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KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLVI/Z/2019 

ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 28.03.2019r. 

 
1.Uchwała nr 527/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku 
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 28.03.2019r. 
 
2.Uchwała nr 528/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 25.02.2019r. 
 
3.Uchwała nr 529/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - AP GKS Kowale. 
 
4.Uchwała nr 530/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - KS Sport to Zdrowie Linia. 
 
5.Uchwała nr 531/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu GKS Kowale do celów marketingowych. 
 
6.Uchwała nr 532/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu FA Gdańsk do celów marketingowych. 
 
7.Uchwała nr 533/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia zmian i 
poprawek do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 
2015/2016 i następne. 
 
8.Uchwała nr 534/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia zmian i 
poprawek do Regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski Pomorskiego ZPN na sezon 
2016/2017 i następne. 
 
9.Uchwała nr 535/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 
2019/2020. 
 
10.Uchwała nr 536/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie odwołania z 
funkcji sekretarza Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN Dawida Michalskiego. 
 
11.Uchwała nr 537/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania do 
składu osobowego i na funkcję sekretarza Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN Macieja 
Tomaszewskiego. 
 
12.Uchwała nr 538/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przepisów 
dotyczących zasad rozliczania ryczałtów sędziowskich przez Biuro Pomorskiego ZPN. 
 
13.Uchwała nr 539/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie wytycznych dla 
Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN dotyczących nieodpłatnego prowadzenia zawodów, na 
które sędzia delegowany jest przez Pomorski ZPN. 
 
14.Uchwała nr 540/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przepisów 
regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych w związku z 
działalnością Pomorskiego ZPN. 
 
15.Uchwała nr 541/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie sprzętu zakupu i 
dystrybucji sprzętu sportowego dla klubów Pomorskiego ZPN. 
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16.Uchwała nr 542/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyznania 
wyróżnień w formie odznak „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”. 
 
17.Uchwała nr 543/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie organizacji meczu 
finałowego o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim. 
 
18.Uchwała nr 544/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania na 
funkcję trenera reprezentacji Pomorskiego ZPN Regions Cup Grzegorza Obiałę. 
 
19.Uchwała nr 545/Z/2019 z dnia 28.03.2019r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
nagród dla działaczy społecznych z tytułu działalności na rzecz Pomorskiego ZPN. 
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Uchwała nr 527/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 28.03.2019r. 

 
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 
28.03.2019r. 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 528/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 25.02.2019r. 
 
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 25.02.2019r. 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 529/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - AP GKS Kowale. 
 
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 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: Akademia Piłkarska Gminnego Klubu 
Sportowego Kowale wpisany do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności 
gospodarczej, prowadzonej przez Starostę Gdańskiego, w dniu 26.02.2019r. pod numerem 46. 
 
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 530/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - KS Sport to Zdrowie Linia. 
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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 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 Sport to Zdrowie Linia 
wpisany do ewidencji innych niż uczniowskie kluby sportowe, działające w formie stowarzyszeń, 
których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę 
Wejherowskiego, w dniu 05.03.2019r. pod numerem 109. 
 
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 531/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu GKS Kowale 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 o członkostwie postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek klubu GKS Kowale wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i reklamowych 
przez drużynę juniorów C2 występującej w rozgrywkach Pomorskiego ZPN w sezonie 2018/2019 nazwy 
GKS WAKO Kowale.  
 
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 532/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu FA Gdańsk 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 o członkostwie postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek klubu FA Gdańsk wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i reklamowych 
przez drużyny juniorów F1 i F2 występujących w rozgrywkach Pomorskiego ZPN w sezonie 2018/2019 
nazwy MFS Gdańsk.  
 
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 
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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 533/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia zmian i poprawek do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną 
Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i następne. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN w regulaminie rozgrywek mistrzowskich w 
piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i następne wprowadza się następujące zmiany: 
1) dotychczasowy art. 20 ust. 4 w brzmieniu: „Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż 
sześć miesięcy od daty jego przeprowadzenia, chyba że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne. 
Termin ważności badania kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi 
terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: 
jeżeli badanie zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 
23:59,59; jeżeli badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do godz. 
23:59,59)” otrzymuje nowe brzmienie: „Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż 12 
miesięcy od daty jego przeprowadzenia, chyba że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne. Termin 
ważności badania kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a 
gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie 
zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli 
badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59). 
Szczegółowo przepisy w tym zakresie regulują Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku 
w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie 
zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych 
orzeczeń (z późn. zm.); i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku. w sprawie trybu 
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia 
oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.)”. 
2) w art. 20 dodaje się ust. 20.6. w brzmieniu: „W przypadku, gdy regulaminy poszczególnych rozgrywek 
nie stanowią inaczej, fakt posiadania przez zawodnika orzeczenia potwierdza, przed rozpoczęciem 
zawodów, kierownik lub trener drużyny.” 
3) dotychczasowy art. 20 ust. 6 otrzymuje numer 20.7. 
4) dotychczasowy art. 22 ust. 1 w brzmieniu: „Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia 
opieki medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia 
wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym) lub osoby posiadającej przeszkolenie w zakresie 
pierwszej pomocy przedmedycznej (poświadczone zaświadczeniem odbytego przeszkolenia 
przeprowadzonego przez uprawnioną jednostkę) od chwili udostępnienia obiektu dla zawodników i 
publiczności do czasu przez nich opuszczenia go oraz odpowiedniego środka transportu w przypadku 
konieczności odwiezienia osoby wymagającej pomocy do szpitala.” otrzymuje nowe brzmienie: „Gospodarz 
zawodów zobowiązany jest do zapewnienia opieki medycznej w osobach: lekarza, ratownika medycznego 
lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym 
legitymującej się ukończeniem kursu opieki przedmedycznej od chwili udostępnienia obiektu dla 
zawodników i publiczności do czasu przez nich opuszczenia go, odpowiedniego środka transportu w 
przypadku konieczności odwiezienia osoby wymagającej pomocy do szpitala oraz do posiadania na obiekcie 
sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej.” 
 
II.Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
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III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącym  Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 533/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN  

na sezon 2015/2016 i następne.  
  

Uchwała nr 320/Z/2015 z dnia 27.07.2015r. 
zm. Uchwała nr 374/Z/2015 z dnia 30.11.2015r. 
zm. Uchwała nr 395/Z/2016 z dnia 25.01.2016r. 
zm. Uchwała nr 406/Z/2016 z dnia 29.02.2016r. 
zm. Uchwała nr 446/Z/2016 z dnia 25.05.2016r. 
zm. Uchwała nr 487/Z/2016 z dnia 15.07.2016r. 
zm. Uchwała nr 521/Z/2016 z dnia 16.08.2016r. 
zm. Uchwała nr 144/Z/2017 z dnia 22.03.2017r. 
zm. Uchwała nr 203/Z/2017 z dnia 26.06.2017r. 
zm. Uchwała nr 226/Z/2017 z dnia 24.07.2017r. 
zm. Uchwała nr 381/Z/2018 z dnia 28.05.2018r. 
zm. Uchwała nr 413/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. 
zm. Uchwała nr 442/Z/2018 z dnia 30.07.2018r. 
zm. Uchwała nr 533/Z/2019 z dnia 28.07.2019r. 
 

 
 

REGULAMIN 
ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH W PIŁKĘ NOŻNĄ  

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
na sezon 2015/2016 i następne 

(tekst jednolity) 
 

Rozdział 1 
PRZEPISY OGÓLNE 

 
Art. 1. Zakres obowiązywania regulaminu 
1.1. Organizacja rozgrywek w piłkę nożną prowadzonych przez Pomorski ZPN oparta jest o przepisy i 
postanowienia wydane przez PZPN w tym zakresie i niniejszy regulamin.  
1.2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do rozgrywek IV ligi i niższych klas rozgrywkowych seniorów 
oraz rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez Pomorski ZPN.  
1.3. Spotkania piłki nożnej rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry. 
 
Art. 2. Właściwość organów związkowych 
2.1. Rozgrywki mistrzowskie Pomorskiego ZPN prowadzone są przez upoważnione terytorialnie Komisje 
ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN w zakresie kompetencji nadanych im przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 
2.2. Rozgrywki prowadzone są w terminach ustalonych przez Komisję ds. Rozgrywek, a zatwierdzonych 
przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 
2.3. Organami dyscyplinarnymi, właściwymi do orzekania w stosunku do klubów, zawodników, sędziów, 
trenerów, działaczy piłkarskich i osób funkcyjnych w zakresie przewinień dyscyplinarnych popełnionych 
w rozgrywkach mistrzowskich, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego 
PZPN, są terytorialne Komisje Dyscyplinarne Pomorskiego ZPN. 
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2.4. Organizacja, nadzór i kontrola przestrzegania obowiązujących przepisów gry i postanowień 
niniejszego regulaminu należą do właściwych Komisji Pomorskiego ZPN . 
 

Rozdział 2 
CEL I UCZESTNICY ROZGRYWEK 

 
Art. 3. Cel rozgrywek 
Celem rozgrywek jest wyłonienie najlepszych zespołów w poszczególnych ligach i klasach 
rozgrywkowych oraz ustalenie kolejności drużyn do awansu i spadku. 
 
Art. 4. Zasady udziału w rozgrywkach mistrzowskich 
4.1. W rozgrywkach mistrzowskich mogą brać udział: 

4.1.1 Kluby piłkarskie będące członkami Pomorskiego ZPN oraz PZPN uczestniczące we 
współzawodnictwie sportowym zgodnie z wymogami określonymi w art. 3 ust. 2 ustawy o 
sporcie. Muszą one mieć formę osób prawnych. 
4.1.2. Dopuszcza się przejściowo, uczestnictwo w rozgrywkach zespołów piłkarskich nie 
będących członkami PZPN, a posiadających inną formą organizacyjną niż w art. 4.1.1. Decyzję w 
tym przedmiocie podejmuje Zarząd Pomorskiego ZPN. 

4.2. Uczestniczące kluby zobowiązane są do przestrzegania Przepisów gry w piłkę nożną oraz innych 
regulaminów PZPN, uchwał Zarządu PZPN i Pomorskiego ZPN, jak również zasad fair play. 
4.3. Uczestniczące kluby zobowiązane są wystawiać w zawodach najsilniejszy skład. 
4.4. Uczestniczące kluby zobowiązane są posiadać aktywne konto poczty e-mail z domeną @pomorski-
zpn.pl. Wszelka korespondencja pomiędzy klubami, a Pomorskim Związkiem Piłki Nożnej odbywa się za 
pośrednictwem tych skrzynek mailowych. 
4.5. Wysokość opłat administracyjnych ponoszonych przez kluby uczestniczące w rozgrywkach 
określona zostaje w formie odrębnej uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN. 
  
Art. 5. Zgłoszenie do rozgrywek, licencje oraz uzupełnianie wolnych miejsc w rozgrywkach 
5.1. W rozgrywkach mistrzowskich mogą brać udział kluby, które spełniły łącznie następujące 
wymagania: 

5.1.1. Zakwalifikowały się do udziału w rozgrywkach w poszczególnych ligach/klasach na 
podstawie uzyskanych wyników sezonu poprzedniego. 
5.1.2. Dokonały zgłoszenia do rozgrywek. 
5.1.3. Decyzją związkowego organu właściwego w sprawach licencji otrzymały licencję 
uprawniającą do uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich organizowanych przez Pomorski ZPN. 

5.2. Kluby wszystkich klas mogą zgłaszać do rozgrywek na dany sezon dowolną liczbę zespołów w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. Zgłoszenie następuje na formularzu 
online udostępniony przez Pomorski ZPN. Po rozpoczęciu rozgrywek nie ma możliwości zgłoszenia 
dodatkowych zespołów (nie dotyczy rozgrywek prowadzonych systemem turniejowym). 
5.3. Zasady przyznawania licencji klubom występującym w rozgrywkach Pomorskiego ZPN regulują: 

5.3.1. Uchwała Zarządu PZPN w sprawie przyjęcia przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i 
niższych klas rozgrywkowych w sezonie 2016/2017 i następne. 
5.3.2. Uchwała Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów 
licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na sezon 2016/2017 i 
odpowiednio następne. 

5.4. Wszelkie naruszenia zasad dotyczących procesu licencjonowania, warunków przyznania licencji oraz 
innych postanowień przepisów licencyjnych podlegają sankcjom nakładanym przez organy licencyjne 
zgodnie z postanowieniami art. 3.8 Podręcznika licencyjnego dla klubów IV ligi i niższych klas 
rozgrywkowych na sezon 2016/2017 i następne. 
5.5. W sytuacji, gdy klub decyzją właściwych organów Pomorskiego ZPN nie otrzyma licencji na udział w 
rozgrywkach danej ligi lub klasy wówczas zastosowanie mają następujące zasady uzupełniania wolnych 
miejsc w rozgrywkach: 

5.5.1. Uzupełnienie IV lig: 
5.5.1.1. w sytuacji, gdy klub występujący aktualnie w rozgrywkach o mistrzostwo IV ligi nie 
uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w IV lidze, klub ten zostanie 
sklasyfikowany w aktualnych rozgrywkach na ostatnim miejscu tabeli IV ligi, w której 
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występował w zakończonym sezonie, bez względu na liczbę zdobytych punktów, i zostanie 
przesunięty do klasy niższej; 
5.5.1.2. w sytuacji, gdy spośród klubów występujących w aktualnym sezonie w IV lidze nie 
uzyskał licencji na występowanie w następnym sezonie w IV lidze więcej niż jeden klub, kluby 
te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach aktualnego sezonu ex aequo na ostatnim miejscu w 
IV lidze, bez względu na liczbę zdobytych punktów, i zostaną przesunięte do klasy niższej; 
5.5.1.3. w sytuacji, gdy po zakończeniu rozgrywek aktualnego sezonu nie uzyska licencji na 
występowanie w następnym sezonie w IV lidze więcej klubów niż ilość drużyn, które zgodnie z 
regulaminem rozgrywek spadają do klasy niższej, wówczas decyzję o sposobie uzupełnienia 
liczby drużyn podejmie Zarząd Pomorskiego ZPN na wniosek Komisji ds. Rozgrywek. 

