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KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXV/Z/2021 

ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 17.12.2021 r. 

 
Spis treści: 
1.Uchwała nr 239/Z/2021 z dnia 17.12.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku 
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 17.12.2021 r. 
 
2.Uchwała nr 240/Z/2021 z dnia 17.12.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 29.11.2021 r. 
 
3.Uchwała nr 241/Z/2021 z dnia 17.12.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
członków Pomorskiego ZPN klubu GKS Władysławowo. 
 
4.Uchwała nr 242/Z/2021 z dnia 17.12.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie używania nazwy 
marketingowej przez klub GKP Barca Bolszewo 
 
5.Uchwała nr 243/Z/2021 z dnia 17.12.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia planu 
pracy Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na rok 2022. 
 
6.Uchwała nr 244/Z/2021 z dnia 17.12.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie uchwalenia składki 
członkowskiej na rok 2022 z tytułu przynależności do Pomorskiego ZPN. 
 
7.Uchwała nr 245/Z/2021 z dnia 17.12.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
planu budżetowego Pomorskiego ZPN na rok 2022. 
 
8.Uchwała nr 246/Z/2021 z dnia 17.12.2021 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyznania 
wyróżnień w formie odznak „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”. 
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Uchwała nr 239/Z/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 17.12.2021 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 
17.12.2021 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 240/Z/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 29.11.2021 r. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 i art. 39 § 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Zatwierdza się protokół z posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbytego w dniu 29.11.2021 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 241/Z/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - GKS Władysławowo.  
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015 r. „O członkostwie” (z późniejszymi 
zmianami) postanawia się, co następuje: 
I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet 
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Gminny Klub Sportowy Władysławowo 
wpisany do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie 
przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez starostę puckiego w dniu 
28.04.2021 r. pod numerem 34. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 242/Z/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
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w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu GKS Barca Bolszewo 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 GKS Barca Bolszewo wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego ZPN sezonu 
2021/2022 nazwy GKS Barca WWGLASS Bolszewo. 
 
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 243/Z/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na rok 2022. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 1 i 3 oraz art. 39 § 7 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się Plan pracy i harmonogram posiedzeń 
Zarządu Pomorskiego ZPN na rok 2022 w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN i sekretarzowi Zarządu Pomorskiego 
ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 243/Z/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku 
w sprawie przyjęcia planu pracy Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej na rok 2022. 

 
PLAN PRACY 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
na rok 2022 

 
Termin Tematyka posiedzenia Uwagi 
styczeń 1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów dyscyplinarnych i 

wykonawczych Pomorskiego ZPN w rundzie jesiennej sezonu 
2021/2022: 
a) Komisji ds. Rozgrywek, 
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b) Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, 
c) Zarządu Kolegium Sędziów, 
d) Komisji Dyscyplinarnej, 
e) Związkowej Komisji Odwoławczej, 
f) Podokręgu Słupskiego, 
g) Podokręgu Malborskiego. 

2. Rozpatrzenie spraw bieżących. 
 

luty 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności statutowej i organizacyjnej 
Biura Pomorskiego ZPN w 2021 roku. 

2. Informacja w sprawie stanu realizacji przepisów o członkostwie klubów 
uczestniczących w rozgrywkach Pomorskiego ZPN. 

3. Rozpatrzenie sprawozdania z przebiegu procesu licencyjnego 
prowadzonego przez Komisji Licencji Trenerskich. 

4. Rozpatrzenie spraw bieżących. 
 

 

marzec 1. Przyjęcie założeń organizacyjnych regulujących proces i procedurę 
procesu licencyjnego klubów Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023. 

2. Rozpatrzenie spraw bieżących. 
 

 

kwiecień 1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów statutowych 
Pomorskiego ZPN: 
a) Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej, 
b) Komisji ds. Odznaczeń, 
c) Komisji Grantowej, 
d) Komisji Finansowej. 

2. Przyjęcie sprawozdania finansowego i bilansu za rok 2021. 
3. Rozpatrzenie spraw bieżących. 
 

 

maj 1. Przyjęcie kalendarza rozgrywek na rundę jesienną sezonu 2022/2023. 
2. Zatwierdzenie dokumentu regulującego zasady nadawania uprawnień 

dla delegatów meczowych na sezon 2022/2023.  
3. Zatwierdzenie kandydatów na obserwatorów sędziów i delegatów 

meczowych szczebla centralnego na sezon 2022/2023. 
4. Rozpatrzenie spraw bieżących. 
 

