Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN.  
 
IV.Uchwała wchodzi w życie, z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 77/Z/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku 
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Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rzecznika Etyki Pomorskiego ZPN. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulamin Rzecznika Etyki 
Pomorskiego ZPN w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
II.Realizację uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN oraz rzecznikowi etyki Pomorskiego 
ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 77/Z/2020 z dnia 30.11.2020 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rzecznika Etyki Pomorskiego ZPN. 

 
REGULAMIN 

RZECZNIKA ETYKI 
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 
§ 1 

Rzecznik Etyki Pomorskiego Związku Piłki Nożnej jest organem Zarządu Pomorskiego ZPN powołanym, 
na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN przez Zarząd Pomorskiego ZPN, do promowania, 
upowszechniania i zabezpieczenia przestrzegania pozytywnych postaw, standardów zachowań, 
określonych w Piłkarskim Kodeksie Etycznym oraz innych dokumentach wewnątrzzwiązkowych, 
nawiązujących do zasad fair play i uczciwej rywalizacji sportowej opartej na regule równych szans 
konkurentów.  
 

§ 2 
W swojej działalności Rzecznik Etyki Pomorskiego ZPN korzysta z pełnej niezależności i swobody 
postępowania, podlegając jedynie w sferze organizacyjnej prezesowi Pomorskiego ZPN. 
 

§ 3 
Do szczegółowych kompetencji Rzecznika Etyki Pomorskiego ZPN należy: 
1. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem Piłkarskiego Kodeksu Etycznego PZPN przez członków 

Pomorskiego ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów piłkarskich, licencjonowanych 
organizatorów imprez piłkarskich, sędziów i działaczy piłkarskich. 

2. Podejmowanie we współpracy ze statutowymi organami Pomorskiego ZPN i właściwymi 
jednostkami organizacyjnymi Biura Związku działań zmierzających do upowszechniania etyczno-
moralnych zasad postępowania we współzawodnictwie sportowym gry w piłkę nożną. 

3. Inspirowanie, zachęcanie i kształtowanie rozwiązań formułujących wzorce pożądanych zachowań 
we wszystkich środowiskach piłkarskich Związku. 

4. Przekazywanie do środowisk piłkarskich zaleceń, informacji i materiałów promujących wartości 
etyczne futbolu, zasady fair play i uczciwej rywalizacji sportowej w piłce nożnej. 

5. Napiętnowanie wszystkich zjawisk korupcjogennych i innych form nieuczciwości sportowej w piłce 
nożnej. 

6. W szczególnych przypadkach, występowanie za pośrednictwem prezesa Pomorskiego ZPN lub 
upoważnionej przez niego osoby do organów prokuratury i policji, prowadzących postępowania 
przygotowawcze w sprawach dotyczących negatywnych zjawisk zachodzących w polskiej piłce 
nożnej, w szczególności związanych z rozgrywkami piłkarskimi oraz dotyczącymi ich zakładami 
wzajemnymi i bukmacherskimi. 
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7. Przyjmowanie osobiście lub za pośrednictwem wyznaczonej przez prezesa Pomorskiego ZPN osoby, 
oświadczeń i wyjaśnień od osób, którym zależy na wyeliminowaniu patologicznych zjawisk z 
polskiego futbolu, 

8. Formułowanie wniosków do Zarządu Pomorskiego ZPN mających na celu wprowadzenie przepisów 
wewnątrzzwiązkowych eliminujących negatywne zjawiska w pomorskim futbolu. 

                                                                     
§ 4 

Każda osoba będąca członkiem Pomorskiego ZPN w rozumieniu Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN 
obowiązana jest udzielić Rzecznikowi Etyki Pomorskiego ZPN, na jego żądanie lub osoby wyznaczonej 
przez prezesa Pomorskiego ZPN, pisemnych wyjaśnień dotyczących postawionego zarzutu naruszenia 
norm etyczno-moralnych w piłce nożnej. 
 

§ 5 
1. Funkcjonowanie Rzecznika Etyki Pomorskiego ZPN zabezpiecza od strony organizacyjno-technicznej 

Biuro Pomorskiego Związku. 
2. Koszty działalności Komisji, pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN. 
 

§ 6 
 
Przy wykonywaniu swojej funkcji Rzecznika Etyki Pomorskiego ZPN, może korzystać z pomocy 
prawników działających w ramach Związku, jak i poza jego strukturami. 
 