5.5.2. Dla klubów niższych klas powyższe zapisy w art. 5.4.1.1. - 5.4.1.3. stosuje się odpowiednio. 
5.6. O uzupełnieniu składu w danej lidze/klasie w przypadku rezygnacji klubu z udziału w rozgrywkach 
(nieprzystąpienia do rozgrywek w danym sezonie) decyduje Zarząd Pomorskiego ZPN na wniosek 
Komisji ds. Rozgrywek, kierując się zasadami w następującej kolejności: 

5.6.1. Prawo udziału w rozgrywkach wyższej ligi/klasy uzyskuje drużyna, która na koniec danego 
sezonu została najwyżej sklasyfikowana z drużyn na miejscach spadkowych, z zastrzeżeniem, że 
nie dotyczy to drużyny, która zajmie ostatnie miejsce. 
5.6.2. Prawo udziału w rozgrywkach wyższej ligi/klasy uzyskuje drużyna, która na koniec danego 
sezonu zajmie kolejne miejsce w rozgrywkach niższego szczebla, z zastrzeżeniem, że zasada ta 
może dotyczyć tylko dwóch kolejnych drużyn, które nie uzyskały awansu bezpośredniego. 
5.6.3. W przypadku, gdy drużyn spełniających wymóg wynikający z art.. 5.5.2. jest więcej niż 
wolnych miejsc w określonej lidze/klasie Komisja ds. Rozgrywek organizuje zawody barażowe, 
których zasady określa w stosownym komunikacie. 
5.6.4. W przypadku braku możliwości uzupełnienia poszczególnych lig/klas zgodnie z przepisami 
art. 5.5.1. - 5.4.3., dalszych uzupełnień nie stosuje się, a w rozgrywkach danego sezonu 
uczestniczy mniejsza liczby drużyn. 
5.6.5. Przeniesienie drużyny do innej grupy rozgrywkowej może nastąpić jedynie na najniższym 
szczeblu rozgrywek. 

 
Art. 6. Licencje trenerskie 
6.1. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach musi być prowadzona przez trenera posiadającego 
ważną dla danej klasy rozgrywkowej licencję trenerską.  
6.2. Zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia licencji 
uprawniających do prowadzenia zawodów IV ligi oraz niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej 
męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej określa stosowna Uchwała Zarządu PZPN.  
6.3. W przypadku naruszenia przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera posiadającego 
ważną licencję będą nakładane przez Komisję Dyscyplinarną sankcje dyscyplinarne określone w formie 
odrębnej uchwały Zarządu PZPN. 
 

Rozdział 3 
ZASADY PROWADZENIA ROZGRYWEK MISTRZOWSKICH 

 
Art. 7. System rozgrywek 
7.1. Rozgrywki prowadzone są we wszystkich klasach systemem jesień-wiosna. 
7.2. W rozgrywkach mistrzowskich w danej klasie rozgrywkowej może brać udział tylko jedna drużyna 
tego samego klubu. Przepis ten nie dotyczy rozgrywek turniejowych.  
7.3. Każda drużyna rozgrywa w swojej grupie dwa spotkania z pozostałymi drużynami - u siebie jako 
gospodarz i u przeciwnika jako gość, o ile inne szczegółowe przepisy nie stanowią inaczej.  
7.4. Przepis art. 7.3 nie dotyczy Wojewódzkiej Ligi Juniorów Młodszych (B1, B2), gdzie w rundzie 
wiosennej dwa najlepsze zespoły będą grały w tworzonej Lidze Makroregionalnej. Pozostałe drużyny 
Wojewódzkiej Ligi Juniorów Młodszych (B1, B2) rozegrają w rundzie wiosennej o dwa mecze mniej 
(będą pauzować w dwóch kolejkach), a wyniki wszystkich meczów w rundzie jesiennej będą zaliczone. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest organizowanie rozgrywek czterorundowych. 
Nie dotyczy to rozgrywek E1, E2, F1, F2, G1 i G2, gdzie przeprowadzone zostaną rozgrywki turniejowe. 
7.5. W zawodach seniorów czas trwania zawodów wynosi 2 x 45 minut z przerwą trwającą nie dłużej niż 
15 min. 
7.6. Gry mistrzowskie punktuje się następująco:  
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7.6.1. za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty,  
7.6.2. za mecz nierozstrzygnięty (remis) drużyny otrzymują 1 punkt,  
7.6.3.za przegrany mecz drużyna otrzymuje 0 punktów. 

7.7. Wymogi regulaminowe odnośnie rozgrywania zawodów mistrzowskich w poszczególnych klasach 
rozgrywkowych, dotyczące wymiarów pola gry (boisk), liczby zmian zawodników, czasu gry, bramek, 
obuwia i innych postanowień określone zostały w załączniku do niniejszego regulaminu wydanym w 
formie odrębnej uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN na podstawie art. 35.3. 
 
Art. 8. Udział zawodników w rozgrywkach 
8.1. Zawodnik potwierdzony i uprawniony do gry może brać udział w rozgrywkach mistrzowskich w 
różnych drużynach swojego klubu, do których został uprawniony. 
8.2. O ile w przepisach szczególnych nie postanowiono inaczej, Klub posiadający drużyny w kilku klasach 
rozgrywkowych może wystawić swoich zawodników do gry o mistrzostwo poszczególnych klas zgodnie 
z następującymi zasadami:  

8.2.1. Jeżeli zawodnik, brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 
nieprzekraczającym połowy czasu gry, może uczestniczyć w spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, które rozpoczyna się do 48 godzin po zakończeniu pierwszego meczu, w pełnym wymiarze 
czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na pozycji bramkarza);  
8.2.2. Udział zawodnika w meczu, w którym zgodnie z postanowieniami regulaminu rozgrywek 
obowiązuje system zmian powrotnych, będzie traktowany, jako udział w meczu w wymiarze 
nieprzekraczającym połowy czasu gry;  
8.2.3. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze 
przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego 
klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis ten nie dotyczy 
zawodników występujących na pozycji bramkarza);  
8.2.4. Zawodnik traci prawo do gry w drużynach niższych klas po rozegraniu 2/3 oficjalnych 
spotkań mistrzowskich w danym sezonie w drużynie wyższej klasy (przepis ten nie dotyczy 
zawodników uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych);  
8.2.5. Po zakończeniu rozgrywek klasy wyższej, zawodnik może uczestniczyć w rozgrywkach 
klasy niższej, o ile w danym sezonie rozgrywkowym wystąpił w więcej niż 50% rozegranych 
oficjalnych spotkań mistrzowskich w drużynie niższej klasy (przepis ten nie dotyczy zawodników 
uczestniczących w rozgrywkach młodzieżowych).  

8.3. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16. roku życia. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej może uprawnić do gry w zespole seniorów 
zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków:  

a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej. 

8.4. Do każdej klasy rozgrywkowej juniorów może być uprawniony zawodnik o rok młodszy. W 
przypadku zawodników młodszych o dwa lata konieczna jest zgoda rodziców i lekarza. W przypadku 
roczników łamanych (JA i JB) dopuszcza się grę zawodnika młodszego o dwa lata od młodszego z 
roczników łamanych, po spełnieniu wymogów określonych powyżej. 
8.5. Postanowienia art. 8.4 nie stosuje się w stosunku do zawodników, którzy ukończyli 15. rok życia. 
8.6. W zespołach chłopców mogą występować dziewczęta o dwa lata starsze niż rocznik drużyny, do 
której są one zgłaszane, jednak maksymalnie do rozgrywek kategorii Trampkarz Starszy (C1). 
8.7. Zasady udziału dziewcząt w dotyczące gry w drużynach chłopców:  

8.7.1. Do sprawozdania meczowego mogą być wpisane maksymalnie cztery zawodniczki.  
8.7.2. Jednocześnie w grze uczestniczyć mogą dwie zawodniczki. 

 
Art. 9. Udział zawodników młodzieżowych 
9.1. Udział zawodników młodzieżowych. W meczach mistrzowskich seniorów muszą brać udział 
zawodnicy młodzieżowi, których na boisku musi występować przez cały mecz co najmniej dwóch w IV 
lidze i klasie okręgowej. 
9.2. Zawodnikami młodzieżowymi są zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje 
zakończenie danego sezonu rozgrywkowego ukończyli 21. rok życia oraz zawodnicy młodsi. W sezonie 
2015/2016 są to zawodnicy urodzeni w roku 1995 i młodsi (w sezonie 2016/2017 - w roku 1996 i 
młodsi, w sezonie 2017/2018 - w roku 1997 i młodsi, w sezonie 2018/2019 - w roku 1998 i młodsi oraz 
odpowiednio w sezonach następnych). Przyjmuje się, że zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik 
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posiadający obywatelstwo polskie lub szkolony w klubach zrzeszonych w PZPN, zgodnie z uchwałą 
PZPN. 
9.3. W protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone literą M. 
9.4. Każdorazowo w przypadku rozpoczęcia lub kontynuowania gry w pełnym 11-osobowym składzie 
bez wymaganej liczby zawodników młodzieżowych organ prowadzący rozgrywki będzie stosował 
sankcje określone niniejszym regulaminem. 
9.5. Od uznania winy klubu należy odstąpić w sytuacjach losowych, w których nie można dokonać 
wymiany zawodnika młodzieżowego na innego zawodnika młodzieżowego (np. kontuzja po 
wyczerpaniu limitu zmian) bądź w przypadku gdy drużyna rozpoczyna lub kontynuuje grę w 
pomniejszonym o wymaganą liczbę zawodników młodzieżowych składzie osobowym (np. w przypadku 
wykluczenia - czerwona kartka - zawodnika młodzieżowego nie ma obowiązku wymiany zawodnika 
seniora na zawodnika młodzieżowego, rozpoczęcie gry w składzie niepełnym pomniejszonym o liczbę 
wymaganych w danej klasie rozgrywkowej zawodników młodzieżowych). 
 
Art. 10. Terminy rozgrywek 
10.1. Zawody mistrzowskie rozgrywane są zgodnie z zatwierdzonym terminarzem rozgrywek podanym 
do wiadomości zainteresowanym klubom w oficjalnym komunikacie. Zastrzega się możliwość zmiany 
terminarza w przypadku decyzji właściwych organów licencyjnych, dyscyplinarnych i innych organów 
Pomorskiego ZPN w sprawach dotyczących uczestnictwa klubów w rozgrywkach. 
10.2. Na podstawie zatwierdzonego terminarza rozgrywek kluby pełniące funkcję gospodarza zawodów  
zobowiązane są ustalić konkretne daty, godziny i miejsca rozpoczęcia zawodów w całej rundzie i 
wprowadzić je do systemu Extranet, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem rundy w 
danej klasie. Wskazane w ten sposób daty, godziny i miejsca są wiążące dla obu zainteresowanych 
klubów. 
10.3. Klub będący gospodarzem zawodów ma prawo nie później niż na 14 dni przed wcześniej 
wyznaczonym terminem (liczy się data wpływu pisma do organu prowadzącego rozgrywki) zmienić 
datę, godzinę lub miejsce zawodów bez zgody przeciwnika (z obowiązkiem jego powiadomienia na 
piśmie listem poleconym, faksem lub e-mailem za pośrednictwem oficjalnej poczty klubowej 
@pomorski-zpn.pl). Nowa data rozgrywania zawodów może być wyznaczona wyłącznie w ramach tego 
samego terminu określonego zatwierdzonym terminarzem rozgrywek. 
10.4. W przypadku zmiany daty lub godziny spotkania w terminie krótszym niż 14 dni przed terminem 
wynikającym z terminarza rozgrywek data, godzina lub miejsce zawodów mogą zostać zmienione na 
prośbę jednego z klubów, wniesioną do organu prowadzącego rozgrywki, przy czym wniosek nie może 
zostać złożony później niż na 3 dni przed terminem. Klub zwracający się o zmianę terminu obowiązany 
jest wskazać przyczynę, zaproponować nową datę i godzinę lub miejsce rozegrania zawodów oraz 
uzyskać zgodę przeciwnika na piśmie (listem poleconym, faksem lub e-mailem za pośrednictwem 
oficjalnej poczty klubowej @pomorski-zpn.pl). Jednocześnie wnioskodawca zobowiązany jest do 
wniesienia opłaty manipulacyjnej w wysokości określonej dla poszczególnych klas rozgrywkowych, na 
konto Pomorskiego ZPN. Wystąpienia o zmianę terminu bez uzasadnionej przyczyny, zgody przeciwnika 
lub opłaty manipulacyjnej nie będą rozpatrywane. 
10.5. Zmieniony termin nie może przypadać, w żadnym wypadku, po zakończeniu rozgrywek lub w 
wyznaczonych już terminach obligatoryjnych. 
10.6. Zawody nie mogą się rozpocząć wcześniej niż o godz. 11:00, a w dni robocze o godz. 15:00. 
Gospodarz może wyznaczyć wcześniejszą godzinę rozegrania meczu, po uzyskaniu zgody przeciwnika. 
10.7. Organ prowadzący rozgrywki może dokonać następujących zmian terminarza rozgrywek oraz 
terminów rozpoczęcia zawodów ustalonych przez kluby: 

10.7.1. W uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć jednakowy dla wszystkich drużyn, 
obligatoryjny termin rozegrania pierwszej kolejki rundy jesiennej lub wiosennej. 
10.7.2. Może wyznaczyć jednakowy, dla wszystkich drużyn, obligatoryjny termin rozegrania 
ostatniej kolejki sezonu, a w uzasadnionych przypadkach dwóch ostatnich kolejek. 
10.7.3. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych może wyznaczyć rozegranie 
awansem kolejek z rundy wiosennej w rundzie jesiennej. 
10.7.4. W uzasadnionych przypadkach może ustalić termin z urzędu lub dokonać zmiany terminu. 
10.7.5. W uzasadnionych przypadkach może ogłosić zakaz gry. 

