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KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IX/Z/2021 

ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 22.03.2021 r. 

 
Spis treści: 
1.Uchwała nr 114/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku 
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 22.03.2021 r. 
 
2.Uchwała nr 115/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 01.03.2021 r. 
 
3.Uchwała nr 116/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - KP Pomorzanka Kolonia Ostrowicka. 
 
4.Uchwała nr 117/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - AZS Gdańsk. 
 
5.Uchwała nr 118/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zwołania Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. 
 
6.Uchwała nr 119/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
Porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN. 
 
7.Uchwała nr 120/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie organizacji Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN. 
 
8.Uchwała nr 121/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN. 
 
9.Uchwała nr 122/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
projektu Regulaminu Komisji Mandatowej Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów 
Pomorskiego ZPN. 
 
10.Uchwała nr 123/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
projektu Regulaminu Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów 
Pomorskiego ZPN. 
 
11.Uchwała nr 124/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. 
 
12.Uchwała nr 125/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. 
 
13.Uchwała nr 126/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie korekty 
nieściągalnych przychodów. 
 
14.Uchwała nr 127/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania członka 
Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. 
 
15.Uchwała nr 128/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 
2021/2022. 
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Uchwała nr 114/Z/2021 z dnia 22 marca 2021 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 22.03.2021 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 
22.03.2021 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 115/Z/2021 z dnia 22 marca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 01.03.2021 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 01.03.2021 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 116/Z/2021 z dnia 22 marca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - KP Pomorzanka Kolonia Ostrowicka. 
 
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 Piłkarski Pomorzanka Kolonia Ostrowicka 
wpisany do ewidencji klubów sportowych właściwego rejestru Starostwa Powiatowego w Tczewie w dniu 
08.07.2020 r. pod numerem 53. 
 
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 117/Z/2021 z dnia 22 marca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - AZS Gdańsk. 
 



- 3 - 

 

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: Akademicki Związek Sportowy w Gdańsku wpisany 
do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 30.10.2001 r. pod 
numerem 055270. 
 
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 118/Z/2021 z dnia 22 marca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów 
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 6 w związku z art. 32 §§ 1, 2 i 6 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje: 
I.Zwołać Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Pomorskiego ZPN. 
 
II.Ustala się, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Pomorskiego ZPN odbędzie się w dniu 
07.06.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 17:00. 
 
III.Miejscem Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN będzie sala Prestige 
na stadionie miejskim w Gdańsku przy ul. Pokolenia Lechii Gdańsk 1.   
 
IV.W przypadku ograniczeń epidemiologicznych na terenie kraju zastrzega się możliwość odbycia obrad 
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN w trybie zdalnym.  
 
V.Traci moc Uchwała Zarządu Pomorskiego ZPN nr 98/Z/2021 z dnia 25.01.2021 r. w sprawie zwołania 
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej  
 
VI.Realizację niniejszej Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN.  
 
VII.Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 119/Z/2021 z dnia 22 marca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia Porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów 
Pomorskiego ZPN. 

 
Na podstawie art. 30 § 1 w związku z art. 32 § 1, § 2 i § 6 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN, zatwierdza się Porządek obrad Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN zwołanego na dzień  07.06.2021 r. 
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II.Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN zwołanego na 
dzień  07.06.2021 r. stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Porządek obrad wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN przesłany zostanie delegatom w terminie nie krótszym 
niż 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
 
IV.Realizację uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN i dyrektorowi Biura Związku. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 119/Z/2021 z dnia 22.03. 2021 roku 
w sprawie zatwierdzenia Porządku obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów 

Pomorskiego ZPN. 
 

„do użytku wewnętrznego” 
 

P O R Z Ą D E K    O B R A D 
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO DELEGATÓW 

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
 

- Termin - 07. czerwiec 2021 rok (poniedziałek) - Godzina - 17.00 

- Miejsce - sala Prestige na stadionie miejskim w Gdańsku przy ul. Pokolenia Lechii Gdańsk 1. 

 
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i jego Zastępcy. 
3) Powołanie protokolantów obrad i Delegatów do zweryfikowania protokołu Walnego Zgromadzenia. 
4) Przyjęcie dokumentów Walnego Zgromadzenia: 

a) porządku obrad, 
b) regulaminu obrad. 

5) Wybór Komisji Walnego Zgromadzenia: 
a) Mandatowej, 
b) Uchwał i Wniosków. 

6) Sprawozdanie z działalności Zarządu Pomorskiego ZPN. 
7) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Pomorskiego ZPN. 
8) Sprawozdanie Komisji Mandatowej. 
9) Dyskusja. 
10) Głosowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej Pomorskiego 

ZPN. 
11) Wręczenie odznaczeń i wyróżnień. 
12) Sprawozdanie Komisarza Wyborczego - zgłoszenie kandydatów na funkcję Delegata Pomorskiego ZPN 

na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
13) Wybory 4 Delegatów Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 

Delegatów PZPN. 
14) Ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Delegata Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN. 
15) Sprawozdanie Komisarza Wyborczego - zgłoszenie kandydatów na funkcję Zastępcy Delegata 

Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Polskiego Związku 
Piłki Nożnej. 
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16) Wybory 4 Zastępców Delegatów Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-
Wyborcze Delegatów PZPN.  

17) Ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Zastępcy Delegata Pomorskiego ZPN na Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN. 

18) Sprawozdanie z działalności Komisarza Wyborczego Pomorskiego ZPN w latach 2018-2021. 
19) Zgłoszenie kandydatów na funkcję Komisarza Wyborczego Pomorskiego ZPN. 
20) Wybory Komisarza Wyborczego Pomorskiego ZPN. 
21) Ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Komisarza Wyborczego Pomorskiego ZPN. 
22) Sprawozdanie z prac Komisji Uchwał i Wniosków - dyskusja. 
23) Przyjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia Pomorskiego ZPN. 
24) Wystąpienie Prezesa Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. 
25) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 120/Z/2022 z dnia 22 marca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 23 § 6, art. 28, art. 29 Statutu Pomorskiego ZPN, 
postanawia się, co następuje: 
I.W Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów Pomorskiego ZPN udział biorą z głosem 
stanowiącym Delegaci członków Związku, którzy uzyskali swoje mandaty na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego ZPN w dniu 22 sierpnia 2020 roku, chyba, że 
Komisarz Wyborczy postanowieniem stwierdził wygaśnięcie mandatu Delegata lub członek Pomorskiego 
ZPN dokonał wyboru nowego Delegata (podstawa: przepisy art. 28 i art. 29 z uwzględnieniem art. 17 ust. 1 
oraz art. 23 § 3, § 5 i § 6 Statutu Pomorskiego ZPN). 
 
II.W sytuacji, o której mowa w art. 23 § 5 ust. 1 - 3 Statutu Związku, a także w przypadku spodziewanej 
nieobecności delegata na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, członkowie Pomorskiego ZPN mogą w 
trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delegata na Walne Zgromadzenie Związku, z zastrzeżeniem, ze 
musi to nastąpić zgodnie z postanowieniami art. 28 § 1 Statutu Związku, nie później niż 45 dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia Pomorskiego ZPN. W szczególnym przypadku Walne Zgromadzenie 
Pomorskiego ZPN może wyrazić zgodę na dopuszczenie do obrad nowego delegata, którego wybór został 
dokonany bez zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 
III.Przyjmuje się wzór Oświadczenia Klubu w sprawie wyboru Delegata na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawcze Delegatów Pomorskiego ZPN w trybie pkt II niniejszej uchwały, stanowiący załącznik nr 
1. Załącznikiem do oświadczenia powinna być uchwała uprawnionego statutowo organu klubu do wyboru 
nowego Delegata, a w przypadku braku stosownej regulacji statutowej - stosownie do treści art. 11 ust. 1 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U.2019.713 tj. z dnia 
2019.04.17 z późniejszymi zmianami) - uchwała Walnego Zebrania Członków.  
 
IV.Przepisy punktu I, II i III stosuje się odpowiednio do Stowarzyszenia Sędziów Pomorskiego ZPN. 
  