§ 7 
Rzecznik Etyki Pomorskiego ZPN ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Pomorskiego ZPN i 
innych statutowych organów Związku z głosem doradczym. 
                            

§ 8 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 
                                                                      

§ 9 
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 30.11.2020r. i 
obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 78/Z/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego ZPN. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulamin Rzecznika Ochrony Prawa 
Związkowego Pomorskiego ZPN w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
II.Realizację uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN oraz rzecznikowi ochrony prawa 
związkowego Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 
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do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 78/Z/2020 z dnia 30.11.2020 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego ZPN. 

 
REGULAMIN 

RZECZNIKA OCHRONY PRAWA ZWIĄZKOWEGO 
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 
§ 1 

W ramach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej działa Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego 
powoływany i odwoływany przez Zarząd Pomorskiego ZPN, na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN. 
 

§ 2 
Bieżący nadzór nad działalnością Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego sprawuje prezes Pomorskiego 
ZPN, który może zlecić mu podejmowanie konkretnych działań w zakresie przewidzianym w § 3 
niniejszego Regulaminu. 
 

§ 3 
Do zakresu działania i kompetencji Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego ZPN należy: 
1. Bieżąca analiza decyzji i orzeczeń Związkowej Komisji Odwoławczej, Komisji Dyscyplinarnych, 

Komisji ds. Licencji Klubowych, Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych, Komisji ds. Rozgrywek 
Pomorskiego ZPN oraz innych komisji, uprawnionych do orzekania w pierwszej instancji. 

2. Żądanie od organów, o których mowa w ust. 1 przedstawienia akt sprawy lub innych stosownych 
dokumentów. 

3. Przygotowywanie i składanie środków odwoławczych od decyzji i orzeczeń Komisji Dyscyplinarnych, 
Komisji ds. Licencji Klubowych, Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN oraz innych komisji 
uprawnionych do orzekania w pierwszej instancji. 

4. Składania wniosków o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją organów 
dyscyplinarnych lub innych organów uprawnionych do orzekania w I lub II instancji. 

5. Udział we wszelkich postępowaniach przed organami dyscyplinarnymi Pomorskiego ZPN lub innymi 
organami uprawnionymi do orzekania w I lub II instancji. 

6. Podejmowanie działań zmierzających do ujednolicenia orzecznictwa dyscyplinarnego w Pomorskim 
ZPN. 

7. Wskazywanie na potrzebę unormowania lub zmiany regulacji wewnątrzzwiązkowych. 
8. Składanie wniosków w przedmiocie wszczęcia postępowania wewnątrzzwiązkowego. 
9. Przedstawianie Zarządowi Pomorskiego ZPN informacji dotyczącej działalności Rzecznika Ochrony 

Prawa Związkowego.  
 

§ 4 
1. Podstawą wszczęcia postępowania przez Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego jest naruszenie 

przepisów prawa powszechnego i wewnątrzzwiązkowego, a w wyjątkowych sytuacjach błędne 
ustalenia faktyczne poczynione przez organy orzekające Pomorskiego ZPN. 

2. Wszczęcie postępowania następuje na wniosek prezesa, upoważnionego wiceprezesa Pomorskiego 
ZPN lub z urzędu.  

3. Przy realizacji swojej funkcji Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego Pomorskiego ZPN postępuje 
niezależnie i samodzielnie. 

 
§ 5 

1. Działalność Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego zabezpiecza od strony techniczno-
organizacyjnej Biuro Pomorskiego ZPN. 

2. Koszty działalności Komisji, pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN. 
 

§ 6 
Przy wykonywaniu swojej funkcji Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego może korzystać z pomocy 
Departamentu Prawnego PZPN. 
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§ 7 

Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu Pomorskiego 
ZPN i innych statutowych organów Pomorskiego ZPN z głosem doradczym. 
 

§ 8 
Prawo interpretacji niniejszej Regulaminu oraz dokonywanie zmian jego treści przysługuje Zarządowi 
Pomorskiego ZPN. 
 

§ 9 
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 30.11.2020 r. i 
obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 79/Z/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Trenerów Pomorskiego ZPN. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulamin Rady Trenerów 
Pomorskiego ZPN w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
II.Realizację uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu Rady Trenerów 
Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 79/Z/2020 z dnia 30.11.2020 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Trenerów Pomorskiego ZPN. 