10.8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach powołanie na mecze do reprezentacji PZPN lub 
Pomorskiego ZPN, a także na zgrupowanie szkoleniowe co najmniej 3 zawodników jednego klubu bądź 
co najmniej 2 zawodników młodzieżowych uprawnionych do gry w klubie do rozgrywek seniorów, może 
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stanowić podstawę do przełożenia terminu zawodów na inny wyznaczony przez właściwy organ 
prowadzący rozgrywki termin, na wniosek zainteresowanego klubu lub Komisji ds. Szkolenia 
Pomorskiego ZPN. 
 
Art. 11. Dokończenie zawodów 
11.1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem 
regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora 
zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców, wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy zostało 
już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym 
terminie, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy przyczyną nierozegrania lub przerwania spotkania są 
niekorzystne zjawiska atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej (awaria światła, zalanie boiska, 
opady śniegu itp.) należy, gdy pozwalają na to warunki, spotkanie dokończyć (rozegrać) w dniu 
następnym przy świetle dziennym. 
11.2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu i ustalenia terminu upoważniona 
jest Komisja ds. Rozgrywek. W drodze wyjątku decyzję w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu 
podejmuje delegat meczowy/obserwator sędziów Pomorskiego ZPN na dane spotkanie, ale jedynie w 
przypadku gdy przyczyną nierozegrania lub przerwania spotkania są niekorzystne zjawiska 
atmosferyczne lub inne okoliczności siły wyższej, jak określono w art. 11.1, a istnieją warunki do 
dokończenia (rozegrania) spotkania w dniu następnym przy świetle dziennym. 
11.3. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Pomorskiego ZPN decyzji o rozegraniu w nowym 
terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn 
określonych w art. 11.1 dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady 
określone przepisami Pomorskiego ZPN. 
11.4. W przypadku podjęcia decyzji o dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem 
regulaminowego czasu gry - zawody dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu 
następujących zasad: 

11.4.1. Gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem 
wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów. 
11.4.2. Zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem 
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych; 
11.4.3.  W zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w 
danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami, którzy: 

11.4.3.1. opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem 
czerwonej kartki lub w wyniku wymiany; 
11.4.3.2. nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego 
barwach występują w chwili dokańczania zawodów; 
11.4.3.3. odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu liczby 
kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. 

11.5. Zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów otrzymał liczbę kartek 
powodującą obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary 
dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokańczanych zawodach. 
 
Art. 12. Weryfikacja zawodów - walkowery 
12.1. Zawody należy zweryfikować jako walkower 3:0 na niekorzyść: 

12.1.1. Drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w 
rozgrywkach i zawodach, zgodnie z przepisami w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
12.1.2. Drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów lub spóźni się więcej niż 15 minut, z 
zastrzeżeniem art. 27.2. 
12.1.3. Drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień przepisów w 
sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
12.1.4 Drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia 
nie zastąpi jej w wyznaczonym czasie stosownie do Postanowień Polskiego Związku Piłki Nożnej 
- Przepisy gry w piłkę nożną. 
12.1.5. Drużyny gospodarza, w przypadku gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie 
usunięta w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia. 
12.1.6. Drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego 
zgodnie z przepisami. 
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12.1.7. Drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub 
uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów. 
12.1.8. Drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece 
lekarskiej, o których mowa w przepisach w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 
12.1.9. Drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry lub w której liczba 
zawodników będzie mniejsza niż 7. 
12.1.10. Drużyny, której trener prowadził zespół podczas rozgrywek mistrzowskich w trzecim i 
kolejnych meczach, nie posiadając ważnej licencji trenerskiej po uprzednim, dwukrotnym 
orzeczeniu kary finansowej przez właściwą Komisję Dyscyplinarną zgodnie z Uchwałą Zarządu 
PZPN. 
12.1.11. Drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener w czasie zawodów czynnie 
znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały 
przedwcześnie zakończone. 
12.1.12. Drużyny, której kibic przed zawodami lub w ich trakcie zawodów czynnie znieważył 
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały 
przedwcześnie zakończone. 
12.1.13. Drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone 
przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry. 
12.1.14. Drużyny, której kibice, swoim zachowaniem spowodowali przerwanie i zakończenie 
meczu przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry. 
12.1.15. Drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 
minut. 
12.1.16. Drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład 
zawodników, wraz z załącznikiem. 
12.1.17. Drużyny, w składzie której występowało co najmniej dwóch zawodników, u których 
stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub którzy odmówili poddania się 
badaniom, 
12.1.18. Drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry 
narodowej lub kadry Pomorskiego ZPN niezależnie od kategorii wiekowej, ale w nich nie 
uczestniczył bez uzyskania na to zgody Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN lub lekarza kadry. 
12.1.19. Drużyny, w której, z winy klubu, w ciągu całego meczu lub w jego części wystąpiła 
mniejsza od wymaganej liczba zawodników młodzieżowych M, z zastrzeżeniem postanowień art. 
9.5. 
12.1.20. Drużyny, w której w ciągu całego meczu lub w jego części wystąpiła równocześnie na 
boisku większa, od dozwolonej liczba zawodników-cudzoziemców spoza obszaru Unii 
Europejskiej. 
12.1.21. Drużyny gospodarzy, która nie dopełniła wymogów dotyczących kolorów koszulek, o 
których mowa w przepisach w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, o ile zastrzeżenia w 
tym zakresie zgłoszono sędziemu przed rozpoczęciem zawodów. 

12.2. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym 
walkowerem. 
12.3. W przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego aniżeli walkower utrzymuje 
się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej. 
12.4. Decyzja w przedmiocie weryfikacji zawodów winna być podjęta na najbliższym, po otrzymaniu 
sprawozdania z zawodów, posiedzeniu Komisji ds. Rozgrywek. Termin podjęcia decyzji może ulec 
przedłużeniu w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania dowodowego. 
Klub ukarany winien być powiadomiony o utracie punktów w ciągu 7 dni od daty podjęcia tej decyzji. 
12.5. W przypadku niestawienia się drużyny piłkarskiej na zawody mistrzowskie winna drużyna zostaje 
ukarana karą finansową w wysokości określonej załącznikiem do niniejszego regulaminu wydanym w 
formie odrębnej uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN na podstawie art. 35.2. 
12.6. W przypadku gdy drużyna naruszy przepisy art. 12.1.2 , organ prowadzący rozgrywki może jej 
nakazać zwrócenie uzasadnionych i udokumentowanych wydatków, które zostały poniesione przez 
Pomorski ZPN, oraz zapłatę odszkodowania za dochód z nieodbytych zawodów utracony przez Pomorski 
ZPN. 
 
Art. 13. Kolejność w tabeli 
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13.1. W rozgrywkach, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kolejność zespołów w tabeli na 
koniec rozgrywek i rundy określa się według liczby zdobytych punktów. 
13.2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują: 

13.2.1. Przy dwóch zespołach: 
13.2.1.1 liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami; 
13.2.1.2. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i 
utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn; 
13.2.1.3. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 
bramkami w spotkaniach tych drużyn, bramki strzelone na wyjeździe liczone są 
podwójnie; 
13.2.1.4. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich 
spotkaniach z całego cyklu rozgrywek; 
13.2.1.5. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich 
spotkaniach z całego cyklu; 
13.2.1.6. w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły 
zajmujące pierwsze i drugie miejsce w tabeli, a także zespoły, których kolejność decyduje 
o awansie lub spadku, stosuje się wyłącznie zasady określone w art. 13.2.1.1 - 13.2.1.3, a 
jeżeli one nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się zawody barażowe na neutralnym 
boisku wyznaczonym przez organ prowadzący rozgrywki. 

13.2.2. Przy więcej niż dwóch zespołach przeprowadza się dodatkową punktację pomocniczą 
spotkań wyłącznie między zainteresowanymi drużynami, kierując się kolejno zasadami 
podanymi w art. 13.2.1.1 - 13.2.1.5. 

13.3. Tabele wszystkich klas rozgrywkowych publikowane będą w komunikacie Pomorskiego ZPN po 
zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej. 
 
Art. 14. Awanse 
14.1. Drużyna, która zajmie miejsce pierwsze w rozgrywkach IV ligi, w sezonie rozgrywkowym 
2018/2019, uzyska automatyczny awans do III ligi. 
14.2. Drużyny, które zajmą miejsca pierwsze w rozgrywkach klasy Okręgowej, w sezonie rozgrywkowym 
2018/2019, uzyskają automatycznie awans do IV ligi.  
14.3. Drużyny, które zajmą miejsca pierwsze i drugie w rozgrywkach klasy A, w sezonie rozgrywkowym 
2018/2019, uzyskają automatycznie awans do klasy Okręgowej, zgodnie z następującymi zasadami:  

14.3.1. drużyny, które zajmą miejsce pierwsze i drugie w rozgrywkach w klasy A grupa pierwsza 
(A-I), w sezonie rozgrywkowym 2018/2019, uzyskuje automatycznie awans do klasy Okręgowej 
grupa pierwsza (KO-I);  
14.3.2. drużyny, które zajmą miejsce pierwsze i drugie w rozgrywkach w klasy A grupa druga (A-
II), w sezonie rozgrywkowym 2018/2019, uzyskuje automatycznie awans do klasy Okręgowej 
grupa pierwsza (KO-I);  
14.3.3. drużyny, które zajmą miejsce pierwsze i drugie w rozgrywkach w klasy A grupa trzecia (A-
III), w sezonie rozgrywkowym 2018/2019, uzyskuje automatycznie awans do klasy Okręgowej 
grupa druga (KO-II);  
14.3.4. drużyny, które zajmą miejsce pierwsze i drugie w rozgrywkach w klasy A grupa druga (A-
IV), w sezonie rozgrywkowym 2018/2019, uzyskuje automatycznie awans do klasy Okręgowej 
grupa druga (KO-II);  
14.3.5. drużyny, które zajmą miejsca pierwsze i drugie w rozgrywkach słupskiej klasy A grupa 
pierwsza i druga, w sezonie rozgrywkowym 2018/2019, uzyskują automatycznie awans do 
słupskiej klasy Okręgowej (SKO).  

14.4. Drużyny, które zajmą pierwsze i drugie miejsca w rozgrywkach klasy B w grupach I-VII w sezonie 
rozgrywkowym 2018/2019, uzyskają automatyczny awans do właściwej terytorialnie klasy A-I, A-II, A-
III lub A-IV.  
14.5. Drużyny, które zajmą miejsca pierwsze i drugie w rozgrywkach w słupskiej klasy B w grupach I-II w 
sezonie rozgrywkowym 2018/2019, uzyskują automatycznie awans do właściwej terytorialnie słupskiej 
klasy A-I lub A-II.  
14.6. Zasady awansów drużyn młodzieżowych do poszczególnych klas rozgrywkowych w każdym 
sezonie uzależnione są od ilości zgłoszonych uczestników i uregulowane zostają, na wniosek Komisji ds. 
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Rozgrywek Pomorskiego ZPN, w załączniku do niniejszego regulaminu wydanym w formie odrębnej 
uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN na podstawie art. 35.4.  
14.7. W uzasadnionych ekonomicznie i terytorialnie przypadkach możliwy jest awans drużyny do innej 
grupy niż wynika do z powyższych przepisów. Decyzję podejmuje właściwa Komisja ds. Rozgrywek na 
pisemny wniosek klubu.  
 