V.Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w niniejszej uchwale przypada na sobotę albo 
dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Ilekroć w 
uchwale jest mowa o upływie terminu do dokonania czynności należy przez to rozumieć dzień wpływu 
dokumentu do Biura Związku.  
 
VI.Zatwierdza się wzory (załącznik nr 2a, 2b i 2c) list poparcia w wyborach na funkcje: 
a) delegata Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN, 
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b) zastępcy delegata Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów 
PZPN, 

c) komisarza wyborczego Pomorskiego ZPN. 
 
VII.Realizację niniejszej Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN, Komisarzowi Wyborczemu 
oraz dyrektorowi Biura Pomorskiego ZPN.  
 
VIII.Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 120/Z/2021 z dnia 22 marca 2021 roku 
w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN. 

 
OŚWIADCZENIE KLUBU W SPRAWIE WYBORU DELEGATA  

NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE DELEGATÓW POMORSKIEGO ZPN  
(dotyczy klubów: ekstraklasy, I, II, III i IV ligi) 

 
 
Klub ………....................................................................................................................................................................................................  

(pełna statutowa nazwa członka Pomorskiego ZPN) 

 
korzystając z praw członkowskich w Pomorskim ZPN informuje, że dokonał zmiany Delegata na Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Pomorskiego ZPN: 
1.Delegat, który uzyskał mandat na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów 
Pomorskiego ZPN w dniu 22 sierpnia 2020 roku: 
1) Imię i nazwisko delegata ............................................................................................................................................................. 
 
2.Zgłaszenie nowego Delegata na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Pomorskiego ZPN w 
osobie: 
1) Imię i nazwisko delegata……….......................................……………………………………………......…………………………… 

2) Data urodzenia……………………….............................................………………………………………………..……..………………. 

3) Dokładny adres zamieszkania………...................................………………………………………………..……………...………. 

..................................................………………………………………………………..……………………………………………………...…. 

4) Telefon kontaktowy i adres poczty elektronicznej….……….......................……………………..………………………… 

…………………………………..................................................……………………..…………………………………...……………………. 
 
3.Oświadcza, że wybór Delegata na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Pomorskiego ZPN 
dokonany został zgodnie z przepisami Statutu w tym zakresie a w przypadku braku stosownej regulacji 
statutowej – przepisy art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach lub 
zgodnie z art. 368 ksh i art. 201 ksh .  
 
4. Przedstawia w załączeniu: 
a) uchwałę uprawnionego organu do podjęcia decyzji w przedmiocie wyboru Delegata na Walne 

Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Pomorskiego ZPN; 
b) listę obecności z zebrania (posiedzenia) uprawnionego organu do podjęcia decyzji w przedmiocie 

wyboru Delegata na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego ZPN. 
 
 

............................................                                                                                                  .......................................................... 
              (Data)                                                                                                                                                        (Pieczątka klubu) 

 
 
.................................................................................................................................. 
(Podpis lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń) 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Załącznik nr 2a 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 120/Z/2021 z dnia 22 marca 2021 roku 
w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN. 

 

L I S T A   P O P A R C I A 
DLA KANDYDATA NA:  

DELEGATA POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY DELEGATÓW PZPN 

 
 

Kandydat ………………………………………..............................……………………………………………. 
(Imię i Nazwisko) 

 

Niniejszym oświadczam, że korzystając z praw członka Pomorskiego ZPN udzielam poparcia dla wyżej 
wymienionego kandydata w wyborach na funkcję delegata Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie 

Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów PZPN: 
 

L. 
p. 

Członek Związku (klub) 

Imię i Nazwisko osoby/osób 
reprezentującej członka Związku 
(reprezentacja zgodna ze statutem 
Klubu – jedno- lub dwuosobowa) 

Data 
Pieczątka  
i podpis 

1.  

     

  

2.  

    

  

3.  

    

  

4.  

    

  

5.  

    

  

6.  

    

  

7.  

    

  

8.  

    

   

9.  

     

   

10.  

     

  

11.  
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12.  

    

  

13.  

    

  

14.  

    

  

15.  

    

  

 
Pouczenie: Uprawnionymi do udzielenia poparcia dla Kandydata są osoby upoważnione do reprezentowania 
Klubu zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji 
właściwego Starosty. 
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Załącznik nr 2b 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 120/Z/2021 z dnia 22 marca 2021 roku 
w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN. 

 

L I S T A   P O P A R C I A 
DLA KANDYDATA NA:  

ZASTĘPCĘ DELEGATA POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY DELEGATÓW PZPN 

 
 

Kandydat ……………………………………………......................................………………………………………. 
(Imię i Nazwisko) 

 

Niniejszym oświadczam, że korzystając z praw członka Pomorskiego ZPN udzielam poparcia dla wyżej 
wymienionego kandydata w wyborach na funkcję zastępcy delegata Pomorskiego ZPN na Walne 

Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów PZPN: 
 

L. 
p. 

Członek Związku (klub) 

Imię i Nazwisko osoby/osób 
reprezentującej członka Związku 
(reprezentacja zgodna ze statutem 
Klubu – jedno- lub dwuosobowa) 

Data 
Pieczątka  
i podpis 

1.  
     

  

2.  
    

  

3.  
    

  

4.  
    

  

5.  
    

  

6.  
    

  

7.  
    

  

8.  
    

   

9.  
     

   

10.  
     

  

11.  
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12.  
    

  

13.  
    

  

14.  
    

  

15.  
    

  

 
Pouczenie: Uprawnionymi do udzielenia poparcia dla Kandydata są osoby upoważnione do reprezentowania 
Klubu zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji 
właściwego Starosty. 
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Załącznik nr 2c 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 120/Z/2021 z dnia 22 marca 2021 roku 
w sprawie organizacji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN. 

 

L I S T A   P O P A R C I A 
DLA KANDYDATA NA:  

KOMISARZA WYBORCZEGO POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
 
 

Kandydat ……………………………………………......................................………………………………………. 
(Imię i Nazwisko) 

 

Niniejszym oświadczam, że korzystając z praw członka Pomorskiego ZPN udzielam poparcia dla wyżej 
wymienionego kandydata w wyborach na funkcję komisarza wyborczego Pomorskiego ZPN: 

 

L. 
p. 

Członek Związku (klub) 

Imię i Nazwisko osoby/osób 
reprezentującej członka Związku 
(reprezentacja zgodna ze statutem 
Klubu – jedno- lub dwuosobowa) 

Data 
Pieczątka  
i podpis 

1.  
     

  

2.  
    

  

3.  
    

  

4.  
    

  

5.  
    

  

6.  
    

  

7.  
    

  

8.  
    

   

9.  
     

   

10.  
     

  

11.  
    

  

12.      
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13.  
    

  

14.  
    

  

15.  
    

  

 
Pouczenie: Uprawnionymi do udzielenia poparcia dla Kandydata są osoby upoważnione do reprezentowania 
Klubu zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji 
właściwego Starosty. 
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Uchwała nr 121/Z/2022 z dnia 22 marca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów 
Pomorskiego ZPN. 

 
Na podstawie art. 35 § 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN, zatwierdza się Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN zwołanego na dzień 07.06.2021 r. 
 
II.Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN zwołanego 
na dzień  07.06.2021 r. stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Regulamin obrad wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN przesłany zostanie delegatom w terminie nie krótszym 
niż 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
 
IV.Realizację uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN i dyrektorowi Biura Związku. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 121/Z/2021 z dnia 22.03. 2021 roku 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów 

Pomorskiego ZPN. 
 

„do użytku wewnętrznego” 
 

R E G U L A M I N    O B R A D 
WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO DELEGATÓW 

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
Gdańsk - 07. czerwiec 2021 roku 

 
I. PRZEPISY OGÓLNE. 

 
1) Ilekroć mowa w Regulaminie o: 

a) Walnym Zgromadzeniu, należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
Delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej odbywające się w dniu 07. 06.2021 r; 

b) Związku, należy przez to rozumieć Pomorski Związek Piłki Nożnej; 
c) Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, należy przez to rozumieć również Zastępcę 

Przewodniczącego przejmującego obowiązek prowadzenia obrad; 
d) Delegacie, należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do udziału z głosem stanowiącym w 

Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Delegatów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
odbywającym się w dniu 07.06.2021 r.  