 

czerwiec 1. Zatwierdzenie poprawek i zmian w regulaminach wszystkich lig i klas 
rozgrywkowych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023. 

2. Podjęcie uchwał w sprawach finansowych dotyczących organizacji 
rozgrywek sezonu 2022/2023. 

3. Zatwierdzenie taryfikatora sankcji finansowych dotyczących organizacji 
rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2022/2023. 

4. Zatwierdzenie postanowień dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa 
na meczach piłkarskich organizacyjnie podporządkowanych organom 
Pomorskiego ZPN w sezonie 2022/2023. 

5. Udzielenie pełnomocnictw do organizacji i prowadzenia rozgrywek w 
sezonie 2022/2023. 

6. Zatwierdzenie dokumentu regulującego zasady selekcji i nadawania 
uprawnień dla obserwatorów sędziów na sezon 2022/2023. 

7. Zatwierdzenie przepisów regulujących zasady zaszeregowania sędziów 
piłki nożnej Pomorskiego ZPN w sezonie 2022/2023. 

8. Rozpatrzenie spraw bieżących. 
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lipiec 1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów dyscyplinarnych i 
wykonawczych za sezonu 2021/2022: 
a) Komisji ds. Rozgrywek, 
b) Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, 
c) Zarządu Kolegium Sędziów, 
d) Komisji Dyscyplinarnej, 
e) Związkowej Komisji Odwoławczej, 
f) Podokręgu Słupskiego, 
g) Podokręgu Malborskiego. 

2. Analiza i ocena wyników sportowych poszczególnych reprezentacji 
Pomorskiego ZPN za sezon 2021/2022. 

3. Zatwierdzenie sztabów szkoleniowych dla poszczególnych reprezentacji 
młodzieżowych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023. 

4. Zatwierdzenie kadry szkoleniowej OSSM Gdańsk i Malbork na rok 
szkolny 2022/2023. 

5. Zatwierdzenie zasad awansów i spadków w rozgrywkach 
młodzieżowych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023. 

6. Wybrane zagadnienia przepisów regulaminu rozgrywek mistrzowskich 
w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023.  

7. Nadanie uprawnień dla sędziów i obserwatorów sędziów na sezon 
2022/2023. 

8. Nadanie uprawnień dla delegatów meczowych na sezon 2022/2023. 
9. Rozpatrzenie spraw bieżących. 
 

 

sierpień 1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów statutowych: 
a) Piłkarskiego Sądu Polubownego 
b) Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego. 
c) Rzecznika Etyki.  

2. Przyjęcie informacji w sprawie stanu realizacji budżetu Pomorskiego 
ZPN za I półrocze 2022 roku. 

3. Rozpatrzenie spraw bieżących. 
 

 

wrzesień 1. Rozpatrzenie sprawozdań z przebiegu procesu licencyjnego: 
a) Komisji ds. Licencji Klubowych, 
b) Komisji Odwoławcza ds. Licencji Klubowych. 
c) Komisji Licencji Sędziowskich. 

2. Rozpatrzenie spraw bieżących. 
 

 

październik 1. Rozpatrzenie sprawozdań z działalności organów pionu wykonawczych 
pionu szkolenia Pomorskiego ZPN: 
a) Komisji ds. Piłkarstwa Młodzieżowego, 
b) Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego, 
c) Rady Trenerów. 

2. Rozpatrzenie spraw bieżących. 
 

 

listopad 1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komisji ds. Szkolenia 
Pomorskiego ZPN. 

2. Ocena wyników sportowych poszczególnych kadr młodzieżowych 
Pomorskiego ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2022/2023. 

3. Rozpatrzenie sprawozdań w sprawie organizacji kursów 
specjalistycznych organizowanych przez Pomorski ZPN. 

4. Przyjęcie kalendarza rozgrywek na rundę wiosenną sezonu 2022/2023. 
5. Wypracowanie koncepcji organizacji spotkań świąteczno-

noworocznych z działaczami i pracownikami Pomorskiego ZPN oraz 
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nagród z tytułu działalności społecznej w roku 2022. 
6. Rozpatrzenie spraw bieżących. 
 

grudzień 1. Przyjęcie planu pracy Zarządu Pomorskiego ZPN oraz harmonogramu 
posiedzeń Zarządu na rok 2023. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składki statutowej dla członków 
zwyczajnych Pomorskiego ZPN na rok 2023. 