Art. 15. Spadki 
15.1. Drużyny, które zajmą miejsca 17, 18, 19 w rozgrywkach IV ligi w sezonie rozgrywkowym 
2018/2019, spadają automatycznie do właściwej terytorialnie klasy Okręgowej. Liczba drużyn 
spadających ulega zwiększeniu o liczbę drużyn z województwa pomorskiego spadających z III ligi.  
15.2. Drużyny, które zajmą miejsce 14, 15, 16 w rozgrywkach klasy Okręgowej grupa pierwsza (KO-I) w 
sezonie rozgrywkowym 2018/2019, spadają automatycznie do właściwej terytorialnie klasy A grupa 
pierwsza (A-I) lub grupa druga (A-II). Liczba drużyn spadających ulega zwiększeniu o liczbę drużyn 
spadających z IV ligi.  
15.3. Drużyny, które zajmą miejsce 14, 15, 16 w rozgrywkach klasy Okręgowej grupa druga (KO-II) w 
sezonie rozgrywkowym 2018/2019, spadają automatycznie do właściwej terytorialnie klasy A grupa 
trzecia (A-III) lub grupa czwarta (A-IV). Liczba drużyn spadających ulega zwiększeniu o liczbę drużyn 
spadających z IV ligi.  
15.4. Drużyna, która zajmie miejsce 14, 15, 16 w rozgrywkach słupskiej klasy Okręgowej (SKO) w 
sezonie rozgrywkowym 2018/2019, spadają automatycznie do właściwej terytorialnie słupskiej klasy A 
grupa pierwsza (SKA-I) lub grupa druga (SKA-II). Liczba drużyn spadających ulega zwiększeniu o liczbę 
drużyn spadających z IV ligi.  
15.5.Drużyny, które zajmą 14 i 15 miejsce w rozgrywkach klasy A grupa I i II w sezonie rozgrywkowym 
2018/2019, spadają automatycznie do właściwej terytorialnie klasy B. Liczba drużyn spadających ulega 
zwiększeniu o liczbę spadających z klasy Okręgowej z uwzględnieniem podziału terytorialnego.  
15.6.Drużyny, które zajmą 13 i 14 miejsce w rozgrywkach klasy A grupa III i IV w sezonie 
rozgrywkowym 2018/2019, spadają automatycznie do właściwej terytorialnie klasy B. Liczba drużyn 
spadających ulega zwiększeniu o liczbę spadających z klasy Okręgowej z uwzględnieniem podziału 
terytorialnego.  
15.7. Drużyny, która zajmą 14 miejsce w rozgrywkach słupskiej klasy A grupa I i II w sezonie 
rozgrywkowym 2018/2019, spadają automatycznie do właściwej terytorialnie słupskiej klasy B. Ilość 
drużyn spadających z klasy A ulega zwiększeniu o ilość drużyn spadających ze słupskiej klasy Okręgowej 
(SKO) z uwzględnieniem podziału terytorialnego.  
15.8.W przypadku braku możliwości rozstrzygnięć w sprawach spadków drużyny z właściwej klasy 
rozgrywkowej w oparciu o wynik sportowy upoważnia się Komisję ds. Rozgrywek do wykorzystania 
formuły losowania.  
15.9. Zasady spadków drużyn młodzieżowych z poszczególnych klas rozgrywkowych w każdym sezonie 
uzależnione są od ilości zgłoszonych uczestników i uregulowane zostają, na wniosek Komisji ds. 
Szkolenia Pomorskiego ZPN, w załączniku do niniejszego regulaminu wydanym w formie odrębnej 
uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN na podstawie art. 35.4.  
15.10. W uzasadnionych ekonomicznie i terytorialnie przypadkach możliwy jest spadek drużyny do innej 
grupy niż wynika to z powyższych przepisów. Decyzję podejmuje właściwa Komisja ds. Rozgrywek na 
pisemny wniosek klubu. 
 
Art. 16. Rezygnacja z uczestnictwa w rozgrywkach 
16.1. Drużyna seniorów klubu, która przed rozpoczęciem rozgrywek lub w ich trakcie zrezygnuje z 
dalszego uczestnictwa lub zostanie przez organ prowadzący rozgrywki wycofana z rozgrywek, będzie 
występować w następnym cyklu rozgrywek niżej o dwie klasy rozgrywkowe. Drużyna młodzieżowa, 
która przed rozgrywkami lub w ich trakcie zrezygnuje z dalszego uczestnictwa lub zostanie przez organ 
prowadzący rozgrywki wycofana z rozgrywek, będzie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek do 
najniższej klasy rozgrywkowej. 
16.2. Drużyna klubu seniorów, która nie rozegra z własnej winy trzech wyznaczonych spotkań 
mistrzowskich w jednym cyklu rozgrywek (sezonie), zostaje automatycznie i niezależnie od sankcji 
finansowych wycofana z dalszych rozgrywek i od następnego sezonu występować będzie niżej o dwie 
klasy rozgrywkowe. W przypadku rozgrywek młodzieżowych taka drużyna zostaje automatycznie i 
niezależnie od sankcji finansowych wycofana z dalszych rozgrywek i od następnego sezonu występować 
będzie w najniższej klasie rozgrywkowej. 
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16.3. Zawody weryfikuje Komisja ds. Rozgrywek. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych przeprowadza 
się następująco: 

16.3.1. W przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań zaplanowanych w danym cyklu 
rozgrywek anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej drużyny. 
16.3.2. W przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań zaplanowanych w danym cyklu 
rozgrywek zalicza się do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych 
nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla przeciwników, a drużyny wycofane 
zostaną sklasyfikowane na ostatnich miejscach w tabeli końcowej. 

16.4. Niezależnie od konsekwencji regulaminowych za wycofanie drużyny z rozgrywek Komisja ds. 
Rozgrywek wymierza karę finansową w wysokości określonej w załączniku do niniejszego regulaminu 
wydanym w formie odrębnej uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN na podstawie art. 35.2. Sankcjom 
finansowym podlegają również kluby, które zgłosiły się do rozgrywek, zostały do nich zapisane i 
wycofały się przed ich rozpoczęciem. 
 

Rozdział 4 
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW 

 
Art.17. Zasady dokonywania uprawnień zawodników 
17.1. W rozgrywkach prowadzonych przez Pomorski ZPN klub mogą reprezentować wyłącznie 
zawodnicy potwierdzeni i uprawnieni w rozumieniu Uchwały Zarządu PZPN w sprawie statusu 
zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej i uprawnieni do gry przez Komisję ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN w systemie Extranet - pod rygorem utraty punktów walkowerem i innych 
konsekwencji regulaminowych i dyscyplinarnych. 
17.2. Zamiar uprawiania piłki nożnej oraz reprezentowania barw danego klubu zawodnik deklaruje 
poprzez podpisanie deklaracji gry amatora lub kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej oraz 
złożenie formularza zgłoszeniowego systemu Extranet (o ile wcześniej nie został złożony). Dla 
zawodników poniżej 18 lat na wniosku, deklaracji lub kontrakcie o profesjonalne uprawianie piłki nożnej 
oprócz podpisu zawodnika wymagane są podpisy opiekunów prawnych. 
17.3. W przypadku zgłoszenia do rozgrywek w IV lidze i niższych klasach rozgrywkowych zawodnika, 
który: 

a) nie posiada deklaracji gry amatora,  
b) nie jest zawodnikiem o statusie zawodnika profesjonalnego,  
c) rozegrał co najmniej jedno spotkanie w sezonie, w którym został zgłoszony, takiego zawodnika 

należy traktować jako zawodnika o statusie amatora i stosować wobec niego przepisy Uchwały 
Zarządu PZPN „Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o 
statusie amatora”. 

17.4. Klub generuje listy zawodników za pośrednictwem systemu Extranet (wysyła wnioski uzupełnione 
o załączniki określone w pkt 17.8). Listy te, oddzielnie dla każdej klasy rozgrywkowej, muszą być 
sporządzone w porządku alfabetycznym i zawierać: 

17.4.1. Nazwisko i imię.  
17.4.2. Datę urodzenia.  
17.4.3. Numer karty zawodnika. 
17.4.4. Poprzednią przynależność klubową.  
17.4.5. Status zawodnika.  
17.4.6. Czas obowiązywania kontraktu. 

17.5. W przypadku powrotu zawodnika do klubu macierzystego po zakończeniu okresu transferu 
czasowego, klub ma obowiązek go ponownie uprawnić do danych rozgrywek przez właściwy organ 
Pomorskiego ZPN. 
17.6. Zawodnik musi być uprawniony do gry we wszystkich klasach rozgrywkowych danego klubu, w 
których będzie występował, a opłata z tytułu uprawnienia zawodnika do gry pobierana będzie w 
wysokości przewidzianej dla najwyższej klasy rozgrywkowej, w której będzie uczestniczyć zawodnik. 
17.7. Zawodnik może być potwierdzony i uprawniony do gry jednocześnie tylko w jednym klubie. 
17.8. Zawodnicy mogą być potwierdzeni do maksymalnie trzech klubów w ciągu okresu: od 1 lipca do 30 
czerwca roku następnego. W takim okresie zawodnik może uczestniczyć w oficjalnych meczach jedynie 
w dwóch klubach. 
17.9. W przypadku zmiany przynależności klubowej klub pozyskujący zawodnika zobowiązany jest 
przedłożyć do organu uprawniającego dokumenty: 
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17.9.1. Wyrejestrowanie ze związku właściwego dla klubu odstępującego i informacje o karach 
dyskwalifikacji. 
17.9.2. Umowę transferową lub oświadczenie klubu o wygaśnięciu kontraktu lub deklaracji gry 
amatora. 
17.9.3. Kontrakt między klubem a zawodnikiem w przypadku zawodnika profesjonalnego lub 
deklarację gry amatora (dokumenty podpisane przez opiekunów prawnych - w przypadku 
zawodników niepełnoletnich). 
17.9.4. W przypadku braku oświadczenia, o którym mowa w art. 17.9.2,  prawomocną decyzję lub 
decyzję, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności właściwego organu związkowego, 
wydaną w oparciu o deklarację gry amatora, podpisaną w klubie pozyskującym (lub kontrakt o 
profesjonalne uprawnianie piłki nożnej) i dowód wpłaty ekwiwalentu lub ryczałtu. 
17.9.5. Dowód uregulowania opłat regulaminowych, określonych załącznikiem finansowym do 
niniejszego regulaminu. 

 
Art. 18. Przepisy regulujące okresy dokonywania transferów oraz ekwiwalentów za wyszkolenie 
zawodników  
18.1. Uchwała nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników oraz 
zasad zmian przynależności klubowej.  
18.2. Uchwała nr VIII/121 z dnia 16 czerwca 2011 roku Zarządu PZPN - Zasady ustalania 
zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika 
profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy 
kontraktowej. 
18.3. Uchwała nr V/88 z dnia 23 maja 2018 roku Zarządu PZPN - w sprawie określenia zasad ustalania 
ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników. 
 
Art. 19. Przepisy regulujące potwierdzenie i uprawnianie zawodników cudzoziemców 
19.1. Uchwała nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie określenia liczby 
zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i 
niższych klas rozgrywkowych. 
19.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu, Komisja ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN może wyrazić zgodę na równoczesny udział w każdym meczu 
mistrzowskim lub pucharowym więcej niż jednego zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii 
Europejskiej, z danego klubu. 
 
Art. 20. Badania lekarskie zawodników 
20.1. Każdy zawodnik uczestniczący w zorganizowanej rywalizacji sportowej obowiązany jest poddać się 
wszechstronnym badaniom lekarskim. 
20.2. Wyniki badań muszą być odnotowane w książeczce zdrowia lub zaświadczeniu lekarskim, które 
zobowiązani są posiadać wszyscy zawodnicy. 
20.3. Zaświadczenie lekarskie zawodnika zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia, PESEL, orzeczenie i 
winno być ostemplowane przez lekarza przeprowadzającego badania oraz zawierać datę badania i 
podpis lekarza. 
20.4. Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego 
przeprowadzenia, chyba że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne. Termin ważności badania 
kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia 
w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie zawodnika 
wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli badanie 
zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59). Szczegółowo 
przepisy w tym zakresie regulują Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie 
kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia 
oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z 
późn. zm.); i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie trybu orzekania 
o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez 
zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.)”.  
20.5. Odpowiedzialność za przeprowadzenie właściwych badań lekarskich, uzyskanie potwierdzenia 
wyniku wskazującego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu piłki nożnej oraz przestrzegania 
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terminów ich ważności w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów spoczywa na klubach 
uczestniczących w rozgrywkach. 
20.6. W przypadku, gdy regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt posiadania 
przez zawodnika orzeczenia potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny. 
20.7. Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na 
klubie, którego ten zawodnik reprezentuje w meczach organizowanych przez drużynę tego klubu. 
Odpowiednio obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa także na Pomorskim ZPN w stosunku do 
zawodników reprezentujących go w meczach rozgrywanych przez reprezentację związku. 
 