2) Walne Zgromadzenie obraduje w oparciu o Statut Związku oraz Regulamin Obrad. 
3) Termin i miejsce Walnego Zgromadzenia określa uchwała nr 118/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. Zarządu 

Związku w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej.  

4) Wszelkie kwestie nieuregulowane Statutem Związku oraz Regulaminem Obrad rozstrzyga 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obradowania.  



- 15 - 

 

 
II. UDZIAŁ W WALNYM ZGROMADZENIU.  

 
1) W Walnym Zgromadzeniu udział biorą z głosem stanowiącym Delegaci członków Związku, którzy 

uzyskali swoje mandaty na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Pomorskiego 
ZPN w dniu 22 sierpnia 2020 roku, chyba, że Komisarz Wyborczy postanowieniem stwierdził 
wygaśnięcie mandatu Delegata lub członek Pomorskiego ZPN dokonał wyboru nowego Delegata 
(przepisy z przepisy art. 28 i art. 29 z uwzględnieniem art. 17 ust.1 oraz art. 23 § 3, § 5 i § 6 Statutu 
Pomorskiego ZPN). 

2) W sytuacji, o której mowa w art. 23 § 5 ust. 1 - 3 Statutu Związku, a także w przypadku spodziewanej 
nieobecności delegata na Walnym Zgromadzeniu Delegatów, członkowie Pomorskiego ZPN mogą w 
trakcie kadencji dokonać wyboru nowego delegata na Walne Zgromadzenie Związku, z zastrzeżeniem, 
ze musi to nastąpić zgodnie z postanowieniami art. 28 § 1 Statutu Związku, nie później niż 45 dni przed 
terminem Walnego Zgromadzenia Pomorskiego ZPN. W szczególnym przypadku Walne Zgromadzenie 
Pomorskiego ZPN może wyrazić zgodę na dopuszczenie do obrad nowego delegata, którego wybór 
został dokonany bez zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.  

3) Ostateczna lista Delegatów jest ustalana i aktualizowana przez Komisarza Wyborczego, którego 
rozstrzygnięcia w tym przedmiocie są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu w trybie 
wewnątrzzwiązkowym.  

4) Delegaci potwierdzają swoją obecność na Walnym Zgromadzeniu poprzez podpisanie listy obecności 
oraz odbiór mandatu/terminalu/tabletu umożliwiającego oddawanie głosów w systemie 
elektronicznym. Tylko obecni Delegaci mogą głosować. Wyłącza się możliwość głosowania poprzez 
pełnomocnika lub korespondencyjnie. Każdemu Delegatowi przysługuje jeden głos.  

5) Delegaci organizacji pozbawionych członkostwa i zawieszonych członków nie mogą uczestniczyć w 
Walnym Zgromadzeniu.  

6) W Walnym Zgromadzeniu udział biorą z głosem doradczym: 
a) członkowie honorowi Związku; 
b) członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, niebędący Delegatami; 
c) inni osoby zaproszone przez Prezesa Pomorskiego ZPN. 

7) W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział przedstawiciele środków masowego przekazu 
akredytowani przez Dyrektora Biura Związku. Akredytacja jest wydawana wyłącznie aktywnym 
zawodowo dziennikarzom mediów wpisanych do sądowego rejestru dzienników i czasopism w 
rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe (Dz. U. 1984, Nr 5, poz. 24 z 
późniejszymi zmianami).  

 
III. CHARAKTER I TRYB OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA. 

 
1) Obrady Walnego Zgromadzenia są jawne. 
2) Walne Zgromadzenie zwołane prawidłowo jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, które 

zapadają zwykłą większością głosów w obecności bezwzględnej większości Delegatów, o ile 
postanowienia Statutu Pomorskiego ZPN nie stanowią inaczej. 

3) Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Prezes Związku i prowadzi je do czasu wyboru 
Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i jego Zastępcy. 

4) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oraz jego Zastępca nie muszą być Delegatami.  
5) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jego Zastępcy odbywa się w głosowaniu 

jawnym. Jeżeli zgłoszono tylko po jednej kandydaturze do każdej z wymienionej funkcji, wybór może 
nastąpić przez aklamację.  

6) Wybór członków Komisji Walnego Zgromadzenia odbywa się w głosowaniu jawnym. Jeżeli zgłoszono 
liczbę kandydatur odpowiadającą liczbie członków Komisji, wybór Komisji może nastąpić an block.  

7) Walne Zgromadzenie nie może podejmować uchwał dotyczących spraw nieujętych w porządku obrad, 
przyjętym przez Delegatów w wersji im przesłanej w trybie art. 32 § 6 Statutu Związku. Porządek 
obrad Walnego Zgromadzenia może zostać zmieniony większością 2/3 głosów, przy obecności 
bezwzględnej większości Delegatów. 
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8) Wybór Delegatów, Zastępców Delegatów Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-
Wyborcze Delegatów PZPN oraz Komisarza Wyborczego Pomorskiego ZPN odbywa się w głosowaniu 
tajnym. 

9) Walne Zgromadzenie uchwały podejmuje w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem treści pkt 8, o ile 
przynajmniej 2/3 obecnych Delegatów nie zażąda głosowania tajnego. 

10) Przy wszystkich głosowaniach, głosy nieważne, nieoddane lub wstrzymujące się nie są uwzględniane 
przy obliczaniu większości. 

11) Głosowania mogą odbywać się z wykorzystaniem elektronicznego systemu liczenia głosów.  
 

IV. ORGANY WALNEGO ZGROMADZENIA.  
 

1) Organami Walnego Zgromadzenia są: 
a) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia; 
b) Komisarz Wyborczy; 
c) Komisje Walnego Zgromadzenia: Mandatowa oraz Uchwał i Wniosków. 

2) Prezydium Walnego Zgromadzenia stanowią: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia i jego Zastępca, 
Komisarz Wyborczy, Prezes Związku, Sekretarz Zarządu.  

3) Przebiegiem Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Do jego zadań 
należy w szczególności: 
a) ogólne kierownictwo obradami; 
b) udzielanie głosu uczestnikom obrad, Komisarzowi Wyborczemu i Przewodniczącym Komisji 

Walnego Zgromadzenia; 
c) zarządzenia głosowań i określanie czasu ich trwania; 
d) czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad oraz zachowanie powagi i właściwej atmosfery 

Walnego Zgromadzenia; 
e) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali; 
f) dopilnowanie wyczerpania porządku obrad; 
g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych i kwestii nieuregulowanych Statutem Związku oraz 

Regulaminem Obrad; 
h) zarządzanie przerw w obradach Walnego Zgromadzenia; 
i) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.  

4) Od rozstrzygnięć Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przysługuje każdemu Delegatowi 
sprzeciw, o którym rozstrzyga Walne Zgromadzenie.  

5) Do kompetencji Komisarza Wyborczego należy: 
a) organizacja i przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i jego 

Zastępcę; 
b) zarządzenie zamknięcia list kandydatów uczestniczących w wyborach; 
c) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zgłoszonych kandydatur na Delegatów oraz Zastępców 

Delegatów Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów 
PZPN; 

d) stwierdzenie posiadania przez kandydatów biernego prawa wyborczego; 
e) sporządzenie listy kandydatów w kolejności alfabetycznej; 
f) wyjaśnienie sposobu głosowania; 
g) nadzór nad prawidłowością przebiegu wyborów; 
h) ustalenie wyników głosowania i wyborów; 
i) rozstrzyganie wszelkich wniosków i protestów dotyczących procesu wyborczego. 

6) Sekretarz Zarządu jest odpowiedzialny za sporządzenie protokołu obrad. Przewodniczący Walnego 
Zgromadzenia powołuje na jego wniosek 3 protokolantów.  