 
REGULAMIN 

RADY TRENERÓW 
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 
§ 1 

Rada Trenerów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej zwana dalej „Radą” jest organem wykonawczym 
Pomorskiego ZPN, powołanym do diagnozowania i opiniowania kwestii związanych z selekcją i 
szkoleniem piłkarzy nożnych oraz szkoleniem i doskonaleniem zawodowym trenerów. 
 

§ 2 
1. Działalność Rady podlega prezesowi Pomorskiego ZPN. 
2. Rada składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków, w liczbie 

niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania Rady, powoływanych i odwoływanych przez Zarząd 
Pomorskiego ZPN. 

3. Członkami Rady mogą być wyłącznie osoby niekarane prawomocnym wyrokiem Sądu, za 
przestępstwa umyślne. Każdy członek Rady zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia powołania 
złożyć oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.  
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4. Kadencja Rady jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 

§ 3 
Dla zapewnienia prawidłowego działania Rady, przewodniczący może powoływać zespoły merytoryczne 
stałe lub działające czasowo, w celu wykonania określonych zadań związanych z działalnością Rady. 
 

§ 4 
Do zadań Rady należą: 
a) diagnozowania i opiniowanie poziomu rozgrywek piłkarskich organizowanych pod egidą 

Pomorskiego ZPN oraz reprezentacji młodzieżowych Pomorskiego ZPN, 
b) nadzorowanie procesów szkolenia piłkarskiego w klubach zrzeszonych w Pomorskim ZPN 

(hospitacje, konsultacje i doradztwo merytoryczne oraz ocena infrastruktury treningowej), 
c) doradztwo merytoryczne dla trenerów związkowych w zakresie prowadzonych przez nich 

reprezentacji, 
d) współpraca z Komisją Licencyjną Trenerów w zakresie przestrzegania standardów licencyjnych 

przez trenerów wszystkich klasach rozgrywkowych będących pod egidą Pomorskiego ZPN, 
e) opiniowanie kandydatur trenerów na szkolenia organizowane w Szkole Trenerów PZPN, 
f) reprezentowanie środowiska trenerskiego w wydarzeniach związanych z piłką nożną oraz jej 

popularyzowanie, 
g) współpraca z innymi komisjami Pomorskiego ZPN. 
 

§ 5 
1. Posiedzenia Rady odbywają się w zależności od potrzeby nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, a w przypadku czasowej przeszkody do sprawowania tej 
funkcji przez przewodniczącego, z powodu choroby lub długotrwałego wyjazdu, w jego zastępstwie 
Wiceprzewodniczący. O terminie posiedzenia przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba 
zobowiązany jest zawiadomić wszystkich członków za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

2. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący, sekretarz 
lub inny członek wyznaczony przez przewodniczącego. 

3. Przewodniczący reprezentuje Radę wobec władz statutowych Pomorskiego ZPN oraz informuje 
Zarząd Pomorskiego ZPN o jej pracach.  

4. Stanowiska i decyzje Rady przyjmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności na 
posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady. Przy równej liczbie głosów rozstrzygający jest  głos 
przewodniczącego posiedzenia. Podczas prac Rady obowiązuje głosowanie jawne. 

5. Reasumpcja głosowania w sprawach wymagających zgodnie z odrębnymi przepisami wydania 
decyzji może być podjęta na tym samym lub następnym posiedzeniu większością 2/3 głosów.  

6. Wszelkie stanowiska Rady przekazywane są zainteresowanym stronom w formie pisemnej 
podpisane są przez przewodniczącego lub sekretarza oraz dyrektora Biura Związku. W sprawach 
wymagających, zgodnie z odrębnymi przepisami, wydania decyzji, musi ona poza rozstrzygnięciem 
zawierać zwięzłe uzasadnienie.  

7. Organizację pracy Rady, zakres obowiązków jej członków oraz zespołów powoływanych do realizacji 
określonych zadań ustala przewodniczący Komisji. 