Rozdział 5 
OBOWIĄZKI ORGANIZATORA ZAWODÓW 

 
Art. 21. Wymogi dotyczące stadionów i boisk 
21.1. Zawody piłkarskie mogą być rozgrywane na stadionach i boiskach wyłącznie zweryfikowanych do 
danej lub wyższej klasy rozgrywkowej, wskazanych w licencji klubowej, spełniające wymogi licencyjne 
określone w Podręczniku Licencyjnym PZPN, uszczegółowione uchwałą Zarządu Pomorskiego ZPN. 
21.2. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie stadionu/boiska do meczu. Klub, który nie 
dopełnił tego obowiązku i z winy którego mecz nie doszedł do skutku, ponosi konsekwencje 
regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nieodbyty 
mecz. 
21.3. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz 
kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia. 
21.4. Mecze piłkarskie nie mogą się odbywać na boiskach zamkniętych na mocy decyzji organu 
dyscyplinarnego Pomorskiego ZPN lub organu władzy publicznej. 
21.5. Spotkania mistrzowskie i pucharowe winny być rozgrywane na boiskach trawiastych lub na 
boiskach ze sztuczną nawierzchnią. 
21.6. Stosownie do przepisów unifikacji rozgrywek młodzieżowych zaleca się by rozgrywki turniejowe w 
kategorii junior E i F rozgrywane były na dwóch boiskach równocześnie. 
21.7. W przypadku boisk ze sztuczną nawierzchnią wymagane jest posiadanie ważnego certyfikatu FIFA 
oraz zgody właściwego organu związkowego na rozgrywanie meczów piłkarskich. 
21.8. Skreślony. 
21.9. Protokół z weryfikacji boiska sporządza komisja powołana przez właściwy terytorialnie ZPN, na 
wniosek klubu. Protokół weryfikacji boiska musi być udostępniony w szatni sędziowskiej w widocznym 
miejscu. 
21.10. Ważność weryfikacji dla klubów uczestniczących w rozgrywkach IV ligi i niższych klas 
rozgrywkowych może być wydana na 2 lata, przy czym okres jej ważności winien być zgodny z okresem 
ważności licencji udzielonej klubowi na udział w rozgrywkach danej klasy rozgrywkowej. Weryfikacja 
obiektu może być wcześniej zawieszona lub cofnięta po stwierdzeniu braków lub nie realizowaniu przez 
klub zaleceń. Brak ważnej weryfikacji boiska jest podstawą do nałożenia na klub sankcji 
regulaminowych. 
21.11. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący rozgrywki może wyrazić zgodę na rozegranie 
meczu mistrzowskiego lub pucharowego na boisku nieuwzględnionym w licencji, a posiadającym ważną 
weryfikację dla danej bądź wyższej klasy rozgrywkowej. 
21.12. W przypadku nieprzewidzianej i niezależnej od gospodarza przeszkody uniemożliwiającej 
rozegranie spotkania na wyznaczonym boisku ma on obowiązek przenieść zawody na inne boisko 
odpowiadające warunkom określonym w art. 21.1. 
21.13. Jeżeli sędzia uzna za niezdatne do gry boisko, a klub posiada inną zweryfikowaną do danych 
rozgrywek płytę boiska, którą sędzia uzna za nadającą się do gry, obowiązany jest udostępnić ją do 
zawodów. W przypadku niezastosowania się do tego przepisu sędzia ma obowiązek opisać ten fakt w 
sprawozdaniu z zawodów. Przedstawiciele obu drużyn mogą ustalić nowy termin rozegrania meczu, 
jednakże ostateczna decyzja co do weryfikacji wyniku meczu bądź wyznaczenia nowego terminu należy 
do organu prowadzącego rozgrywki. 
21.14. Klub nie ma obowiązku udostępniać innej płyty boiska przy założeniu, że w danym dniu bądź w 
dniu następnym na tym boisku są wyznaczone zawody szczebla wyższego lub zawody międzynarodowe. 
21.15. Zawody piłkarskie mogą być rozegrane na obiekcie sportowym przy sztucznym oświetleniu, jeżeli 
jego poziom natężenia na pole gry, potwierdzony stosownym badaniem, nie jest mniejszy niż 500 Lx. 
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Art. 22. Obowiązek zapewnienia opieki medycznej 
22.1. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia opieki medycznej w osobach: lekarza, 
ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki przedmedycznej od chwili 
udostępnienia obiektu dla zawodników i publiczności do czasu przez nich opuszczenia go, 
odpowiedniego środka transportu w przypadku konieczności odwiezienia osoby wymagającej pomocy 
do szpitala oraz do posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy, 
umożliwiających udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej. 
22.2. Swoją obecność na zawodach przedstawiciel opieki medycznej – potwierdza przed zawodami 
własnoręcznym, czytelnym podpisem na druku sprawozdania z zawodów, który składa sędziemu 
zawodów. Brak opieki medycznej na zawodach będzie skutkował nałożeniem sankcji dyscyplinarnych 
zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu wydanym w formie odrębnej uchwały Zarządu 
Pomorskiego ZPN na podstawie art. 35.2. 
22.3. Pomorski ZPN nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed organizowanymi przez 
klub zawodami, w ich czasie i po nich. 
 
Art. 23. Obowiązek zapewnienia druku sprawozdania 
Kluby będące gospodarzami zawodów obowiązane są zapewnić: egzemplarz sprawozdania (protokołu) z 
zawodów i 3 egzemplarze załącznika do sprawozdania. 
 
Art. 24. Utrzymanie porządku i bezpieczeństwa 
24.1. Za utrzymanie porządku na boisku i w obrębie obiektu sportowego przed zawodami, w ich czasie i 
po nich odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem. Klub organizujący zawody zobowiązany jest do 
stworzenia bezpiecznych warunków na stadionie i płycie boiska. 
24.2. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i płycie 
boiska zobowiązany jest do: 

24.2.1. Zapewnienia uczestnikom spotkania pomocy sanitarnej i medycznej podczas 
trwania zawodów. 
24.2.2. Zapewnienia dogodnego dojścia i opuszczenia widowni. 
24.2.3. Zapewnienia kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku 
piłkarskim (odpowiednie miejsca dla widzów, urządzenia sanitarne, szatnie, bufety). 
24.2.4. Zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników 
rezerwowych. 
24.2.5. zapewnienia odpowiedniej liczby służb porządkowych i informacyjnych. 

24.3. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa, obowiązki organizatora i inne zasady dotyczące organizacji 
zawodów określone są w załączniku do niniejszego regulaminu wydanym w formie odrębnej uchwały 
Zarządu Pomorskiego ZPN, na podstawie art. 35.5. 
 
Art. 25. Dodatkowe imprezy towarzyszące organizacji zawodów 
Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie wymagają 
wcześniejszego uzgodnienia z Komisją Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN. 
 

Rozdział 6 
SPRAWY SĘDZIOWSKIE 

 
Art. 26. Wyznaczanie sędziów 
26.1. Do prowadzenia zawodów uprawnieni są sędziowie wyznaczeni przez Kolegium Sędziów 
Pomorskiego ZPN. 
26.2. Koszty obsługi zawodów przez delegowanych sędziów ponosi bezpośrednio klub będący 
organizatorem zawodów lub na jego zlecenie rozlicza je Pomorski ZPN. 
26.3. Jeżeli z wyznaczonej trójki sędziowskiej nie stawi się sędzia główny, jego funkcję automatycznie 
przejmuje sędzia asystent, uprzednio wytypowany przez Kolegium Sędziów. Prowadzenie zawodów bez 
sędziów asystentów lub z jednym sędzią asystentem jest niedopuszczalne (z uwzględnieniem art. 26.8.). 
W przypadku niestawienia się związkowych sędziów asystentów lub jednego z nich kapitan drużyny 
gospodarzy zobowiązany jest przedstawić sędziemu kandydatów na sędziów asystentów. 



- 19 - 

 

26.4. Jeżeli wyznaczeni do prowadzenia zawodów sędziowie związkowi z jakichkolwiek powodów będą 
nieobecni, zawody te muszą być rozegrane. W takim przypadku kapitan drużyny gospodarzy musi co 
najmniej na 5 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia zawodów zawiadomić kapitana drużyny 
gości, wzywając go do przedstawienia kandydata do prowadzenia zawodów. 
26.5. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego kandydata na sędziego. W 
przypadku gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, jemu przysługuje prawo prowadzenia 
zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie przeprowadzone w obecności 
kapitanów obu drużyn. 
26.6. Fakt wyboru sędziego musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów 
własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Sprawozdanie sędziowskie z takich zawodów musi być 
dostarczone organowi prowadzącemu rozgrywki przez gospodarza zawodów w terminie 48 godzin od 
zakończenia zawodów. 
26.7. Każde zawody mistrzowskie, niezależnie od sposobu wyznaczenia sędziego zastępczego, muszą być 
rozegrane jako mistrzowskie, a jakakolwiek umowa kapitanów drużyn, iż rozegrają je jako zawody 
towarzyskie, jest nieważna. 
26.8. Zawody mistrzowskie w klasach rozgrywkowych junior D i młodszych mogą być prowadzone przez 
jednego sędziego, bez konieczności obecności na tych zawodach dwóch sędziów asystentów. 
 
Art. 27. Obowiązki sędziego 
27.1. Sędzia zawodów przed meczem ma obowiązek sprawdzenia następujących dokumentów: 

27.1.1. Dokumenty zezwalające na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku. 
27.1.2. Protokoły wypełnione przez oba zespoły, z czytelnymi podpisami kapitanów i 
kierowników pod składami swoich drużyn oraz z czytelnie wpisanymi do załącznika imionami i 
nazwiskami osób towarzyszących drużynie i siedzących na ławce rezerwowych. 
27.1.3. Dokument poświadczający posiadanie uprawnień do sprawowania opieki medycznej 
przez osobę pełniącą tę funkcję na danych zawodach. 
27.1.4. Dokument poświadczający posiadanie zezwolenia na prowadzenie zespołu przez trenera 
zgodnie z Uchwałą Zarządu PZPN. 

27.2. Jeżeli sędzia odgwizdał zakończenie zawodów na skutek niestawienia się w regulaminowym czasie 
na polu gry jednej lub obu drużyn, a po tym fakcie stawią się one jednak w komplecie do rozegrania 
zawodów, sędzia zobowiązany jest prowadzić te zawody. Fakt opóźnienia drużyn sędzia opisuje w 
sprawozdaniu z zawodów. Podejmując decyzję o prowadzeniu zawodów w opóźnionym czasie, sędzia 
winien uwzględnić porę dnia, to jest czy zaistniałe opóźnienie pozwoli zakończyć zawody w ustalonym 
czasie gry, przed zapadnięciem ciemności. Ponadto sędzia winien także mieć na uwadze konieczność 
ewentualnego rozegrania w danym dniu, na tym samym polu gry, innych zawodów przewidzianych 
terminarzem. 
27.3. W przypadku nierozegrania zawodów z różnych względów, to przybyłym: 

27.3.1. Sędziom przysługuje zwrot 75% zryczałtowanego ekwiwalentu, 
27.3.2. Obserwatorom sędziów i delegatom meczowym przysługuje zwrot kosztów podróży oraz 
50% ekwiwalentu.”  

 
Art. 28. Sprawozdania 
28.1. Na 45 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego zawierającego skład zawodników, wypełnionego w systemie 
extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie 
podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. W przypadku braku możliwości 
wypełnienia sprawozdania w systemie extranet spowodowanej awarią systemu kierownicy drużyn 
zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie wypełnionego sprawozdania i dokonania jednocześnie 
zapisu o powodach odstąpienia od wypełnienia składu w systemie extranet. Za posiadanie druków 
(składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, niezależnie czy są gospodarzami, czy gośćmi. 
28.2. Do sprawozdania z zawodów (protokołu sędziowskiego) wolno wpisać maksymalnie 18 
zawodników. Zawodnicy muszą mieć koszulki ponumerowane zgodnie z zapisem w protokole.  
28.3. Do składu drużyny w protokole można wpisać mniej niż 11 zawodników, jednak nie mniej niż 7. 
Jeżeli drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11 (jednak nie mniejszą niż 7), to skład 
drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do składu w 
protokole z zawodów. 
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28.4. We wszystkich ligach i klasach rozgrywkowych liczba zawodników rezerwowych nie może być 
większa niż 7. 
28.5. Po tym jak sprawozdanie zostało wypełnione, podpisane przez obie drużyny i zwrócone do 
sędziego i jeżeli zawody nie zostały jeszcze rozpoczęte, mają zastosowanie następujące instrukcje: 

28.5.1 Jeżeli jakikolwiek z pierwszych 11 zawodników nie jest zdolny do rozpoczęcia zawodów z 
jakiejkolwiek przyczyny, może być zastąpiony przez jednego z zawodników rezerwowych. Takie 
zastąpienie nie pomniejszy liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo być na 
ławce rezerwowych i wejść na boisko w późniejszej fazie gry. Podczas zawodów nadal można 
wymienić liczbę zawodników wynikającą z regulaminu rozgrywek. 
28.5.2. Jeżeli jakikolwiek z zawodników rezerwowych nie może wyjść na boisko z jakiejkolwiek 
przyczyny, nie może być zastąpiony, co oznacza, że liczba zawodników rezerwowych zostanie 
pomniejszona. 
28.5.3. Jeżeli bramkarz wpisany do sprawozdania nie może wziąć udziału w zawodach z 
jakiejkolwiek przyczyny, następny bramkarz nie wpisany uprzednio do sprawozdania może go 
zastąpić. 

28.6. Zawodnicy wpisani do protokołu z zawodów muszą posiadać aktualne badania lekarskie, 
potwierdzone w książeczce zdrowia zawodnika lub zaświadczeniu. 
28.7. Na ławce rezerwowych, poza 7 zawodnikami rezerwowymi, wpisanymi do protokołu, może 
przebywać najwyżej 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym trener, asystent trenera, kierownik 
drużyny, lekarz i masażysta. Nazwiska i funkcje tych osób muszą być wpisane czytelnie w załączniku do 
sprawozdania meczowego. Obowiązek kontroli osób przebywających na ławce rezerwowych spoczywa 
na sędziach prowadzących zawody. 
28.8. W załączniku do protokołu sędzia zawodów wpisuje nazwiska zawodników ukaranych żółtymi i 
czerwonymi kartkami, skrótowy opis innych uwag dyscyplinarnych (np. zakłócenia porządku, osoby 
usunięte z ławki rezerwowych). Kierownicy drużyn muszą potwierdzić odbiór wypełnionych 
załączników własnoręcznym podpisem po zakończeniu zawodów. Kierownicy i kapitanowie drużyn mają 
jednocześnie prawo wnieść tam swoje zastrzeżenia dotyczące wyłącznie ukarania przez sędziego 
niewłaściwego zawodnika oraz braku lub spóźnionego zawiadomienia o miejscu i terminie zawodów, 
spóźnionego przybycia na boisko drużyny przeciwnika, stanu przygotowania i oznaczenia boiska, 
bramek, piłek, ubiorów zawodników i sędziów, tożsamości zawodników oraz wypełnienia i dostarczenia 
składu drużyn. 
28.9. Sędziowie zobowiązani są złożyć sprawozdanie z przeprowadzonych zawodów w systemie 
Extranet zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Zarządu PZPN. 
28.10. Na żądanie organu prowadzącego rozgrywki sędziowie zobowiązani są dostarczyć oryginał 
sprawozdania wraz z załącznikami w terminie wskazanym w żądaniu. 
 