7) Walne Zgromadzenie wybiera następujące Komisje: 
a) Komisję Mandatowa - w składzie 3 osób, której zadaniem jest: sprawdzenie listy obecności 

Delegatów i ważności ich mandatów oraz przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania, co 
do ważności Zgromadzenia i prawomocności podejmowanych uchwał; 

b) Komisję Uchwał i Wniosków - w składzie 3 osób, której zadaniem jest zebranie i przedstawienie 
Delegatom wniosków i uchwał zgłoszonych przez Delegatów oraz ujętych w projekcie uchwały 
Walnego Zgromadzenia. 
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8) W razie zaistnienia takiej potrzeby Walne Zgromadzenie może powołać inne Komisje, niż przewiduje 
to niniejszy Regulamin. 

9) Każda Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza. Sprawozdanie z prac Komisji 
na Walnym Zgromadzeniu składają: Przewodniczący Komisji lub upoważniona przez Komisję osoba 
uczestnicząca w pracach Komisji. Każda Komisja sporządza protokół ze swojej działalności, podpisany 
przez Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół Komisji 
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.  

10) Walne Zgromadzenie wybiera spośród Delegatów trzy osoby dla zweryfikowania protokołu 
odbywającego się Zgromadzenia.  

 
V.1. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DELEGATÓW ORAZ ZASTĘPCÓW DELEGATÓW 

POMORSKIEGO ZPN NA WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE DELEGATÓW 
PZPN. 

   
1) Zgodnie z art. 22 § 2 pkt 1 lit. b) Statutu PZPN Pomorski ZPN wybiera, w oddzielnych głosowaniach, 4 

delegatów i w takiej samej liczbie zastępców delegatów na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-
Wyborcze Delegatów PZPN. 

2) 4 delegatów Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN 
jest wybieranych przez Delegatów zwykłą większością głosów. Za wybranych delegatów uważa się 
tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwyższą ilość głosów.  

3) 4 zastępców delegatów Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Delegatów jest wybieranych przez Delegatów zwykłą większością głosów. Za wybranych zastępców 
delegatów uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali kolejno najwyższą ilość głosów. 

4) W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez więcej kandydatów niż liczba osób 
przewidzianych przez Statut PZPN w wyborach 4 delegatów oraz 4 zastępców delegatów na Walne 
Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN, w drugiej lub każdej następnej turze 
głosowania biorą udział kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów.  

5) Każdy z kandydatów startujących w wyborach najpóźniej do zarządzenia zamknięcia list kandydatów 
przez Komisarza Wyborczego powinien wyrazić zgodę na kandydowanie. Osoba obecna może wyrazić 
zgodę ustnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia.  Osoba nieobecna na Walnym Zgromadzeniu 
może wyrazić zgodę na piśmie, która powinna być przedłożona Komisarzowi Wyborczemu i dołączona 
do protokołu Walnego Zgromadzenia.  

6) W pierwszej kolejności odbywają się wybory delegatów Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie 
Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów PZPN. Po dokonaniu wyboru delegatów odbywa się wybór 
zastępców delegatów Pomorskiego ZPN na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Delegatów PZPN.  

7) Przed rozpoczęciem każdego głosowania w sprawie wyborów Komisarz Wyborczy udziela 
szczegółowych wyjaśnień, co do sposobu głosowania.  

8) Z przebiegu głosowania, Komisarz Wyborczy sporządza protokół, który przedkłada 
Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia. 

 
V.2. TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW KOMISARZA WYBORCZEGO.  

 
1) Wybory Komisarza Wyborczego przeprowadza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.  
2) Do obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy: 

a) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu zgłoszonych kandydatur na Komisarza Wyborczego, 
b) stwierdzenie posiadania przez kandydatów biernego prawa wyborczego, 
c) sporządzenie listy kandydatów w kolejności alfabetycznej, 
d) wyjaśnienie sposobu głosowania, 
e) zarządzenia głosowań i określanie czasu ich trwania, 
f) nadzór nad prawidłowością przebiegu wyborów, 
g) ustalenie wyników głosowania i wyborów, 
h) rozstrzyganie wszelkich wniosków i protestów dotyczących procesu wyborczego. 

3) Kandydatem na Komisarza Wyborczego mogą być delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów 
Pomorskiego ZPN lub inne osoby zamieszkałe na stałe na terytorium województwa pomorskiego. 
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Kandydatem może być wyłącznie osoba posiadająca wyższe wykształcenie prawnicze, która nie była 
karana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne. 

4) Kandydat na Komisarza Wyborczego powinien być zgłoszony do Dyrektora Biura Związku nie później 
niż 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów przez co najmniej 15 członków 
Pomorskiego ZPN, przy czym każdy uprawniony podmiot może zgłosić nie więcej niż jednego 
kandydata. Wraz ze zgłoszeniem, kandydat na Komisarza Wyborczego zobowiązany jest dostarczyć 
zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niekaralności oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody 
na kandydowanie. 

5) Komisarzem Wyborczym zostaje wybrana osoba, która w pierwszej turze głosowania uzyska 
bezwzględną większość głosów, tj. 50 % + 1 oddanych i ważnych głosów.  

6) Jeżeli na funkcję Komisarza Wyborczego kandyduje 2 kandydatów, a żaden z nich nie uzyska w 
pierwszej turze głosowania bezwzględnej większości głosów, w drugim głosowaniu wybór Komisarza 
Wyborczego następuje zwykłą większością głosów.  

7) Jeżeli na funkcję Komisarza Wyborczego kandyduje więcej niż 2 kandydatów, a żaden z nich nie uzyska 
w pierwszej turze głosowania bezwzględnej większości głosów, wówczas dwaj kandydaci, który 
uzyskali w tym głosowaniu największą liczbę głosów, biorą udział w drugim głosowaniu. Gdy z uwagi 
na uzyskanie równej ilości głosów nie jest możliwe ustalenie dwóch kandydatów uprawnionych do 
udziału w drugim głosowaniu, przyjmuje się, iż uprawnienie do udziału w drugim głosowaniu 
przysługuje więcej niż dwóm kandydatom. W drugim głosowaniu Komisarzem Wyborczym zostaje 
kandydat, który uzyska zwykłą większość głosów.  

8) Przed rozpoczęciem każdego głosowania w sprawie wyboru Komisarza Wyborczego Przewodniczący 
Walnego Zgromadzenia udziela szczegółowych wyjaśnień co do sposobu głosowania.  

9) Z przebiegu głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza protokół, który stanowi 
załącznik do protokołu z Walnego Zgromadzenia.  

 
  VI. ZASADY PROWADZENIA DYSKUSJI. 

 
1) Każdy uczestnik obrad Walnego Zgromadzenia ma prawo zabrania głosu w dyskusji w kolejności 

zgłoszenia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością zgłoszeń.  
2) W sprawach formalnych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za 

wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące w szczególności: 
a) sposobu obradowania, 
b) sposobu głosowania, 
c) głosowania bez dyskusji, 
d) przerwania dyskusji, 
e) kolejności i sposobu uchwalania wniosków, 
f) zamknięcia listy kandydatów.  

3) Wniosek formalny może zgłosić wyłącznie osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu z 
głosem stanowiącym.  

4) Wniosek formalny poddaje pod głosowanie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.  
5) W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i umożliwienia zabrania głosu przez większą ilość 

uczestników Walnego Zgromadzenia czas poszczególnych wystąpień ogranicza się do 5 min w danym 
temacie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo do przedłużenia czasu trwania 
poszczególnych wystąpień.  

6) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od 
przedmiotu dyskusji lub przekracza czas ustalony do wystąpień. Niestosującym się do uwag osobom 
Przewodniczący obrad może odebrać głos. 

7) Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie znieważającej lub zniesławiającej 
inne osoby, po uprzednim zwróceniu uwagi na niestosowność wypowiedzi.  

8) Po zakończeniu dyskusji, jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, 
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, przestrzegając przy tym zasady, aby 
wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności. 
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VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 
   

Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 07. czerwca 2021 roku dla 
potrzeb Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dacie jego uchwalenia. 
  

Przewodniczący  
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów 

Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 122/Z/2022 z dnia 22 marca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu Komisji Mandatowej Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN, zatwierdza się projekt Regulaminu Komisji Mandatowej Walnego 
Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN zwołanego na dn. 07.06.2021 r. 
 