3. Przyjęcie planu budżetowego Pomorskiego ZPN na rok 2023. 
4. Omówienie zasad organizacji spotkań informacyjno-konsultacyjnych z 

klubami biorącymi udział w rozgrywkach Pomorskiego ZPN. 
5. Rozpatrzenie spraw bieżących. 
 

 

 
Postanowienia organizacyjne: 
1. Posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN, co do zasady, odbywać się będą w każdy ostatni poniedziałek 

miesiąca, a rozpoczynać się będą o godz. 12:00. 
2. Posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN, co do zasady, odbywać się będą w siedzibie Związku. 
3. Wszelka problematyka związana z wnioskami dotyczącymi spraw członkowskich, personalnych, 

regulaminowych czy sprawozdawczości dotyczącej określonej działalności musi być poprzedzona 
stosownym materiałem na piśmie składanym do sekretarza Zarządu nie później niż 7 dni przed 
planowanym terminem posiedzenia Zarządu.  

4. Dla merytoryczności wszelkich sprawozdań ewentualne pytania czy uwagi do przedłożonych 
sprawozdań należy kierować w formie pisemnej do organu przedkładającego sprawozdanie w takim 
wyprzedzeniem by można było wyjaśnienia przedstawić na posiedzeniu Zarządu. 

5. Wszelkie wnioski finansowe wykraczające poza plan finansowy muszą zawierać wskazanie, z jakiej 
pozycji planu finansowego mają być realizowane. 

6. Tematyka poszczególnych posiedzeń Zarządu Pomorskiego ZPN uzupełniana będzie o sprawy 
wynikające z bieżącej działalności Związku.  

7. Zastrzega się możliwość przeniesienia rozpatrzenie konkretnego tematu posiedzenia na inny termin 
niż wynika to z powyższego planu.  

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 244/Z/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie uchwalenia składki członkowskiej na rok 2022 z tytułu przynależności do Pomorskiego ZPN. 
  
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN uchwala się statutową składkę członkowską z tytułu 
przynależności do Pomorskiego ZPN na rok 2022 w wysokości 1,00 (słownie: jeden) złoty. 
 
II.Przyjmuje się do realizacji pośrednictwo w imieniu członków Pomorskiego ZPN w uiszczeniu składki 
członkowskiej z tytułu przynależności do PZPN za rok 2022 w wysokości 12,00 (słownie: dwanaście) 
złotych. 
 
III.Członkowie Pomorskiego ZPN z tytułu przynależności do Pomorskiego ZPN i PZPN obciążeni zostają 
łączną składką członkowską w wysokości 13,00 (słownie: trzynaście) złotych z obowiązkiem płatności 
do 01.04.2022 r. 
 
IV.Realizację Uchwały powierza się prezesowi, dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku. 
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Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 245/Z/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia planu budżetowego Pomorskiego ZPN na rok 2022. 
 

Na podstawie art. 35 § 1 ust. 3 w związku z art. 11 § 1 ust. 5, art. 12 § 1 ust. 19 i 27 Statutu Pomorskiego 
ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN zatwierdzony zostaje plan budżetowy Pomorskiego ZPN na rok 
2022. 
 
II.Szczegółowy plan budżetowy Pomorskiego ZPN na rok 2022 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN, dyrektorowi Biura oraz księgowości 
Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 r.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 246/Z/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyznania wyróżnień w formie odznak „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 złotą odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” wyróżnieni 
zostają: 
- Mirosław Cyrson,  
- Piotr Chacuk,  
- Adam Czyż,  
- Adam Grabowski,  
- Sylwia Grzybowska,  
- Patryk Grzywacz,  
- Zbigniew Hrynaszkiewicz,  
- Błażej Jenek,  
- Rafał Kondysiak,  
- Przemysław Pagacz,  
- Andrzej Toczyński,  
- Dariusz Wątróbski, 
- Karol Wasielewski. 
 
II.Na wniosek Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN za działalność na rzecz rozwoju polskiej i 
pomorskiej piłki nożnej srebrną odznaka „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” wyróżnieni 
zostają: 
- Marek Pawski,  
- Wojciech Płókarz,  
- Krzysztof Recław,  
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- Sławomir Rozwalak,  
- Krzysztof Świgoń,  
- Michał Walkowski,  
- Adrian Wasserling,  
- Artur Włoch,  
- Grzegorz Wojciechowski, 
- Łukasz Żurawski. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 