Art. 29. Sprawdzenie tożsamości zawodników 
29.1. Kapitanowie mają prawo, najpóźniej do zakończenia zawodów, zgłaszać protesty dotyczące 
tożsamości zawodników. Sprawdzenia tożsamości zawodników sędzia może dokonać przed zawodami, 
w czasie przerwy między częściami gry lub po zawodach, zawsze jednak w obecności kapitanów obu 
drużyn. W przypadku sprawdzenia tożsamości zawodników po zakończeniu zawodów kapitanowie i 
kierownicy drużyn zobowiązani są do zatrzymania wszystkich zawodników, którzy uczestniczyli w grze, 
do pełnej dyspozycji sędziego we wskazanym przez niego miejscu. 
29.2. Oświadczenie w sprawie sprawdzenia tożsamości zawodników drużyny przeciwnej musi zostać 
zgłoszone sędziemu zawodów przez kapitana drużyny przed zawodami, w czasie pierwszej lub drugiej 
połowy gry, w przerwie oraz dogrywce, ale przed końcowym gwizdkiem. Po zakończeniu zawodów 
sędzia nie ma prawa przyjąć protestu odnośnie tożsamości zawodników.  
29.3. Sędzia zawodów obowiązany jest przyjąć zgłoszony przez kapitana protest i poinformować 
niezwłocznie (w najbliższej przerwie w grze), kapitana drużyny przeciwnej, aby wskazani zawodnicy 
(również ci, którzy po powiadomieniu kapitana zostaną wykluczeni z gry lub wymienieni na zawodnika 
rezerwowego) stawili się do sprawdzenia tożsamości:  

a) sędzia sprawdza licencje oprotestowanych zawodników (wydane po 01.01.2016r.) z ich 
wyglądem (w obecności kapitanów obu drużyn) i na tej podstawie musi zająć jednoznaczne 
stanowisko w przedmiocie tożsamości kontrolowanego zawodnika. Swoje stanowisko w tej 
sprawie wpisuje do sprawozdania z zawodów;  

b) w sytuacji kiedy zawodnik nie posiada licencji wydanej po 01.01.2016r. sędzia sprawdza karty 
zgłoszeń oprotestowanych zawodników z ich wyglądem (w obecności kapitanów obu drużyn) i 
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tylko i wyłącznie w przypadku wątpliwości sędziego (a nie kapitana) co do tożsamości 
zawodnika, żąda dodatkowego dokumentu tożsamości ze zdjęciem (paszport, dowód osobisty, 
książeczka wojskowa, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, prawo jazdy lub w 
szczególnym przypadku zdjęcie dokumentu w formie elektronicznej w jakości pozwalającej 
jednoznacznie stwierdzić tożsamość). Na podstawie tych dokumentów i dodatkowych pytań 
musi zająć jednoznaczne stanowisko w przedmiocie tożsamości kontrolowanego zawodnika. 
Swoje stanowisko w tej sprawie wpisuje do sprawozdania z zawodów. 

29.4. Fakt żądania sprawdzenia tożsamości i jego przebieg sędzia obowiązany jest opisać w załączniku 
do sprawozdania z zawodów od razu po zakończeniu meczu i dać do podpisu kapitanom obu zespołów.  
29.5. W przypadku gdy zawodnik nie stawi się na kontrolę tożsamości (po uprzednim zgłoszeniu tego 
faktu kapitanowi jego drużyny), zawodnik zostaje uznany za nieuprawnionego do gry w tym meczu. 
Zawodnik, jego trener lub kierownik, kapitan zespołu i drużyna ponoszą konsekwencje dyscyplinarne 
takie same jak za wstawienie do gry zawodnika pod obcym nazwiskiem. 
29.6. Zawodnik na żądanie sędziego, przed meczem, musi okazać ważny dokument tożsamości. Brak 
okazania dokumentu tożsamości przed rozpoczęciem meczu czyni zawodnika nieuprawnionym do gry i 
powoduje niedopuszczenie go do zawodów. 
 
Art. 30. Ubiór zawodników 
30.1. Zawodnicy winni mieć na koszulkach numery wykonane w kolorze kontrastującym z kolorem 
koszulki, zapewniające ich widoczność nawet z dalszej odległości. 
30. 2. Drużynie gospodarza zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach 
klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów musi 
poinformować przeciwnika o strojach, w jakich zamierza wystąpić. Drużyna gości jest zobowiązana 
uwzględnić otrzymaną informację, przy doborze strojów meczowych.  
30.3 Jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w strojach tego samego lub podobnego koloru, 
wówczas na zarządzenie sędziego drużyna gospodarzy ma obowiązek zmienić stroje na o odmiennych 
kolorów. Jeżeli kolor koszulki bramkarzy nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn 
zmiany koszulek muszą dokonać bramkarze. Odpowiedzialność dyscyplinarną za kolizję strojów ponosi 
drużyna gości (w przypadku prawidłowego powiadomienia, o którym mowa w ust. 2). 
30.4. W rozgrywkach obowiązkowe jest używanie przez zawodników ochraniaczy goleni. 
 
 

Rozdział 7 
SPRAWY DYSCYPLINARNE 

 
Art. 31. Wysokość kar dyscyplinarnych 
31.1. Za wykroczenia i przewinienia klubów, ich zawodników, trenerów, działaczy i kibiców oraz 
sędziów, obserwatorów i delegatów nakłada się kary zawarte w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN oraz 
niniejszym Regulaminie. 
31.2. Wysokość kar finansowych określona została w załączniku do niniejszego regulaminu wydanym w 
formie odrębnej uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN na podstawie art. 35.2. 
31.3. Kluby posiadające drużyny w różnych klasach rozgrywkowych obowiązane są prowadzić na 
podstawie załączników do sprawozdań meczowych szczegółową ewidencję żółtych i czerwonych kartek 
z meczów mistrzowskich oraz pucharowych. Ewidencję kartek należy prowadzić oddzielnie dla każdej 
klasy rozgrywkowej oraz Pucharu Polski. 
31.4. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich rozgrywek zespołów seniorskich otrzyma 
ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany: 

31.4.1. Przy trzecim ostrzeżeniu karą finansową w wysokości odpowiednio:  
 IV liga - 60 zł,  
 klasa Okręgowa - 40 zł, 
 w klasie A i B - 20 zł. 

31.4.2. Przy czwartym ostrzeżeniu - we wszystkich klasach rozgrywkowych - kara dyskwalifikacji 
jednego meczu, 
31.4.3. Przy szóstym ostrzeżeniu karą finansową w wysokości odpowiednio:  

 IV liga - 120 zł,  
 klasa Okręgowa - 80 zł, 
 w klasie A i B - 40 zł. 
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31.4.4. Przy ósmym ostrzeżeniu - we wszystkich klasach rozgrywkowych - kara dyskwalifikacji 
jednego meczu. 
31.4.5. Przy dziewiątym ostrzeżeniu karą finansową w wysokości odpowiednio:  

 IV liga - 180 zł,  
 klasa Okręgowa - 120 zł, 
 w klasie A i B - 80 zł. 

31.4.6. Przy dwunastym ostrzeżeniu - we wszystkich klasach rozgrywkowych - kara 
dyskwalifikacji dwóch meczów, 
31.4.7. Przy każdym kolejnym ostrzeżeniu karą finansową w wysokości odpowiednio:  

 IV liga - 300 zł,  
 klasa Okręgowa - 250 zł, 
 w klasie A i B - 150 zł. 

31.4.8. Przy każdym kolejnym, co czwartym, ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) – karą 
dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów. 

31.5. Jeżeli w czasie jednego meczu rozgrywek mistrzowskich co najmniej pięciu zawodników jednej 
drużyny klubu otrzyma kary w postaci napomnienia (żółta kartka) lub zostanie wykluczonych z gry 
(czerwona kartka), klub zostanie automatycznie ukarany karą finansową w wysokości 100 zł. 
31.6. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich rozgrywek juniorskich otrzyma napomnienie 
(żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany: 

31.6.1. Przy czwartym ostrzeżeniu - we wszystkich klasach rozgrywkowych - kara dyskwalifikacji 
jednego meczu. 
31.6.2. Przy ósmym ostrzeżeniu - we wszystkich klasach rozgrywkowych - kara dyskwalifikacji 
jednego meczu. 
31.6.3. Przy dwunastym ostrzeżeniu - we wszystkich klasach rozgrywkowych - kara 
dyskwalifikacji dwóch meczów, 
31.6.4. Przy każdym kolejnym, co czwartym, ostrzeżeniu (szesnastym, dwudziestym itd.) - kara 
dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów. 

 
Art. 32. Wykonywanie kar dyscyplinarnych związanych z grą 
32.1. Organ prowadzący rozgrywki ma prawo występować do właściwych organów Pomorskiego ZPN z 
wnioskami o zastosowanie sankcji dyscyplinarnych. 
32.2. Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w rozgrywkach 
mistrzowskich podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach, za wyjątkiem stałych i czasowych 
kar dyskwalifikacji orzeczonych przez Komisję Dyscyplinarną. 
32.3. Kluby zobowiązane są dokonywać przedpłat na poczet kar dyscyplinarnych w wysokości i na 
warunkach określonych odrębnymi przepisami Pomorskiego ZPN. 
32.4. Zawodnikowi, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych zostanie wykluczony z gry 
(czerwona kartka) w wyniku otrzymania dwóch ostrzeżeń (dwie żółte kartki), wlicza się obie żółte kartki 
do rejestru ostrzeżeń zawodnika. Ponosi on odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu ogólnej liczby 
żółtych kartek liczonych od początku sezonu. 
32.5. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich lub pucharowych został wykluczony z gry w 
wyniku samoistnej czerwonej kartki jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu 
orzeczenia kary nie może brać udziału w rozgrywkach, z których został wykluczony. Zawieszenie 
obejmuje również wszystkie inne rozgrywki mistrzowskie i pucharowe organizowane przez Pomorski 
ZPN gdy wykluczenie dotyczyło naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia lub zniesławienia, 
innych wysoce niesportowych zachowań przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po nim. 
32.6. Karę dyskwalifikacji wymierza się poprzez zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów oraz 
czasowo w tygodniach, miesiącach lub latach. Do czasu dyskwalifikacji w wymiarze do 6 miesięcy nie 
wlicza się okresu przerwy między rundami. Przyjmuje się, iż okres przerwy między rundami trwa od 1 
grudnia do 1 marca następnego roku. 
32.7. W przypadku gdy zawodnik otrzymał kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze jednego 
meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane jako walkower, 
orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal jest obowiązany do jej 
odbycia. W tym wypadku organ prowadzący rozgrywki jest zobowiązany do powiadomienia klubu o 
fakcie braku uprawnienia zawodnika do gry w kolejnych zawodach jako konsekwencji otrzymania 
żółtych kartek. 
32.8. skreśla się. 
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32.9. Zawodnicy, którzy otrzymali kartki w rozgrywkach mistrzowskich powodujące konsekwencje 
dyscyplinarne nie mogą odbywać kar w rozgrywkach pucharowych. Zawodnicy, którzy otrzymali kartki 
w rozgrywkach pucharowych powodujące konsekwencje dyscyplinarne, nie mogą odbywać kar w 
rozgrywkach mistrzowskich. Powyższe nie dotyczy kar dyskwalifikacji stałej i czasowej (w przypadku 
dyskwalifikacji czasowej zawodnika nie może on uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich oraz 
pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z działalnością w piłce nożnej), o których mowa w art. 32.2. 
32.10. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki meczu, 
którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a nie został rozegrany. 
32.11. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia udzielone przez sędziego 
ostrzeżenia i wykluczenia zawodników zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i 
zweryfikowane jako walkower bierze się pod uwagę przy zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez 
ukaranych zawodników. 
32.12. Klub przyjmujący zawodnika na mocy transferu stałego lub czasowego z innego klubu ma 
obowiązek sprawdzić w macierzystym związku (okręgu) piłki nożnej, jakie kary ciążą na danym 
zawodniku i uwzględnić je w swojej ewidencji wg następujących zasad: 

32.12.1. Jeżeli zmiana barw klubowych następuje w ramach tej samej klasy rozgrywkowej, to 
zawodnik w dalszym ciągu posiada w rejestrze tę samą liczbę kartek, które posiadał dotychczas. 
32.12.2. jeżeli zawodnik przechodzi do klasy wyższej lub niższej, to żółte kartki, które otrzymał w 
poprzednim klubie nie podlegają rejestracji w nowej drużynie. 

32.13. Jeżeli kary dyskwalifikacji stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w 
rozgrywkach mistrzowskich nie wykonano w całości lub w części w pierwszej rundzie sezonu 
rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego przy czym 
wykonanie kary może również nastąpić : 

32.13.1. W innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia 
przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż 
zespół, w którym zawodnikowi wymierzono karę. 
32.13.2. W innym klubie niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia 
dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą sezonu rozgrywkowego 
zmienił przynależność klubową. 

32.14. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami (żółtymi 
kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, 
kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym. W takim wypadku zawodnik zobowiązany 
jest do wniesienia opłaty w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki. 
 