II.Projket Regulaminu Komisji Mandatowej Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów 
Pomorskiego ZPN zwołanego na dzień  07.06.2021 r. stanowiącej 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 

 
 Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 122/Z/20201z dnia 22.03. 2021 roku 
w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu Komisji Mandatowej Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN. 
 

R E G U L A M I N    
KOMISJI MANDATOWEJ WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO DELEGATÓW 

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
Gdańsk - 07. czerwiec 2021 rok 

 
1. Komisja Mandatowa jest powołana w składzie 3 osób przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczego 

Delegatów Pomorskiego ZPN. 
2. Komisja Mandatowa jest powołana w celu sprawdzenia listy obecności delegatów i ważności ich 

mandatów oraz przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczemu Delegatów Pomorskiego 
ZPN sprawozdania, co do zdolności podejmowania uchwał.  

3. W pracach Komisji biorą udział, jako członkowie, wybrani przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
Delegatów Pomorskiego ZPN delegaci oraz przedstawiciele Związku wyznaczeni do udzielenia 
pomocy członkom Komisji.  

4. Komisja przed przystąpieniem do działania uchwala regulamin Komisji oraz dokonuje wyboru 
spośród siebie: przewodniczącego i sekretarza.  

5. Obrady Komisji są niejawne. Przewodniczący lub sekretarz Komisji może zaprosić do udziału w części 
prac Komisji każdego delegata, członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, względnie pracownika Biura 
Związku.  
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6. Delegaci, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składają wnioski do Komisji w formie pisemnej. 
Przewodniczący lub sekretarz może poprosić osobę składającą wniosek o jego pisemne lub ustne 
uzupełnienie, względnie doprecyzowanie. 

7. Komisja nie jest związana treścią zgłoszonego wniosku.  
8. Uchwały Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decydujący 

jest głos przewodniczącego Komisji.  
9. Przy wszystkich głosowaniach głosy nieważne, wstrzymujące się lub nieoddane nie są uwzględniane 

przy obliczaniu większości.  
10. W razie zgłoszenia różnych wniosków, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek 

najdalej idący. 
11. Komisja może podjąć Uchwałę w sprawie pozostawienia bez merytorycznego rozpoznania wniosku, 

którego forma lub treść wykraczają poza realizację statutowych celów i zadań Związku lub są z nimi 
sprzeczne.  

12. Sprawozdanie z obrad Komisji podczas obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów 
Pomorskiego ZPN składają: przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji. 

13. Komisja sporządza protokół ze swej działalności podpisany przez przewodniczącego i sekretarza oraz 
przekazuje ww. protokół przewodniczącemu obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego 
Delegatów Pomorskiego ZPN.  

      
Komisja Mandatowa 

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów 
Pomorskiego ZPN 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 123/Z/2022 z dnia 22 marca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN, zatwierdza się projekt Regulaminu Komisji Uchwał i Wniosków 
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN zwołanego na dn.  07.06.2021 r. 
 
II.Projket Regulaminu Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów 
Pomorskiego ZPN zwołanego na dzień  07.06.2021 r. stanowiącej 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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Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 123/Z/2021 z dnia 22.03. 2021 roku 
w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN. 
 

R E G U L A M I N    
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZEGO DELEGATÓW 

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
Gdańsk - 07. czerwiec 2021 rok 

 
1. Komisja Uchwał i Wniosków jest powołana przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczego Delegatów 

Pomorskiego ZPN w składzie 3 osób w celu zebrania i przeanalizowania zgłoszonych wniosków oraz 
opracowania i przedstawienia delegatom projektu uchwały końcowej Walnego Zgromadzenia 
Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN. 

2. W pracach Komisji biorą udział, jako członkowie, wybrani przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 
Delegatów Pomorskiego ZPN delegaci oraz przedstawiciele Związku wyznaczeni do udzielenia 
pomocy członkom Komisji.   

3. Komisja przed przystąpieniem do działania uchwala regulamin Komisji oraz dokonuje wyboru 
spośród siebie: przewodniczącego i sekretarza.  

4. Obrady Komisji są niejawne. Przewodniczący lub sekretarz Komisji może zaprosić do udziału w części 
prac Komisji każdego delegata, członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, względnie pracownika Biura 
Związku.  

5. Delegaci, członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składają wnioski do Komisji w formie pisemnej. 
Przewodniczący lub sekretarz Komisji może poprosić osobę składającą wniosek o jego pisemne lub 
ustne uzupełnienie względnie doprecyzowanie, a także o przekazanie wniosku do innych organów 
Związku celem rozpatrzenia. 

6. Po analizie złożonego wniosku Komisja przy uwzględnieniu art. 30 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN: 
a) rekomenduje wniosek, 
b) nie rekomenduje wniosku, 
c) przekazuje wniosek do rozpatrzenia przez Zarząd Pomorskiego ZPN, 
d) pozostawia bez merytorycznego rozpoznania wniosek, którego forma lub treść wykraczają poza 

realizację statutowych celów i zadań Związku, lub są z nimi sprzeczne. 
7. Uchwały Komisji podejmowane są jawnie zwykłą większością głosów. W razie równości głosów 

decydujący jest głos przewodniczącego Komisji.  
8. Przy wszystkich głosowaniach głosy wstrzymujące się lub nieoddane nie są uwzględniane przy 

obliczaniu większości.  
9. W razie zgłoszenia różnych wniosków, w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek 

najdalej idący. 
10. Sprawozdanie z obrad Komisji podczas obrad Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego Delegatów 

Pomorskiego ZPN składają: przewodniczący Komisji lub upoważniony przez niego członek Komisji. 
11. Komisja sporządza protokół ze swej działalności podpisany przez przewodniczącego i sekretarza.  
12. Przewodniczący Komisji przekazuje protokół prowadzącemu Walnego Zgromadzenia 

Sprawozdawczego Delegatów Pomorskiego ZPN.  
 

Komisja Uchwał i Wniosków 
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów 

 Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 124/Z/2022 z dnia 22 marca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych 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. Licencji 
Klubowych Pomorskiego ZPN w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
II.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu 
Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 124/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. 

 
REGULAMIN 

KOMISJI DS. LICENCJI KLUBOWYCH 
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 
§ 1 

1. Komisja ds. Licencji Klubowych Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej „Komisją”, jest 
organem licencyjnym Pomorskiego ZPN realizującym procedurę licencyjną dla klubów występujących 
w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych piłki nożnej.  

2. Komisja działa na podstawie Statutu Pomorskiego ZPN, właściwych uchwał Zarządu PZPN, 
Pomorskiego ZPN oraz niniejszego Regulaminu. 

 
§ 2 

1. Działalność Komisji ds. Licencji Klubowych podlega sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
2. Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i niezbędnej, do 

prawidłowego funkcjonowania Komisji, liczby członków.  
3. Przewodniczący oraz członkowie Komisji powoływani i odwoływani są przez Zarząd Pomorskiego 

ZPN. 
4. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN.  
5. Każdy z członków Komisji jest zobowiązany do podpisania deklaracji poufności oraz deklaracji 

niezależności zgodnie z Podręcznikiem Licencyjnym PZPN. 
6. Członkami Komisji mogą być wyłącznie osoby niekarane prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne. 
7. Członkowie Komisji mają obowiązek, w terminie 14 dni po ich powołaniu, złożyć oświadczenie 

o niekaralności. 
 

§ 3 
1. Na pierwszym posiedzeniu Komisja: 

a) określa tryb swojej pracy, 
b) wyznacza harmonogram prac. 