 
§ 6 

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. 
2. Protokół sporządza sekretarz lub inny członek, a podpisują przewodniczący posiedzenia i 

sporządzający protokół. Protokół z posiedzenia wraz z listą obecności powinien być nie później niż w 
terminie 14 dni od jego daty przekazany dyrektorowi Biura Związku.  

3. Obsługę techniczno-organizacyjną zapewnia Biuro Związku. 
4. Koszty działalności Rady, pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN. 
 

§ 7 
W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, trener koordynator, 
dyrektor Biura Związku lub inne zaproszone osoby z głosem doradczym. 
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§ 8 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 
 

§ 9 
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 30.11.2020 r. i 
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 80/Z/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej Pomorskiego ZPN. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulamin Komisji ds. Futsalu i Piłki 
Plażowej Pomorskiego ZPN w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
II.Realizację uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu Komisji ds. 
Futsalu i Piłki Plażowej Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 80/Z/2020 z dnia 30.11.2020 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej Pomorskiego ZPN. 

 
REGULAMIN 

KOMISJI DS. FUTSALU I PIŁKI PLAŻOWEJ 
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 
§ 1 

Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej „Komisją” jest 
organem wykonawczym Pomorskiego ZPN powołanym do popularyzowania futsalu i piłki plażowej. 
 

§ 2 
1. Działalność Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej podlega prezesowi Pomorskiego ZPN. 
2. Komisja składa się z 5-8 osób, w tym: 

a) przewodniczącego powołanego i odwoływanego przez Zarząd Pomorskiego ZPN, 
b) wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków powoływanych i odwoływanych, na wniosek 

przewodniczącego, przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 
3. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby niekarane prawomocnym wyrokiem Sądu, za 

przestępstwa umyślne. Każdy członek Komisji zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia powołania 
złożyć oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

4. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 

§ 3 
1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący. 
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2. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz oraz przedkłada Zarządowi Pomorskiego ZPN 
niezbędne informacje z działalności Komisji. 

 
§ 4 

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w zależności od potrzeby. Posiedzenia Komisji zwołuje 
przewodniczący, a w przypadku czasowej przeszkody do sprawowania tej funkcji przez 
przewodniczącego, z powodu choroby lub długotrwałej nieobecności, w jego zastępstwie 
wiceprzewodniczący. O terminie posiedzenia przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba 
zobowiązana jest zawiadomić wszystkich członków Komisji za pośrednictwem technicznych 
środków łączności. 

2. W sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu działalności Komisji, decyzje lub postanowienia Komisji 
mogą być podejmowane w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. Decyzje lub postanowienia są ważna, gdy każdy członek Komisji 
został powiadomiony o treści projektu decyzji poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną za 
pośrednictwem poczty email, na wskazany uprzednio adres, a także zostanie poinformowany o 
terminie, do którego można oddawać ważne głosy. Termin na oddanie głosu przez członka Komisji 
nie może być krótszy niż 12 godz. 

3. Decyzje Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy 
członków Komisji, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Przy równej liczbie głosów 
rozstrzygający jest głos przewodniczącego zebrania. Podczas prac Komisji obowiązuje głosowanie 
jawne. 

4. Decyzje przekazywane zainteresowanym w formie pisemnej podpisuje przewodniczący i dyrektor 
Biura Pomorskiego ZPN. 

5. Posiedzenia Komisji są protokołowane. 
6. Protokół sporządza sekretarz Komisji lub inny jej członek.  
7. Protokół winien zawierać datę i miejsce posiedzenia, wskazanie obecności uczestników posiedzenia, 

porządek obrad, opis wypracowanych postanowień lub stanowisk, podpisy przewodniczącego lub 
prowadzącego posiedzenie oraz protokólanta. Protokół z posiedzenia wraz z listą obecności 
powinien być nie później niż w terminie 14 dni od jego daty przekazany prezesowi Pomorskiego ZPN 
oraz dyrektorowi Biura Związku. 