Rozdział 8 
ZASTRZEŻENIA, PROTESTY I ODWOŁANIA 

 
Art. 33. Zastrzeżenia i protesty dotyczące przebiegu zawodów 
33.1. Po zakończeniu zawodów kierownicy drużyn podpisują załącznik do sprawozdania bez względu na 
to, czy wnoszą zastrzeżenia, czy też nie. 
33.2. Zastrzeżenia dotyczyć mogą:  

33.2.1. Organizacji zawodów. 
33.2.2. Stanu pola gry, w tym nieprawidłowego przygotowania, oznaczenia i wyposażenia. 
33.2.3. Opóźnionego przybycia drużyny na miejsce rozgrywania zawodów. 
33.2.4. Prawidłowości wypełnienia i czasu dostarczenia sprawozdania z zawodów. 
33.2.5. Tożsamości zawodników. 
33.2.6. Błędnej identyfikacji zawodnika ukaranego ostrzeżeniem lub wykluczeniem. 
33.2.7. Ubioru zawodników. 
33.2.8. Braku lub spóźnionego zawiadomienia o miejscu i terminie zawodów. 

33.3. Zastrzeżenia wnoszone przez kierowników nie mogą dotyczyć pracy sędziego. 
33.4. Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnosić zastrzeżenia na załączniku do sprawozdania 
sędziowskiego na następujących zasadach: 

33.4.1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących niewłaściwego stanu, oznaczenia i wyposażenia 
pola gry muszą one zostać zbadane przez sędziego, a w przypadkach uzasadnionych sędzia musi 
wyznaczyć kapitanowi drużyny gospodarzy czas na usunięcie usterek. 
33.4.2. Kapitanowie mają prawo, najpóźniej do zakończenia zawodów, zgłaszać protesty 
dotyczące tożsamości zawodników na zasadach określonych w art. 29. 



- 24 - 

 

33.4.3. Jeżeli przyczyna, dla której złożono protest nie wygasła lub zaproponowane działania dla 
rozwiązania sporu nie satysfakcjonują strony wnoszącej protest, to sędzia musi umieścić w 
sprawozdaniu z zawodów treść protestu, jak również wydane zarządzenia. 
33.4.4. Zastrzeżenia w załączniku do sprawozdania sędziowskiego muszą być czytelnie 
podpisane przez kapitana i kierownika drużyny; są one wolne od opłacenia kaucji. 

33.5. Zastrzeżenia, o których mowa w art. 33.4 mogą być także zgłoszone przez klub w formie pisemnego 
protestu skierowanego do organu prowadzącego rozgrywki, wraz z załączonym dowodem opłacenia 
kaucji w wysokości 400 zł. 
33.6. Protesty po zawodach muszą być dostarczone do organu prowadzącego rozgrywki w ciągu 48 
godzin od zakończenia zawodów, przy czym kopie protestów powinny zostać przekazane stronie 
przeciwnej.  
33.7. Nieopłacenie kaucji w pełnej wysokości lub złożenie protestu po upływie 48 godzin powoduje 
pozostawienie go bez rozpatrzenia. Wszystkie ewentualne koszty związane z przeprowadzeniem 
postępowania wyjaśniającego dotyczącego złożonego protestu ponosi strona protestująca. 
33.8. W przypadku oddalenia protestu wpłacona kaucja na rzecz organu prowadzącego rozgrywki oraz 
koszty postępowania wyjaśniającego nie podlegają zwrotowi. Decyzję organu wraz z uzasadnieniem 
należy każdorazowo przesłać stronie przeciwnej. 
33.9. Przy zgłaszaniu i rozpatrywaniu protestów obowiązuje zasada dwuinstancyjności. Organem 
pierwszej instancji jest Komisja ds. Rozgrywek, a organem drugiej instancji Związkowa Komisja 
Odwoławcza. 
33.10. W przypadku braku rozstrzygnięcia protestu w ciągu 1 miesiąca stronie zainteresowanej 
przysługuje prawo wniesienia skargi składanej bezpośrednio do organu drugiej instancji. 
 
Art. 34. Odwołania od orzeczeń organów Pomorskiego ZPN 
34.1. Odwołania od innych niż określone w art. 33.6. - 33.9 decyzji Komisji ds. Rozgrywek mogą być 
wnoszone do Związkowej Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Komisji ds. Rozgrywek w terminie 3 
dni od daty doręczenia decyzji wraz z uzasadnieniem. Do odwołania należy dołączyć dowód opłacenia 
kaucji w wysokości 400 zł.  
34.2. Nieopłacenie kaucji w pełnej wysokości lub niezłożenie odwołania w terminie wskazanym w art. 
34.1 powoduje pozostawienie go bez rozpoznania. Wszystkie ewentualne koszty związane z 
przeprowadzeniem postępowania wyjaśniającego dotyczącego złożonego protestu ponosi strona 
protestująca. 
34.3. Wniesienie odwołania od decyzji Komisji ds. Rozgrywek nie wstrzymuje jej wykonania. 
34.4. Odwołanie od decyzji Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN należy składać na zasadach 
określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. Wysokość kaucji od wnoszonego odwołania jest 
określona w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 
34.5. Decyzje podjęte przez właściwe organy drugiej instancji są ostateczne. W sprawach 
dyscyplinarnych stronom przysługuje kasacja do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN. 
 

Rozdział 9 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
Art. 35. Załączniki do regulaminu 
Zarząd Pomorskiego ZPN wyda w formie odrębnych uchwał następujące załączniki do niniejszego 
regulaminu:  
35.1. Postanowienia finansowe dotyczące organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w 
sezonie 2018/2019.  
35.2. Taryfikator sankcji finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego 
ZPN na sezon 2018/2019.  
35.3. Wybrane zagadnienia przepisów regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego 
ZPN na sezon 2018/2019.  
35.4. Zasady awansów i spadków w rozgrywkach młodzieżowych w sezonie 2018/2019 (po zasięgnięciu 
opinii Komisji ds. Szkolenia Pomorskiego ZPN). 
35.5. Postanowienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na meczach piłkarskich Pomorskiego ZPN w 
sezonie 2018/2019. 
 
Art. 36. Prawo interpretacji regulaminu 
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Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 
 
Art. 37. Zmiany regulaminu 
36.1. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą zostać wprowadzane żadne zmiany w 
niniejszym regulaminie, z wyjątkiem zmian wynikających z konieczności jego dostosowania do uchwał 
Zarządu PZPN, podjętych po uchwaleniu regulaminu. 
36.2. Ewentualne zmiany w niniejszym regulaminie będą wprowadzane w formie odrębnych uchwał 
Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
Art. 38. Wejście w życie 
Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2015/2016 oraz odpowiednio na kolejne sezony rozgrywkowe. 
 
Art. 39. Data zatwierdzenia regulaminu 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 15.05.2015r. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 534/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia zmian i poprawek do Regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski 
Pomorskiego ZPN na sezon 2016/2017 i następne. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN w regulaminie rozgrywek w piłkę nożną o 
Puchar Polski Pomorskiego ZPN na sezon 2016/2017 i następne wprowadza się następujące zmiany: 
1) dotychczasowy art. 12.4. w brzmieniu: „Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż sześć 
miesięcy od daty jego przeprowadzenia, chyba że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne. Termin 
ważności badania kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a 
gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie 
zawodnika wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli 
badanie zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59)” 
otrzymuje nowe brzmienie: „Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty 
jego przeprowadzenia, chyba że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne. Termin ważności badania 
kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w 
ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie zawodnika wykonano 
15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli badanie zawodnika 
wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59). Fakt posiadania przez 
zawodnika ważnego orzeczenia potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny. 
Szczegółowo przepisy w tym zakresie regulują Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku 
w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie 
zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych 
orzeczeń (z późn. zm.); i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku. w sprawie trybu 
orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia 
oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.).” 
2) dotychczasowy art. 12.6. w brzmieniu: „Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas 
całego meczu opieki medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki, ratownika medycznego (posiadającego 
uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym) lub osoby posiadającej przeszkolenie w 
zakresie pierwszej pomocy (poświadczone zaświadczeniem odbytego przeszkolenia przeprowadzonego 
przez uprawnioną jednostkę) od chwili udostępnienia obiektu dla zawodników i publiczności do czasu przez 
nich opuszczenia go. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej - potwierdza przed 
zawodami własnoręcznym, czytelnym podpisem na sprawozdaniu z zawodów, który składa sędziemu 
zawodów.” otrzymuje nowe brzmienie: „Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas 
całego meczu opieki medycznej w osobach: lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej 
uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem 
kursu opieki przedmedycznej od chwili udostępnienia obiektu dla zawodników i publiczności do czasu przez 
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nich opuszczenia go, odpowiedniego środka transportu w przypadku konieczności odwiezienia osoby 
wymagającej pomocy do szpitala oraz do posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i 
kocy, umożliwiających udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel 
opieki medycznej - potwierdza przed zawodami własnoręcznym, czytelnym podpisem na sprawozdaniu z 
zawodów.” 
 
II.Jednolity tekst Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącym Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 534/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski Pomorskiego ZPN  

na sezon 2016/2017 i następne. 
 
Uchwała nr 462/Z/2016 z dnia 27.06.2016r. 
zm. Uchwała nr 203/Z/2017 z dnia 26.06.2017r. 
zm. Uchwała nr 227/Z/2017 z dnia 24.07.2017r. 
zm. Uchwała nr 382/Z/2018 z dnia 28.05.2018r.  
zm. Uchwała nr 534/Z/2019 z dnia 28.03.2019r.  
 
 

REGULAMIN 
ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI 

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
na sezon 2016/2017 i następne 

(tekst jednolity) 
 
Art.1.Cel rozgrywek. 
1.1.Rozgrywki o Puchar Polski są doroczną imprezą masową mającą na celu wyłonienie najlepszej 
drużyny województwa pomorskiego w tych rozgrywkach, która będzie reprezentowała Pomorski 
Związek Piłki Nożnej w rozgrywkach szczebla centralnego. 
1.2.Uczestniczące w rozgrywkach drużyny rywalizują o Puchar Prezesa Pomorskiego ZPN. 
 
Art.2.Organizator rozgrywek. 
2.1.Organizatorem rozgrywek jest Pomorski ZPN. Rozgrywki prowadzone są przez odpowiednie Komisje 
ds. Rozgrywek w ramach nadanych im przez Zarząd Pomorskiego ZPN uprawnień.  
2.2.Organizatorami poszczególnych meczy w ramach rozgrywek o Puchar Polski Pomorskiego ZPN są 
kluby, będące gospodarzami meczu. 
2.3.Organizatorem zawodów finałowych o Puchar Polski Pomorskiego ZPN jest Pomorski ZPN. 
 
Art.3.Cykl rozgrywek. 
Cykl rozgrywek sezonu 2018/2019 na szczeblu Pomorskiego ZPN rozpoczyna się 22 sierpnia 2018r. a 
kończy się nie później niż do dnia 30 czerwca 2019r. 
  
Art.4.Uczestnictwo. 
4.1. W rozgrywkach o Puchar Polski Pomorskiego ZPN udział biorą obowiązkowo drużyny III i IV ligi 
oraz klasy Okręgowej. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie dobrowolności. 
4.2.Na zasadzie dobrowolności w rozgrywką mogą brać udział drużyny nie będące członkami 
Pomorskiego ZPN oraz drużyny kategorii junior A. 
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4.3.Drużyny nie będące członkami Pomorskiego ZPN zgłaszają swój udział w rozgrywkach poprzez 
zgłoszenie deklaracji udziału i zobowiązaniu do przestrzegania przepisów i regulaminów Pomorskiego i 
Polskiego Związku Piłki Nożnej. 
4.4.W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy uprawnieni do gry w systemie extranet. 
Wyjątek stanowią zespoły nie będące członkami Pomorskiego ZPN, które uczestniczą na podstawie 
imiennej listy zgłoszenia zawodników złożonej przez drużynę i potwierdzoną przez organ prowadzący 
rozgrywki. 
4.5.Uprawnienie zawodników do rozgrywek mistrzowskich seniorów lub juniorów A oznacza 
jednocześnie uprawnienie do udziału w rozgrywkach pucharowych z zastrzeżeniem art. 4.6. 
4.6. Juniorzy mogą grać w zespole seniorów po ukończeniu 16 roku życia. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki nożnej może uprawnić do gry w zespole seniorów 
zawodnika, który ukończył 15 rok życia, po spełnieniu wszystkich poniższych warunków: 
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych; 
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej. 
4.7.W rozgrywkach nie obowiązuje zasada dotycząca udziału zawodników młodzieżowych. 
4.8.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu IV ligi lub niższej 
klasy rozgrywkowej, Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN prowadząca rozgrywki Pucharu Polski, 
może wyrazić zgodę na równoczesny udział, w każdym meczu pucharowym, więcej niż jednego 
zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu. 
4.9.Drużyny klubów uczestniczące w rozgrywkach muszą prowadzić trenerzy posiadający ważną licencję 
trenerską obowiązującą, zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie, w klasie rozgrywek 
mistrzowskich, w której występuje dana drużyna. Naruszenie powyższych postanowień powoduje 
zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji 
trenerskich. Nie dotyczy drużyn niezrzeszonych w Pomorskim ZPN. 
 
Art.5.Etapy rozgrywek. 
Rozgrywki podzielone są na dwa etapy: 
Pierwszy etap : 

5.1.Na szczeblu Pomorskiego ZPN (Gdańsk) w celu wyłonienia ośmiu drużyn 1/8 rozgrywek, w której 
etapowo wg posiadanej klasy rozgrywkowej uczestniczą zespoły niezrzeszone do III ligi włącznie, a 
obejmujące drużyny mające swoje siedziby na terenach obejmujących powiaty: chojnicki, gdański, 
kartuski, wejherowski, kościerski, pucki, starogardzki, tczewski oraz miasta Gdańsk, Gdynia i Sopot. 
5.2.Na szczeblu Pomorskiego ZPN - Podokręg Słupski w celu wyłonienia czterech drużyn 1/8 finału 
rozgrywek, w której etapowo wg posiadanej klasy rozgrywkowej uczestniczą zespoły niezrzeszone do 
III ligi włącznie, a obejmujące drużyny mające swoje siedziby na terenach obejmujących powiaty: 
bytowski, człuchowski, słupski, lęborski oraz miasto Słupsk. 
5.3.Na szczeblu Pomorskiego ZPN - Podokręg Malborski w celu wyłonienia czterech drużyn 1/8 
rozgrywek, w której etapowo wg posiadanej klasy rozgrywkowej uczestniczą zespoły niezrzeszone do 
III ligi włącznie, a obejmujące drużyny mające swoje siedziby na terenach obejmujących powiaty: 
kwidzyński, nowodworski, malborski, sztumski. 