2. Przebieg procedury licencyjnej Komisja realizuje w oparciu o przepisy PZPN i Pomorskiego ZPN.  
 

§ 4 



- 23 - 

 

Do zakresu działania i kompetencji Komisji należy: 
1. Przyjmowanie, analizowanie i rozpatrywanie wniosków w przedmiocie przyznawania lub odmowy 

przyznania licencji klubowej na udział w rozgrywkach określonej ligi lub klasy rozgrywkowej.  
2. Wizytowanie klubów objętych procedurą licencyjną.  
3. Wydawanie orzeczeń w formie decyzji w przedmiocie przyznania licencji. 
4. Wydawanie orzeczeń w formie decyzji w przedmiocie odmowy przyznania licencji.  
5. Stosowanie sankcji regulaminowych w procesie licencyjnym zgodnie z przepisami PZPN w tym 

zakresie.  
6. Okresowe przedkładanie władzom Pomorskiego ZPN sprawozdań, analiz i wniosków w sprawach 

wynikających z zakresu działania Komisji. 
7. Organizowanie narad i szkoleń dla klubów podlegających procedurze licencyjnej. 
8. Publikowanie z prac i działalności Komisji stosownych komunikatów. 
9. Organizowanie przeglądów i weryfikacji obiektów piłkarskich poprzez powołanie zespołów 

odpowiedzialnych za przegląd i weryfikację boisk oraz prowadzenie ich rejestru z wykorzystaniem 
systemu ekstranet, po wdrożeniu przez PZPN odpowiednich modułów. 

 
§ 5 

1. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 4 pkt. 1 lub załączone do niego dokumenty zostały sformułowane 
nieprawidłowo lub zaszły braki formalne, bądź merytoryczne niepozwalające na końcowe 
rozpatrzenie sprawy Komisja wzywa Klub do poprawienia, uzupełnienia lub dostarczenia brakujących 
dokumentów w terminie 7 dni. Po bezskutecznym upływie terminu przewodniczący przedstawia 
istniejącą dokumentację Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN celem merytorycznego jej 
rozpatrzenia.  

2. Wniosek poprawiony lub uzupełniony w terminie, o którym mowa w ust. 1 wywołuje skutki od 
momentu jego złożenia. 

 
§ 6 

1. Komisja doręcza Wnioskodawcy decyzję w przedmiocie nadania lub odmowy nadania licencji wraz 
z uzasadnieniem w ciągu 7 dni od dnia podjęcia decyzji. 

2. Decyzja Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN w sprawie odmowy przyznania licencji jest 
uzasadniana z urzędu.   

 
§ 7 

1. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, a w razie konieczności, pod jego nieobecność lub z powodu 
konfliktu interesów, wiceprzewodniczący.   

2. Do kompetencji przewodniczącego Komisji w szczególności należy: 
a) przygotowywanie, wspólnie z sekretarzem Komisji, posiedzeń Komisji, 
b) przewodniczenie posiedzeniom Komisji, 
c) opracowanie planu pracy Komisji,  
d) wyznaczenie zespołów roboczych (weryfikatorów wniosków licencyjnych),  
e) sprawowanie nadzoru nad sprawnym przebiegiem procedury licencyjnej, 
f) prowadzenie dyskusji i zapewnienie sprawnego przebiegu posiedzeń,   
g) niezwłoczne informowanie członków Komisji w sprawach niecierpiących zwłoki,   
h) podejmowanie decyzji jednoosobowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i w sprawach 

nagłych, niewchodzących w zakres orzeczniczy,  
i) wnioskowanie do Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawach dotyczących Komisji, 
j) reprezentowanie Komisji w relacjach z Komisją Odwoławczą ds. Licencji Klubowych Pomorskiego 

ZPN oraz Związkowej Komisji Odwoławczej Pomorskiego ZPN i innymi organami statutowymi, jak 
i wobec osób trzecich, w tym mediów.  

3. Sekretarz Komisji wykonuje czynności związane z bieżącą działalnością Komisji, a w szczególności: 
a) wraz z przewodniczącym przygotowuje i organizuje posiedzenia Komisji, 
b) w uzgodnieniu z przewodniczącym powiadamia członków o terminach posiedzeń Komisji, 
c) odpowiada za bieżące sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji,   
d) odpowiada za całość dokumentacji związanej z działalnością Komisji, 
e) wykonuje inne czynności zlecone przez przewodniczącego Komisji.  
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4. Do zabezpieczenia od strony techniczno-administracyjnej prac Komisji dyrektor Biura Pomorskiego 
ZPN wyznacza pracownika do zadań, którego należy w szczególności: 
a) zabezpieczenie od strony technicznej posiedzeń Komisji, 
b) funkcjonuje jako osoba kontaktowa w sprawach licencyjnych, 
c) wykonuje inne czynności zlecone przez przewodniczącego Komisji. 

5. W posiedzeniach Komisji mogą, do czasu rozpoczęcia głosowań, uczestniczyć zaproszeni goście.  
6. Decyzje podjęte w trybie w ust. 2 pkt. h) niniejszego paragrafu wymagają zajęcia stanowiska przez 

Komisję na najbliższym posiedzeniu plenarnym. 
 

§ 8 
1. Decyzje lub postanowienia Komisji podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych na 

posiedzeniu Komisji.  
2. Do ważności decyzji lub postanowień wymagana jest obecność przynajmniej połowy składu 

osobowego Komisji. 
3. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego Komisji lub osoby 

prowadzącej posiedzenie. 
4. Do reasumpcji decyzji lub postanowienia wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na 

posiedzeniu członków Komisji. 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i w sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu działalności 

Komisji, decyzje lub postanowienia mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzja lub postanowienie jest ważne, gdy każdy 
członek Komisji został powiadomiony o treści projektu decyzji lub postanowienia poprzez przesłanie 
na wskazany uprzednio przez niego adres poczty email. Decyzja lub postanowienie podejmowane 
przez Komisję w opisanym trybie uznaje się za podjętą jeśli co najmniej połowa członków Komisji 
zagłosuje za podjęciem danej decyzji lub postanowienia. 

 
§ 9 

Komisja może korzystać z pomocy ekspertów w zakresie konsultacji dotyczącej poszczególnych kryteriów 
licencyjnych. 
 

§ 10 
1. Posiedzenia Komisji są niejawne. 
2. Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza sekretarz, inny członek Komisji 

lub pracownik Biura Pomorskiego ZPN.  
3. Protokół podpisuje przewodniczący Komisji oraz osoba sporządzająca protokół. 
 

§ 11 
1. Osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek wykonywać wszystkie zadania zgodnie z 

wymaganym profesjonalizmem i należytą starannością. 
2. Przy wykonywaniu swoich funkcji osoby wchodzące w skład Komisji winny zachować uczciwość, 

bezstronność oraz lojalność wobec Pomorskiego ZPN. 
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą podejmować działań sprzecznych z normami etycznymi. 
 

§ 12 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 
 

§ 13 
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 22.03.2021 r. i 
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 125/Z/2022 z dnia 22 marca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych 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 Odwoławczej ds. 
Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
II.Realizację uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu Komisji 
Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 125/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. 
w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. 

 
REGULAMIN 

KOMISJI ODWOŁAWCZEJ DS. LICENCJI KLUBOWYCH 
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 
§ 1 

1. Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, zwana dalej 
„Komisją” jest organem licencyjnym Pomorskiego ZPN, powołanym do rozpatrywania odwołań 
klubów od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN, w sprawie odmowy przyznania 
licencji uprawniającej kluby Pomorskiego ZPN do udziału w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo 
IV ligi oraz niższych klasach rozgrywkowych. 

2. Komisja działa na podstawie Statutu Pomorskiego ZPN, właściwych uchwał Zarządu PZPN i 
Pomorskiego ZPN oraz niniejszego regulaminu. 

 
§ 2 

1. Działalność Komisji podlega prezesowi Pomorskiego ZPN. 
2. Komisja składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i niezbędnej, do 

prawidłowego funkcjonowania Komisji, liczby członków. 
3. Przewodniczący oraz członkowie Komisji powoływani i odwoływani są przez Zarząd Pomorskiego 

ZPN na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN. 
4. Kadencja Komisji jest równa kadencji Zarządu Pomorskiego ZPN. 
5. Członkowie Komisji mają obowiązek w terminie 14 dni oświadczenie o niekaralności. 
 

§ 3 
1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący. 
2. Przewodniczący reprezentuje Komisję na zewnątrz i jest upoważniony do przedstawiania jej 

stanowiska wobec innych organów statutowych Pomorskiego ZPN. 
 

