
 

KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXIX/Z/2018 

ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 05.03.2018r. 

 
1.Uchwała nr 338/Z/2018 z dnia 05.03.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania 
szkoleniowców kadry wojewódzkiej rocznik 2003. 
 
2.Uchwała nr 339/Z/2018 z dnia 05.03.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany 
nazwy drużyny klubu PDP Karlikowo Sopot. 
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Uchwała nr 338/Z/2018 z dnia 05 marca 2018 roku  

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie powołania szkoleniowców kadry wojewódzkiej rocznik 2003. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 17 w związku z art. 11 § 1 ust. 3 Statutu Pomorskiego ZPN 
postanawia się co następuje:  
I.Na wniosek wiceprezesa ds. szkolenia Pomorskiego ZPN na funkcję trenera kadry 
wojewódzkiej rocznik 2003 powołany zostaje Marek Leszczyński.  
 
II.Na wniosek wiceprezesa ds. szkolenia Pomorskiego ZPN na funkcji asystenta trenera kadry 
wojewódzkiej rocznik 2003 powołany zostaje Karol Piątek.  
 
III.Realizację Uchwały powierza się trenerowi koordynatorowi Pomorskiego ZPN oraz 
dyrektorowi  Biura Związku. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.03.2018r.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 

- 2 - 
Uchwała nr 339/Z/2018 z dnia 05 marca 2018 roku  

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmiany nazwy drużyny klubu PDP Karlikowo Sopot. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 
Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek klubu PDP Karlikowo Sopot wyraża się zgodę na używanie do celów 
marketingowych i reklamowych w sezonie 2017/2018 przez: 
a) drużynę seniorów nazwy PDP Nissin Sopot, 
b) drużyny młodzieżowe nazwy PDP My Story Sopot.   
 
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 

 
 