 
§ 5 

Do kompetencji Komisji należy: 
1. Opracowywanie regulaminów i terminarzy rozgrywek futsalu dla poszczególnych klasach 

rozgrywkowych prowadzonych przez Komisję. 
2. Podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju futsalu. 
3. Koordynowanie i nadzorowanie imprez futsalu i piłki plażowej organizowanych na terenie działania 

Związku. 
4. Organizowanie narad i spotkań z przedstawicielami klubów futsalowych działających na terenie 

województwa pomorskiego. 
5. Współpraca z Komisją ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN w zakresie rejestracji zawodników futsalu. 
6. Współpraca z Komisją ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN w zakresie doskonalenia i doszkalania kadry 

trenersko-instruktorskiej dla potrzeb futsalu i piłki plażowej. 
7. Współpraca z Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN w zakresie doskonalenia i doszkalania kadry 

sędziowskiej dla potrzeb futsalu i piłki plażowej. 
8. Współpraca z pozostałymi Komisjami działającymi w Związku stosownie do ich kompetencji. 
9. Realizacja zadań wytyczonych przez Komisję Futsalu PZPN. 
10. Wnioskowanie do Zarządu Pomorskiego ZPN o zatwierdzenie stawek opłat za udział w 

poszczególnych klasach rozgrywkowych i turniejach organizowanych przez Komisję. 
11. Weryfikacja zawodów wszystkich rozgrywek futsalu, które Komisja organizuje w ramach swoich 

kompetencji. 
12. Podejmowanie działań związanych z rozwojem piłki plażowej. 
 

§ 6 
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1. Obsługę techniczno- organizacyjną zapewnia Biuro Związku. 
2. Koszty działalności Komisji, pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN. 
 

§ 7 
Za obsadę sędziowską rozgrywek futsalu organizowanych na terenie Pomorskiego ZPN, odpowiedzialny 
jest członek Komisji, wyznaczony przez Zarząd Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN. 
 

§ 8 
W posiedzeniach Komisji mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, dyrektor Biura Związku 
lub inne zaproszone osoby, z głosem doradczym. 
 

§ 9 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 
 

§ 10 
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 30.11.2020 r. i 
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
- 8 - 

Uchwała nr 81/Z/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Regulamin Klubu Seniora 
Pomorskiego ZPN w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
II.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu 
Zarządu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 81/Z/2020 z dnia 30.11.2020 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Klubu Seniora Pomorskiego ZPN. 

 
REGULAMIN 

KLUBU SENIORA 
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 
 

Rozdział I. Postanowienia ogólne 
 
1. Klub Seniora Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwany dalej „Klubem“ jest organem wykonawczym 

Pomorskiego ZPN, powołanym w celu integracji seniorów środowiska piłkarskiego w województwie 
pomorskim. 

2. Działalność Klubu pod względem organizacyjnym podlega sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
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Rozdział II. Członkowie Klubu 

 
1. Członkiem Klubu może zostać, po ukończeniu 60 roku życia, każdy działacz Pomorskiego ZPN, jego 

władz statutowych, komisji, innych jednostek organizacyjnych Związku jak również szkoleniowcy, 
byli sędziowie, zawodnicy czy pracownicy Pomorskiego ZPN. 

2. Do przyjęcia w poczet członków Klubu wymagana jest rekomendacja przynajmniej jednego z jego 
członków. Rekomendacja nie dotyczy Członków Honorowych PZPN i Pomorskiego ZPN, 
wyrażających wolę przynależności do Klubu.  

3. Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą przyjęcia go na członka decyzją Zarządu Klubu na 
podstawie dobrowolnej deklaracji. 

4. Do praw członka Klubu należy:  
a) uczestnictwo w bieżącej działalności Klubu,  
b) udział w spotkaniach jubileuszowych, okolicznościowych i innych imprezach organizowanych 

przez Zarząd Klubu.  
c) korzystanie z pomocy socjalnej PZPN. 

5. Do obowiązków członka Klubu należy:  
a) aktywny udział w działalności Klubu, 
b) przestrzeganie przepisów regulujących działalność Klubu, 
c) regularne opłacanie składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Plenarne Zebranie 

Członków Klubu (w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego, 
Zarząd Klubu może zwolnić członka Klubu z opłacania składki członkowskiej).  

 
 

Rozdział III. Zakres działania Klubu 
 
Do podstawowych celów i zadań w działalności Zarządu Klubu należy:  
1. Integracja działaczy, szkoleniowców, byłych sędziów, piłkarzy Związku dla wykorzystania ich 

doświadczeń w realizacji celów i zadań Pomorskiego ZPN.  
2. Propagowanie osiągnięć polskiego i pomorskiego piłkarstwa oraz kultywowanie jego najlepszych 

tradycji, w szczególności w zakresie przywiązania do barw narodowych i klubowych, przestrzegania 
zasad fair play oraz wzorowych postaw etycznych.  