§ 4 
Do zakresu działania Komisji należy: 
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a) przyjmowanie, analizowanie i weryfikowanie od strony formalno-prawnej wniosków 
odwoławczych od decyzji Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN jako organu pierwszej 
instancji. 

b) podejmowanie decyzji w przedmiocie przyznania lub odmowy przyznania licencji w trybie 
odwoławczym.  

c) stosowanie sankcji dyscyplinarnych w procesie licencyjnym zgodnie z przepisami PZPN w tym 
zakresie.  

d) okresowe przedkładanie władzom Pomorskiego ZPN sprawozdań, analiz i wniosków w sprawach 
procedury licencyjnej.  

e) współpraca z pozostałymi Komisjami Pomorskiego ZPN.         
f) publikowanie z prac i działalności Komisji stosownych komunikatów. 
g) prowadzenie dokumentacji Komisji.                                                                         

 
§ 5 

Tryb pracy oraz przebieg procedury licencyjnej Komisja realizuje w oparciu o przepisy PZPN. 
 

§ 6 
1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę bieżących potrzeb. 
2. Posiedzenia zwołuje i im przewodniczy przewodniczący Komisji. 
3. W razie nieobecności przewodniczącego posiedzeniu Komisji przewodniczy wiceprzewodniczący. 
 

§ 7 
1. Decyzje lub postanowienia Komisji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
2. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia. 
3. Dla ważności decyzji lub postanowienia wymagana jest obecność przynajmniej połowy członków 

Komisji.                                                                                                                      
4. Do reasumpcji decyzji lub postanowienia wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na 

posiedzeniu członków Komisji. 
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i w sprawach niecierpiących zwłoki z zakresu działalności 

Komisji, decyzje lub postanowienia mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Decyzja lub postanowienie jest ważne, gdy każdy 
członek Komisji został powiadomiony o treści projektu decyzji lub postanowienia poprzez przesłanie 
na wskazany uprzednio przez niego adres poczty email. Decyzja lub postanowienie podejmowane 
przez Komisję w opisanym trybie uznaje się za podjętą jeśli co najmniej połowa członków Komisji 
zagłosuje za podjęciem danej decyzji lub postanowienia. 

 
§ 8 

1. Posiedzenia Komisji są niejawne. 
2. Posiedzenia Komisji są protokołowane, przy czym protokół sporządza sekretarz, inny członek Komisji 

lub pracownik Biura Pomorskiego ZPN.  
3. Protokół podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komisji oraz osoba sporządzająca 

protokół. 
 

§ 9 
1. Osoby wchodzące w skład Komisji mają obowiązek wykonywać wszystkie zadania zgodnie z 

wymaganym profesjonalizmem i należytą starannością. 
2. Przy wykonywaniu swoich funkcji osoby wchodzące w skład Komisji winny zachować uczciwość, 

bezstronność oraz lojalność wobec Pomorskiego ZPN. 
3. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie mogą podejmować działań sprzecznych z normami etycznymi. 
4. Osoby, o których mowa w ust. 1, potwierdzają pisemnie, iż zapoznały się z aktualnie obowiązującymi 

przepisami licencyjnymi. 
 

§ 10 
1. W trakcie działalności regulaminowej Komisja korzysta z administracyjnej i technicznej pomocy 

pracowników Biura Związku. 
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2. Koszty działalności Komisji pokrywane są z budżetu Pomorskiego ZPN. 
 

§ 11 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 
 

§ 12 
Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 22.03.2021r. i 
obowiązuje od dnia zatwierdzenia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 126/Z/2022 z dnia 22 marca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie korekty nieściągalnych przychodów. 
  
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN wyraża się zgodę na korektę przychodów wynikających z 
nieściągalnych należności od stowarzyszeń, których wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN 
stwierdzono w trybie uchwały. 
 
II.Wykaz nieściągalnych należności według stanu na dzień 31. grudnia 2020 roku stanowi załącznik do 
niniejszej Uchwały.  
 
III.Realizację Uchwały powierza się dyrektorowi Biura i księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 127/Z/2022 z dnia 22 marca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania członka Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. 
  
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN na członka Komisji ds. 
Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN powołany zostaje Sylwester Maszota. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu 
Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 128/Z/2022 z dnia 22 marca 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych 
Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku art. 12 § 1 ust. 24 Statutu Pomorskiego ZPN oraz w związku z 
Uchwałą Komisji ds. Nagłych PZPN nr 2/2020 z dnia 19.03.2020 r. w sprawie przyjęcia „Przepisów 
licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2020/2021 i 
następne”, postanawia się, co następuje: 
I.Przyjąć szczegółowe przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 
2021/2022 będące w kompetencji Pomorskiego ZPN. 
 
II.Szczegółowe przepisy licencyjne dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 
2021/2022 stanowią załącznik do niniejszej Uchwały. 
  
III.Realizację niniejszej Uchwały powierza się prezesowi i sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN, 
przewodniczącemu Komisji ds. Licencji Klubowych oraz przewodniczącemu Komisji Odwoławczej ds. 
Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 128/Z/2021 z dnia 22.03.2021 r. 
w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego 

ZPN na sezon 2021/2022. 
 
 

SZCZEGÓŁOWE PRZEPISY LICENCYJNE DLA KLUBÓW IV LIGI I KLAS NIŻSZYCH  
Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022. 

 
I.Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 1.3. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi 
i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się, ilekroć w Przepisach licencyjnych dla klubów IV 
ligi i klas niższych mowa jest o delegacji dla właściwego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej do 
skonkretyzowania kryterium lub możliwości podjęcie decyzji w sprawie odstępstwa od przyjętego 
wymogu przyjmuje się, że właściwym organem do podjęcia takiej decyzji jest Komisja ds. Licencji 
Klubowych Pomorskiego ZPN. 
 
II.Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 3.1.1.e) „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV 
ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące wysokości opłat 
administracyjnych za licencję klubową w postępowaniu licencyjnym na sezon 2021/2022: 
1) dla klubów IV ligi - 0 zł, 
2) dla klubów klasy Okręgowej - 0 zł, 
3) dla klubów klasy A - 0 zł, 
4) dla klubów klasy B - 0zł. 
Wysokość opłaty za wydanie licencji klubowej jest wysokością niezależną od okresu na jaki licencja 
zostanie wydana. 
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III.Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 3.4.3. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV 
ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące wysokości kaucji odwoławczej za 
postępowanie przed II instancją w postępowaniu licencyjnym na sezon 2021/2022: 
1) dla klubów IV ligi - 150,00 zł, 
2) dla klubów klasy Okręgowej - 100,00zł, 
3) dla klubów klasy A - 75,00 zł, 
4) dla klubów klasy B - 50,00 zł. 
W przypadku uwzględnienia odwołania w całości kaucja podlega pełnemu zwrotowi, w przypadku 
uwzględniania odwołania w części, Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN orzeka 
o wysokości kaucji podlegającej zwrotowi w decyzji kończącej postępowanie. 
 
IV.Kryteria sportowe. 
1. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 5.3.S.01. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej 

IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” postanawia się, że:  
1) Wnioskodawca musi posiadać i deklarować udział w rozgrywkach sezonu 2021/2022, co najmniej: 

a) IV liga - minimum 3 (trzech) zespołów młodzieżowych, 
b) klasa Okręgowa) - minimum 2 (dwóch) zespołów młodzieżowych,  
c) klasa A - minimum 1 (jednego) zespołu młodzieżowego, 
w ramach własnego podmiotu prawnego lub ze stowarzyszonym z nim innym podmiotem 
prawnym. Wypełnieniem normy posiadania odpowiedniej ilości drużyn młodzieżowych będzie 
również zgłoszenie do zunifikowanych rozgrywek zespołu młodzieżowego kobiet.  

