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KOMUNIKAT UCHWAŁ nr LXIII/Z/2020 

ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 14.05.2020 r. 

 
1.Uchwała nr 689/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku 
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 14.05.2020 r. 
 
2.Uchwała nr 690/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 25.02.2020 r. 
 
3.Uchwała nr 691/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - SKS Akademia Piłkarska Grembocki Gdańsk. 
 
4.Uchwała nr 692/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - Klub Sportowy Pszczółki. 
 
5.Uchwała nr 693/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu Akademia Piłkarska KP Gdynia do celów marketingowych. 
 
6.Uchwała nr 694/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
bilansu, rachunku wyników i sprawozdania finansowego Pomorskiego ZPN za rok 2019. 
 
7.Uchwała nr 695/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przeznaczenia 
nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2019. 
 
8.Uchwała nr 696/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie dofinansowania 
udziału w rozgrywkach ligi wojewódzkiej junior A w sezonie 2020/2021. 
 
9.Uchwała nr 697/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zakończenia 
sezonu rozgrywek mistrzowskich Pomorskiego ZPN w sezonie 2019/2020. 
 
10.Uchwała nr 698/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie anulowania not 
księgowych 
 
11.Uchwała nr 699/Z/2020 z dnia 14.05.2020 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania 
organów ds. licencji klubowych 2 grupy III ligi na sezon 2020/2021. 
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Uchwała nr 689/Z/2020 z dnia 14 maja 2020 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 14.05.2020 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 
14.05.2020 r. w przedstawionej wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN.  
 
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 690/Z/2020 z dnia 14 maja 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 25.02.2020 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 25.02.2020 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 691/Z/2020 z dnia 14 maja 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - SKS Akademia Piłkarska Grembocki Gdańsk. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015r. „O członkostwie” z późniejszymi 
zmianami postanawia się, co następuje: 
I. W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet 
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Stowarzyszenie Klub Sportowy 
Akademia Piłkarska Grembocki Gdańsk wpisany do ewidencji klubów sportowych, których statuty nie 
przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Gdańsk w dniu 11.03.2020r. pod 
numerem 170. 
 
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 692/Z/2020 z dnia 14 maja 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
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w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - Klub Sportowy Pszczółki. 
 
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 11.12.2015r. „O członkostwie” z późniejszymi 
zmianami postanawia się, co następuje: 
I. W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet 
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Klub Sportowy Pszczółki wpisany do 
ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej Starosty 
Gdańskiego w dniu 27.03.2020r. pod numerem 48. 
 
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 693/Z/2020 z dnia 14 maja 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu Akademia Piłkarska KP Gdynia do celów marketingowych. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) „O członkostwie” postanawia się, co 
następuje:  
I. Na wniosek klubu Akademia Piłkarska KP Gdynia wyraża się zgodę na używanie do celów 
marketingowych i reklamowych przez drużyny JE2 i JF1 Pomorskiego ZPN od sezonu 2019/2020 nazwy 
Decathlon AP KP Gdynia.  
 
II. Prawo do używania nazwy, o której mowa w pkt. I, obłożone jest zastrzeżeniem, iż w rozumieniu 
wyżej cytowanych przepisów nie jest to zmiana nazwy klubu, co powoduje, że w oficjalnej dokumentacji 
w kontaktach z PZPN, Pomorskim ZPN i innymi organizacjami piłkarskimi czy sportowymi przy 
dokonywaniu czynności formalno-prawnych odnoście klubu piłkarskiego, potwierdzania i uprawniania 
zawodników, przy dokonywaniu transferów piłkarzy, a także przy wypełnianiu protokołów meczowych 
musi być używana nazwa uwidoczniona we właściwym rejestrze.  
 
III. Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN oraz przewodniczącemu 
Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 694/Z/2020 z dnia 14 maja 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników i sprawozdania finansowego Pomorskiego ZPN za 
rok 2019. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 3 w oparciu o art. 11 § 1 ust. 5 oraz art. 12 § 1 ust. 19 i 27 Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I. Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN zatwierdza się bilans, rachunek wyników i sprawozdanie 
finansowe Pomorskiego ZPN za rok 2019. 
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II. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 w skład, którego wchodzi: bilans, rachunek wyników oraz 
informacja dodatkowa stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 695/Z/2020 z dnia 14 maja 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przeznaczenia nadwyżki przychodów nad kosztami za rok 2019. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 3 w oparciu o art. 11 § 1 ust. 5 oraz art. 12 § 1 ust. 19 i 27 Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I. Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności statutowej 
Pomorskiego ZPN w roku 2019, ustalona na dzień 31.12.2019 roku nie podlega podziałowi. 
 
II. Nadwyżka przychodów nad kosztami z roku 2019 i zostaje przeznaczona na poczet przychodów roku 
obrotowego 2020 i działalność statutową. 
 
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 696/Z/2020 z dnia 14 maja 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie dofinansowania udziału w rozgrywkach ligi wojewódzkiej junior A w sezonie 2020/2021. 
 

Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 3 w oparciu o art. 11 § 1 ust. 5 oraz art. 12 § 1 ust. 19 i 27 Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I. Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN, ze środków na programy Komisji Grantowej Pomorskiego ZPN, 
przeznacza się kwotę 20.000,00zł, w sezonie 2020/2021, na pokrycie kosztów obsługi sędziów 
asystentów w zawodach mistrzowskich ligi wojewódzkiej w kategorii junior A. 
 
II. Realizację Uchwały powierza się dyrektorowi Biura i księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 697/Z/2020 z dnia 14 maja 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zakończenia sezonu rozgrywek mistrzowskich Pomorskiego ZPN w sezonie 2019/2020.  
 

Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN, w związku z 
wyjątkową sytuacją organizacyjną wynikającą z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 
wywołującego chorobę COVID-19 i związanym z tym ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie 
stanu epidemii na terytorium Polski, postanawia się, co następuje: 
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I. Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN z dniem 14.05.2020 roku zakończyć sezon 2019/2020 
rozgrywek mistrzowskich we wszystkich ligach i klasach rozgrywkowych organizacyjnie 
podporządkowanych organom Pomorskiego ZPN. 
 
II. Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN ustala się następujące zasady kwalifikacji 
drużyn w rozgrywkach sezonu 2019/2020 i praw awansu do wyższej ligi lub klasy rozgrywkowej: 
a) podstawą kwalifikacji jest stan wg. tabel rozgrywkowych wszystkich lig i klas rozgrywkowych po 

rundzie jesiennej sezonu 2019/2020 zweryfikowanych przez właściwą Komisję ds. Rozgrywek, 
b) prawo do awansu uzyskują drużyny wszystkich lig i klas rozgrywkowych, które zgodnie z 

Regulaminem rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i 
następne przyjęty Uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN nr 629/Z/2019 z dnia 30.09.2019 r. zajęły 
miejsca premiowane bezpośrednim awansem,  

c) z uwagi na brak możliwości rozegrania zawodów piłkarskich wynikający z regulacji władz 

państwowych decyzja w sprawie ewentualnego turnieju barażowego z udziałem wicemistrzów 
poszczególnych grup klasy Okręgowej podjęta zostanie w terminie do 15. czerwca 2020 roku, 

d) drużyny wszystkich lig i klas rozgrywkowych sklasyfikowane na miejscach spadkowych zachowują 
prawo udziału w rozgrywkach dotychczasowej ligi lub klasy rozgrywkowej z wyjątkiem drużyn, 
które wycofały się z rozgrywek w trakcie sezonu 2019/2020, 

e) drużyny, które w rozgrywkach młodzieżowych uprawnione były do udziału w zawodach barażowych 
premiowanych awansem do wyższej klasy rozgrywkowej uzyskują awans bez gry w zawodach 
barażowych. 

 
III. Upoważnia się kluby do zadeklarowania udziału drużyny seniorów w rozgrywkach sezonu 
2020/2021 w lidze lub klasie rozgrywkowej o jeden poziom niższej niż ta, w której występowały w 
sezonie 2019/2020. Dobrowolna decyzja klubu musi być potwierdzona uchwałą statutowych władz 
stowarzyszenia i podjęta nie później niż do 01. czerwca 2020 roku. 
 