3. Prowadzenie dyskusji o istotnych problemach piłkarskich z zaproszonymi przedstawicielami władz 
Związku oraz innymi osobami działającymi w sporcie.  

4. Formułowanie oraz zgłaszanie opinii i wniosków do władz Związku, w szczególności dotyczących 
dokumentów o zasadniczym znaczeniu dla rozwoju piłkarstwa w województwie pomorskim.  

5. Wspieranie inicjatyw władz Związku w zakresie prac edytorskich, kronikarskich i archiwalnych, 
głównie przez udział w pracach funkcjonujących komisji.  

6. Organizowanie, przy współudziale Biura Związku, cyklicznych spotkań członków Klubu.  
7. Współpraca z Klubami Seniora Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej.  
8. Występowanie do władz Pomorskiego ZPN z wnioskami o przyznanie odznaczeń państwowych, 

wyróżnień i odznak związkowych oraz tytułów członka honorowego PZPN i Pomorskiego ZPN.  
9. Nadawanie godnej oprawy znaczącym jubileuszom, obchodzonych przez członków Klubu. 
10. Wnioskowanie do Zarządu Pomorskiego ZPN lub Rady Funduszu Pomocy Koleżeńskiej PZPN, po 

akceptacji władz Pomorskiego ZPN, w sprawach pomocy finansowej dla członków Klubu lub ich 
współmałżonków, w razie zaistnienia trudnej sytuacji losowej. 

11. Realizacja innych form wsparcia członków Klubu, w tym odwiedzanie w ciężkich sytuacjach 
losowych oraz uczestniczenie w różnego rodzaju uroczystościach i ceremoniach pożegnalnych.  

12. Prowadzenie ewidencji Członków Honorowych PZPN i Pomorskiego ZPN, reprezentowanie ich 
wobec władz Związku, jak również prowadzenie innej dokumentacji, dotyczącej działalności Klubu.  

13. Sprawowanie merytorycznego nadzoru nad działalnością finansową Klubu.  
14. Prowadzenie innych spraw zleconych przez władze Związku.  
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Rozdział IV. Władze Klubu i sprawy organizacyjne 
 
1. Władzami Klubu jest Zarząd Klubu w skład którego wchodzą:  

a) przewodniczący,  
b) 2 wiceprzewodniczących,  
c) sekretarz, 
d) referent finansowy 
e) 2 członków. 

2. Kadencja Zarządu Klubu jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN. 
3. Przewodniczącego Klubu powołuje i odwołuje Zarząd Pomorskiego ZPN z pośród kandydatów 

rekomendowanych przez Plenarne Zebranie Członków Klubu. 
4. Wiceprzewodniczących, sekretarza, referenta finansowego oraz dwóch członków Zarządu Klubu 

powołuje i odwołuje Zarząd Pomorskiego ZPN na wniosek przewodniczącego Klubu. 
5. Ustala się parytety powołania członków Zarządu Klubu w następujący sposób: jeżeli 

przewodniczącym Klubu zostanie powołana osoba reprezentująca np. środowisko szkoleniowców to 
na funkcje wiceprzewodniczących powołani zostają przedstawiciele środowiska sędziów i działaczy. 
Przepis stosuje się odpowiednio w przypadku powołania na funkcję przewodniczącego 
przedstawiciela innego środowiska. 

6. Przewodniczący reprezentuje Klub wobec władz Związku.   
7. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się co do zasady raz na 2 miesiące, nie rzadziej jednak niż cztery 

razy w roku, zgodnie z ustalonym terminarzem i akceptowaną tematyką spotkań.  
8. Zebrania Zarządu Klubu prowadzi przewodniczący, a pod jego nieobecność jeden z 

wiceprzewodniczących.  
9. O terminie zebrania Zarządu Klubu przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba 

zobowiązana jest zawiadomić wszystkich członków za pośrednictwem technicznych środków 
łączności. 