2) Zwolnienie klubu z obowiązku posiadania o jedną drużynę młodzieżową mniej niż wymagają tego 
przepisy kryterium sportowego może nastąpić automatycznie w przypadku dokonania wpłaty na 
rachunek Pomorskiego ZPN z przeznaczeniem na działalność Komisji Grantowej Pomorskiego ZPN 
opłaty administracyjnej w wysokości:  
a) dla klubów IV ligi - 5.000,00zł,  
b) dla klubów klasy Okręgowej - 2.500,00zł,  
c) dla klubów klasy A - 500,00zł.  
W tym przypadku załącznikiem do wniosku licencyjnego musi być dowód wpłaty.   

 
2. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 5.3.S.02. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej 

IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” postanawia się, że: Wnioskodawca musi zapewnić, 
że w czasie trwania całego meczu zespołu seniorów uczestniczyć w nim będzie minimum: 
a) w IV lidze - 2 (dwóch) zawodników młodzieżowych do lat 21; 
b) w klasie Okręgowej - 1 (jednego) zawodnika młodzieżowego do lat 21; 

 
V.Kryteria infrastrukturalne. 
1. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.02. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej 

IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące wymogi w zakresie 
wyposażenia obiektów sportowych w regulaminy, na których mecze piłkarskie rozgrywać będą klubu: 
a) IV ligi i klasa Okręgowa - regulamin wewnętrzny obiektu, regulamin zawodów piłkarskich nie 

będących imprezą masową, piktogramy,  
b) klasy A i B - regulamin zawodów piłkarskich nie będących imprezą masową, 
muszą zostać rozmieszczone w formacie nie mniejszym niż B1 (70 cm x 100 cm) przed każdym 
wejściem udostępnionym dla kibiców na Stadion/obiekt sportowy w taki sposób, by widzowie mogli 
je przeczytać. 

 
2. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.03. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej 

IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące wymogi w zakresie 
pojemności obiektów sportowych wyposażonych w miejsca siedzące zgodnie w kryterium I.04, na 
których mecze piłkarskie rozgrywać będą kluby: 
a) IV ligi - minimum 300 miejsc, 
b) klasy Okręgowej - minimum 200 miejsc, 
c) klasy A - minimum 75 miejsc, 
d) klasy B - minimum 50 miejsc. 
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3. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.05. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej 

IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące parametry dla sektora 
kibiców drużyny gości obowiązujące na obiektach klubów, na których mecze piłkarskie rozgrywać 
będą kluby: 
a) IV ligi - sektor kibiców drużyny gości musi być wydzielony ogrodzeniem trwałym każdej ze stron 

oraz z możliwością utworzenia wokół sektora strefy buforowej, trwale wygrodzonej lub 
organizowanej na poszczególne mecze, oraz posiadać oddzielne wejścia i wyjścia ewakuacyjne 
umożliwiające jego bezpieczne opuszczenie.  

b) klasy Okręgowej - sektor gości musi być wydzielony i zabezpieczony w sposób adekwatny do 
wystąpienia ryzyka naruszenia porządku publicznego na terenie zawodów piłkarskich.  

 
4. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.07. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej 

IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się, że oddzielenie obszaru pola gry od 
widowni na obiektach sportowych, na których mecze piłkarskie rozgrywać będą kluby: 
a) IV ligi i klasy Okręgowej musi być ogrodzeniem stabilnym, o wysokości minimum 1,2 m, 

wyposażone w pomalowane na odróżniający je od pozostałego ogrodzenia, furtki o szerokości 
minimum 1,20 m otwierane w kierunku pola gry. 

b) klasy A i B musi być ogrodzeniem stałym lub mobilnym instalowanym doraźnie na czas zawodów 
piłkarskich.  

Tablice czy bandy reklamowe lub inne przeszkody stałe znajdujące się w obszarze pola gry muszą być 
usytuowane w minimalnej odległości 3 m od linii bocznych i 5 m od linii końcowej pola gry. 
Słupki odciągów siatek na bramkach, a także słupy piłkochwytów znajdujące się w odległości mniejszej 
niż 5m od linii końcowej pola gry, są traktowane jako przeszkoda stała, i muszą być odpowiednio 
zabezpieczone. 

 
5. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.11. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej 

IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące wymogi w zakresie 
wyposażenia każdej szatni dla drużyn, które muszą być o takim samym standardzie, mające minimum 
20 miejsc siedzących, minimum 20 wieszaków lub szafek, oraz zaplecze socjalne, kluby: 
a) IV ligi i klasy Okręgowej - minimum: 3 natryski, 1 toaleta oraz 1 tablica do prezentacji taktyki, 
b) klasy A i B - minimum: 2 natryski, 1 toaleta, 

 
6. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.13. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej 

IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące wymogi w zakresie 
wyznaczonych i zabezpieczonych miejsc parkingowych dla klubów, sędziów i innych osób funkcyjnych 
na obiektach sportowych, na których mecze piłkarskie rozgrywać będą kluby: 
a) IV ligi i klasy Okręgowej - 1 miejsce dla autokaru drużyny gości oraz minimum 10 miejsc dla 

samochodów osobowych, 
b) klasy A i B - 1 miejsce dla autokaru drużyny gości oraz minimum 5 miejsc dla samochodów 

osobowych, 
 
7. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.14. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej 

IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące wymogi w zakresie 
wyposażenia obiektów sportowych stacjonarne lub mobilne toalety dla publiczności, na których mecze 
piłkarskie rozgrywać będą kluby: 
a) IV ligi - minimum 2 oraz 1 w rejonie sektora kibiców drużyny gości, 
b) klasa Okręgowa - minimum 2, 
c) klasy A i B - minimum 1, 
w przypadku toalet dla publiczności mobilnych do wniosku należy załączyć stosowną umowę. 

 
8. 8.Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.16. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki 

nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” Wnioskodawca, jeżeli planuje rozgrywać 
zawody z wykorzystaniem systemu sztucznego oświetlenia musi spełniać poniższe wymogi: 
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a) minimalny poziom natężenia oświetlenia pionowego pola gry jest nie może być mniejszy niż 500 
Ev(lx). 

b) oświetlenie musi pokrywać równomiernie każdy obszar pola gry. 
Wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów i przedłożenia stosownych dokumentów w 
procesie licencyjnym, a ważność wykonania pomiarów określa się na dwa lata licząc od daty 
przeprowadzenie pomiaru.    

  
VI.Kryteria dotyczące personelu i finansów. 
1. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 7.3.P.02. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej 

IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” postanawia się, że: osoba odpowiedzialna za 
problematykę ochrony i bezpieczeństwa musi być podczas zawodów piłkarskich: 
a) IV ligi - kierownik ds. bezpieczeństwa posiadający stosowne uprawnienia państwowe, 
b) klasy Okręgowej, A i B - koordynator służb klubowych posiadający stosowne uprawnienia nadane 

przez Pomorski ZPN. 
 
2. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 7.3.P.06. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej 

IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się następujące wymogi ilościowe służb 
porządkowych i informacyjnych lub wolontariuszy odpowiedzialnych za problematykę ochrony i 
bezpieczeństwa podczas zawodów piłkarskich poszczególnych ligach i klasach rozgrywkowych: 
a) IV ligi - minimum 8 osób, 
b) klasy Okręgowej - minimum 6 osób, 
c) klasy A - minimum 4 osoby, 
d) klasy B - minimum 2 osoby, 
e) wszystkie osoby pełniące obowiązki wyżej wymienionych służb muszą być wyposażone w 

jednolite, odpowiednio oznakowane kamizelki i identyfikatory.   
 
3. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 7.4.F.02. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej 

IV ligi i klas niższych na sezon 2020/2021 i następne” ustala się, że oświadczenie o braku 
przeterminowanych zobowiązań wobec Polskiego Związku Piłki Nożnej, Pomorskiego ZPN, jak 
również innych struktur działających w ramach Pomorskiego ZPN z tytułu płatności składek 
członkowskich, opłat za uczestnictwo w rozgrywkach, z tytułu działalności transferowej, kar 
nałożonych przez właściwe organy dyscyplinarne czy prawomocnych wyroków Piłkarskiego Sądu 
Polubownego musi być potwierdzone przez księgowość Pomorskiego ZPN. 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 