IV. W sprawach dyscyplinarnych zastosowanie mają przepisy Regulaminu dyscyplinarnego PZPN między 
innymi w zakresie kar nieodbytych w sezonie 2019/2020, które podlegają odbyciu w sezonie 
2020/2021. W przypadku orzeczonej kary dyskwalifikacji czasowej, w wymiarze nie wyższym niż 6 
miesięcy, do okresu jej wykonywania nie wlicza się anulowanych rozgrywek rundy wiosennej sezonu 
2019/2020.  
 
V. Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek, przewodniczącym Komisji ds. 
Rozgrywek oraz przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnych Pomorskiego ZPN. 

 
VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 698/Z/2020 z dnia 14 maja 2020 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie anulowania not księgowych. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 3 w oparciu o art. 11 § 1 ust. 5 oraz art. 12 § 1 ust. 19 i 27 Statutu 
Pomorskiego ZPN w związku z przepisami ust. 16 i 17 Postanowień finansowych dotyczących organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2019/2020 zatwierdzonych uchwałą Zarządu 
Pomorskiego ZPN nr 571/Z/2019 z dnia 26.06.2019 r. mając na uwadze wyjątkową sytuacją wynikającą 
z rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i związanym z tym 
ogłoszeniem stanu epidemicznego, a następnie stanu epidemii na terytorium Polski, co spowodowało 
zakończenie rozgrywek sezonu 2019/2020 z dniem 15.04.2020 r., postanawia się, co następuje: 
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I. Upoważnia się księgowość Pomorskiego ZPN do anulowania wszystkich not księgowych obciążających 
kluby IV ligi i klas niższych z tytułu transferu czasowego zawodnika w obrębie członków Pomorskiego 
ZPN dokonanego w zimowym terminie transferowym i wyłącznie na okres rundy wiosennej sezonu 
2019/2020. 
 
II. Realizację Uchwały powierza się dyrektorowi Biura i księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 699/Z/2020 z dnia 14 maja 2020 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania organów ds. licencji klubowych 2 grupy III ligi na sezon 2020/2021. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 13 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z art. 2.1.4. i 2.1.5. Przepisów 
licencyjnych dla klubów III ligi na sezon 2020/2021 i następne przyjętych uchwałą nr 1/2020 z dnia 
19.03.2020 r. Komisji ds. Nagłych PZPN postanawia się, co następuje:  
I. Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN, stosownie do rekomendacji właściwych wojewódzkich 
Związków Piłki Nożnej, powołuje się do składów osobowych organów licencyjnych odpowiedzialnych za 
proces licencyjny klubów 2 grupy III ligi, następujące osoby: 
1) Komisja ds. Licencji Klubowych w składzie: 

• Józef Dąbrowski - przewodniczący - Pomorski ZPN, 
• Janusz Pietrzyk - wiceprzewodniczący - Kujawsko-Pomorski ZPN, 
• Maciej Tomaszewski - sekretarz - Pomorski ZPN, 
• Tomasz Bocheński - członek/weryfikator - Pomorski ZPN, 
• Julian Bumbul - członek - Zachodniopomorski ZPN, 
• Grzegorz - Grocki - członek - Wielkopolski ZPN, 
• Maciej Pietrzyk - członek - Kujawsko-Pomorski ZPN, 
• Jacek Siebert - członek - Zachodniopomorski ZPN, 
• Jarosław Zając - członek - Wielkopolski ZPN. 

2) Komisja Odwoławcza ds. Licencji Klubowych w składzie: 
• Januariusz Stodolny - przewodniczący - Kujawsko-Pomorski ZPN, 
• Błażej Jenek - wiceprzewodniczący - Pomorski ZPN, 
• Wojciech Reznerowicz - sekretarz - Kujawsko-Pomorski ZPN, 
• Dariusz Królikowski - członek - Zachodniopomorski ZPN, 
• Jan Żołnierek - członek - Wielkopolski ZPN. 

 
II. Realizację Uchwały prezesowi Pomorskiego ZPN. 
 
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 

 