10. W sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu działalności Zarządu Klubu, decyzje lub postanowienia 
mogą być podejmowane w trybie zdalnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. Decyzje lub postanowienia są ważna, gdy każdy członek Zarządu 
Klubu został powiadomiony o treści projektu decyzji poprzez przesłanie jej drogą elektroniczną za 
pośrednictwem poczty email, na wskazany uprzednio adres, a także zostanie poinformowany o 
terminie, do którego można oddawać ważne głosy. Termin na oddanie głosu przez członka Zarządu 
Klubu nie może być krótszy niż 12 godz.  

11. Postanowienia Zarządu Klubu przyjmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności na 
zebraniu co najmniej połowy członków Zarządu Klubu. Przy równej liczbie głosów rozstrzygający 
jest głos przewodniczącego zebrania. Podczas prac Zarządu Klubu obowiązuje głosowanie jawne. 

12. Dla zapewnienia prawidłowego działania Klubu, przewodniczący może powoływać zespoły 
merytoryczne stałe lub działające czasowo, w celu wykonania określonych zadań związanych z 
działalnością Klubu. 

13. Zebrania Zarządu Klubu są protokołowane. Protokół sporządza sekretarz lub inny członek, a 
podpisują przewodniczący zebrania i sporządzający protokół. Protokół z posiedzenia wraz z listą 
obecności powinien być nie później niż w terminie 14 dni od jego daty odbycia przekazany 
sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz dyrektorowi Biura Związku. 

14. Plenarne Zebranie Sprawozdawczo-Programowe Członków Klubu odbywa się podczas cyklicznych 
spotkań członków Klubu, organizowanych przez Zarząd Klubu. O terminie i porządku spotkania, 
Zarząd Klubu, powiadamia wszystkich członków Klubu co najmniej na 14 dni przed jego terminem. 

15. Do kompetencji Plenarnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego Członków Klubu należy: 
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Klubu, 
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu, 
c) rekomendowanie Zarządowi kandydatów na funkcję przewodniczącego Zarządu Klubu, 
d) formułowanie wniosków i postulatów kierowanych do Zarządu Związku, 
e) ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej dla członków Klubu. 

16. Obsługę techniczno-organizacyjną zapewnia Biuro Związku. 
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17. Klub korzysta w swej działalności z pomocy Biura Związku, w tym urządzeń technicznych oraz 
materiałów biurowych.  

18. Koszty działalności Klubu, pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN. 
19. W posiedzeniach Zarządu Klubu mają prawo uczestniczyć członkowie władz Związku, dyrektor Biura 

Związku lub inne zaproszone osoby z głosem doradczym. 
 
 

Rozdział V. Postanowienia końcowe 
 
1. Prawo interpretacji przepisów niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 
2. Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 30.11.2020 r. i 

obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN 
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 82/Z/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia ramowego kalendarzy rozgrywek w piłkę nożną organizowanych przez Pomorski 
ZPN w rundzie wiosennej sezonu 2020/2021. 

 
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.Na wniosek wiceprezesa ds. rozrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się ramowy kalendarz rozgrywek 
w piłkę nożną seniorów organizowanych przez Pomorski ZPN w rundzie wiosennej sezonu 2020/2021. 
 
II.Ramowy kalendarz rozgrywek w piłkę nożną seniorów organizowanych przez Pomorski ZPN w 
rundzie wiosennej sezonu 2020/2021 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się ramowy kalendarz rozgrywek 
w piłkę nożną juniorów organizowanych przez Pomorski ZPN w rundzie wiosennej sezonu 2020/2021. 
 
II.Ramowy kalendarz rozgrywek w piłkę nożną juniorów organizowanych przez Pomorski ZPN w 
rundzie wiosennej sezonu 2020/2021 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 
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Uchwała nr 83/Z/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia nagród dla działaczy społecznych z tytuły działalności na rzecz Pomorskiego 
ZPN w roku 2020. 

 
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 164 działaczy społecznych Pomorskiego ZPN, 
nagrody pieniężne za działalność na rzecz Pomorskiego ZPN w roku 2020.  
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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 84/Z/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyznania wyróżnień w formie odznaki „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 za działalność na rzecz rozwoju polskiej i 
pomorskiej piłki nożnej srebrną odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” wyróżnieni 
zostają:  
- Stanisław Poniatowski,  
- Krzysztof Surówka,  
- Stanisław Gilla,  
- Tadeusz Marciński,  
- Adam Trzepałkowski, 
- Andrzej Kosiedowski. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 
 

 

 