Drugi etap : 
5.4.Na szczeblu Pomorskiego ZPN prowadzone przez Komisję ds. Rozgrywek w Gdańsku od 1/8 finału 
z udziałem 16 drużyn wyłonionych w pierwszym etapie odpowiednio Gdańsk 8, Słupsk i Malbork po 
4. 
5.5.Rozgrywki od 1/8 finału rozgrywane będą zgodnie z terminarzem par, systemem pucharowym, na 
podstawie mniejszego harmonogramu, a zespoły zostaną zakwalifikowane numerycznie w wyniku 
losowania przeprowadzonego przez organ prowadzący te rozgrywki. 

1/8 Finału 
Numer meczu Drużyna Drużyna 
Mecz nr 1 Drużyna nr 1 Drużyna nr 2 
Mecz nr 2 Drużyna nr 3 Drużyna nr 4 
Mecz nr 3 Drużyna nr 5 Drużyna nr 6 
Mecz nr 4 Drużyna nr 7 Drużyna nr 8 
Mecz nr 5 Drużyna nr 9 Drużyna nr 10 
Mecz nr 6 Drużyna nr 11 Drużyna nr 12 
Mecz nr 7 Drużyna nr 13 Drużyna nr 14 
Mecz nr 8 Drużyna nr 15 Drużyna nr 16 
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1/4 Finału 
Numer meczu Drużyna Drużyna 
Mecz nr 9 Zwycięzca meczu nr 1 Zwycięzca meczu nr 2 
Mecz nr 10 Zwycięzca meczu nr 3 Zwycięzca meczu nr 4 
Mecz nr 11 Zwycięzca meczu nr 5 Zwycięzca meczu nr 6 
Mecz nr 12 Zwycięzca meczu nr 7 Zwycięzca meczu nr 8 
1/2 Finału 
Numer meczu Drużyna Drużyna 
Mecz nr 13 Zwycięzca meczu nr 9 Zwycięzca meczu nr 10 
Mecz nr 14 Zwycięzca meczu nr 11 Zwycięzca meczu nr 12 
Finał 
Numer meczu Drużyna Drużyna 
Mecz nr 15 Zwycięzca meczu nr 13 Zwycięzca meczu nr 14 

5.6. Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN obowiązana jest w terminie 30 czerwiec 2019r. zgłosić 
pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużynę, która zakwalifikowała się do 
rozgrywek centralnych. 

 
Art. 6.Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej. 
Wystawienie przez klub więcej niż jednej drużyny w rozgrywkach, zobowiązuje do stosowania 
następujących zasad: 
6.1.Zawodnicy, którzy brali udział w meczu jednej drużyny, nie mogą brać udział w innej drużynie tego 
samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej. 
6.2. Jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, 3 zawodników, którzy wzięli udział 
w meczu tej drużyny może występować w meczach z udziałem drużyny swego klubu, która 
zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek. 
6.3.Oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których one 
aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w najwyższej klasie rozgrywkowej itd. 
 
Art.7.Losowanie zestawu par i gospodarzy. 
7.1.Zestaw par na pierwszym etapie rozgrywek przeprowadzają odpowiednie komisje ds. rozgrywek 
Pomorskiego ZPN z uwzględnieniem aktualnie posiadanych uprawnień przez drużyny klas 
rozgrywkowych.  
7.2.W pierwszej rundzie uczestniczą zespoły niezrzeszone, juniorskie i klasy B, a w dalszej kolejności 
drużyny wyższych klas rozgrywkowych. 
7.3.W kolejnych rundach pierwszego etapu uczestniczą drużyny, które zakwalifikowały się w 
poprzednich rundach rozgrywek oraz drużyny wyższych klas rozgrywkowych, które dołączane są do 
kolejnych rund wg aktualnie posiadanej klasy rozgrywkowej, w przypadku nieparzystej liczby drużyn 
danej kategorii w rundzie rozlosowany jest „wolny los”. 
7.4.Gospodarzem zawodów w każdym przypadku jest drużyna niższej klasy rozgrywkowej. W przypadku 
drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie. 
 
Art.8 . Terminarze. 
8.1.Ramowy terminarz rozgrywania rozgrywek Pucharu Polski Pomorskiego ZPN ustalany jest przez 
Komisję ds. Rozgrywek, a zatwierdzany przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 
8.2.Zawody muszą być rozgrywane w terminach i godzinach wyznaczonych przez organ prowadzący 
rozgrywki. 
8.3.W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 
związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN może 
wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 
8.4.Gospodarze meczów, z chwilą otrzymania informacji w formie komunikatu, zobowiązani są 
powiadomić drużynę przeciwną oraz organ prowadzący rozgrywki o miejscu rozgrywania zawodów 
oraz godzinie ich rozgrywania, o ile nie zostanie ona ustalona w komunikacie Komisji. 
 
Art.9.Zasady awansu. 
9.1.Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn: drużyny przegrywające w meczach 
odpadają. 
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9.2.Zawody trwają 2 x 45 minut. W przypadku wyniku remisowego zarządzana będzie dogrywka 2x15 
minut. Jeżeli jedna z drużyn zdobędzie więcej bramek podczas dogrywki, drużyna ta zostanie zwycięzcą 
meczu. Jeżeli oba zespoły w czasie dogrywki nie zdobędą bramki lub uzyskały tę samą liczbę bramek, 
sędzia zawodów zarządza wykonywanie serii rzutów z punktu karnego według obowiązujących 
przepisów gry. 
9.3.Drużyny biorące udział w rozgrywkach pucharowych uprawnione są do wymiany 4 zawodników 
przez cały podstawowy czas gry. W dogrywce meczu pucharowego dopuszcza się możliwość 
przeprowadzenia dodatkowej piątej zmiany na zawodnika rezerwowego. 
9.4.Zawody o Puchar Polski rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną, oraz 
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008r z późniejszymi 
zmianami. Zarządu PZPN - Przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną oraz Regulaminem 
Dyscyplinarnym PZPN. 
 
Art.10.Ostrzeżenia i wykluczenia. 
10.1.Orzecznictwo dyscyplinarne w stosunku do zawodników, szkoleniowców, działaczy, klubów w 
odniesieniu do wszystkich biorących udział w rozgrywkach pucharowych należy do właściwych Komisji 
Dyscyplinarnych Pomorskiego ZPN w oparciu o Regulamin Dyscypliny PZPN. 
10.2.Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie 
automatycznie ukarany: 

 przy drugim napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
 przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
 przy każdym kolejnym co drugim napomnieniu (szóstym, ósmym itd.) - karą dyskwalifikacji w 

wymiarze 2 meczów. 
10.3. Kary, o których mowa powyżej wykonywane są w ramach rozgrywek pucharowych. 
10.4.Jeżeli w czasie jednych zawodów pucharowych co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma 
kary w postaci napomnienia (żółte kartki) lub wykluczenie (czerwona kartka), drużyna/klub ukaranych 
zawodników podlega karze pieniężnej orzekanej przez Komisję Dyscyplinarną Pomorskiego ZPN w 
wysokości 100,00zł. 
10.5.Po rozegraniu meczów 1/2 finału, żółte kartki otrzymane przez zawodników na szczeblu rozgrywek 
wojewódzkich zostają anulowane. 
10.6. skreśla się.  
10.7. Kary za czerwone kartki zawodników drużyn, uczestniczących w rozgrywkach wykonywane są w 
kolejnych etapach lub cyklach Pucharu Polski. 
  
Art.11.Sędziowie. 
11.1.Obsadę sędziowską wyznaczają odpowiednie Kolegia Sędziów Pomorskiego ZPN.  
11.2.Drużyny niezrzeszone i juniorskie opłaty za sędziów ponoszą w zryczałtowanej wysokości jak kluby 
klasy B.  
11.3.Koszty obsady sędziowskiej w zawodach finałowych ponosi Pomorski ZPN. 
 
Art.12.Badania lekarskie. 
12.1.Każdy zawodnik uczestniczący w zorganizowanej rywalizacji sportowej obowiązany jest poddać się 
wszechstronnym badaniom lekarskim. 
12.2.Wyniki badań muszą być odnotowane w książeczce zdrowia lub zaświadczeniu lekarskim, które 
zobowiązani są posiadać wszyscy zawodnicy. 
12.3.Zaświadczenie lekarskie zawodnika zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia, pesel, orzeczenie i 
winno być ostemplowane przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać datę badania i podpis 
lekarza. 
12.4. Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego 
przeprowadzenia, chyba że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne. Termin ważności badania 
kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia 
w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie zawodnika 
wykonano 15 marca, to badania są ważne do 15 września danego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli badanie 
zawodnika wykonano 31 sierpnia to badania są ważne do 28/29 lutego do godz. 23:59,59). Fakt 
posiadania przez zawodnika ważnego orzeczenia potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik 
lub trener drużyny. Szczegółowo przepisy w tym zakresie regulują Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom 
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orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich 
niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późn. zm.); i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 
kwietnia 2011 roku. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i 
młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. 
zm.). 
12.5.Odpowiedzialność za przeprowadzenie właściwych badań lekarskich, uzyskanie potwierdzenia 
wyniku wskazującego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu piłki nożnej oraz przestrzegania 
terminów ich ważności w myśl obowiązujących w tym zakresie przepisów spoczywa na klubach 
uczestniczących w rozgrywkach. 
12.6. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w 
osobach: lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki przedmedycznej od 
chwili udostępnienia obiektu dla zawodników i publiczności do czasu przez nich opuszczenia go, 
odpowiedniego środka transportu w przypadku konieczności odwiezienia osoby wymagającej pomocy 
do szpitala oraz do posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy, 
umożliwiających udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej. Obecność swoją na zawodach przedstawiciel 
opieki medycznej - potwierdza przed zawodami własnoręcznym, czytelnym podpisem na sprawozdaniu 
z zawodów.  
12.7.Zawodnikom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej. Obowiązek ubezpieczenia zawodnika spoczywa na 
klubie, który zawodnik reprezentuje w meczach organizowanych przez drużynę tego klubu.  
12.8.Pomorski ZPN nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach 
organizowanych przez kluby. 
 
Art.13.Koszty organizacji zawodów. 
13.1.Zawody organizuje klub/drużyna będący gospodarzem zawodów, który pokrywa wszystkie koszty 
związane z organizacją zawodów. Każda drużyna uczestniczy w zawodach na koszt własny.  
13.2.Drużyny, nie będące członkami klubów zrzeszonych w Pomorskim ZPN, zgłaszając udział do 
rozgrywek wpłacają na rachunek Pomorskiego ZPN kwotę 150,00zł jako ryczałt na pokrycie kosztów 
organizacyjnych związanych z udziałem danej drużyny na poziomie danej rundy rozgrywkowej.  
13.3.Zawody finałowe organizuje Pomorski ZPN, który pokrywa wszystkie koszty związane z organizacją 
zawodów. 
 
Art.14. Protesty i odwołania. 
14.1.Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów musza wpłynąć do organu prowadzącego 
rozgrywki w terminie 48 godzin po zawodach przy jednoczesnym złożeniu odpisu protestu do 
przeciwnika. Do protestu należy dołączyć potwierdzenie wpłaty, na rachunek Pomorskiego ZPN, kaucji 
protestowej w wysokości 400,00 zł. 
14.2. Odwołanie od decyzji Komisji ds. Rozgrywek, jako organu pierwszej instancji mogą być wnoszone 
do drugiej instancji w terminie 3 dni od daty doręczenia pisemnego uzasadnienia decyzji, za 
pośrednictwem organu, który wydał decyzję i wpłaceniu kaucji odwoławczej w wysokości 400,00zł. 
Niezachowanie ww. terminu i brak wpłaty kaucji powoduje uprawomocnienie się decyzji pierwszej 
instancji. 
  
Art.15.Nagrody. 
15.1.Drużyna, która zdobędzie Puchar Polski Pomorskiego ZPN, otrzymuje nagrodę pieniężną w zgodnie 
z regulaminem fundowaną przez PZPN oraz: 

 puchar, 
 indywidualne okolicznościowe medale w ilości 25 sztuk, 

15.2. Drużyna, finalista rozgrywek Pucharu Polski Pomorskiego ZPN, otrzymuje nagrodę pieniężną 
zgodnie z regulaminem fundowaną przez PZPN oraz: 

 indywidualne okolicznościowe medale w ilości 25 sztuk. 
15.3.Drużyny, które odpadły w rozgrywkach Pucharu Polski Pomorskiego ZPN na etapie 1/2 finału 
otrzymują: 

 nagrody pieniężne w wysokości po 1.500,00zł. 
15.4.Zarząd Pomorskiego ZPN odrębną uchwałą może uchwalić inne nagrody. 
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Art.16.Stosowanie przepisów. 
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu 
rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2015/2016 i następne. 
 
Art.17.Prawo interpretacji. 
17.1.Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 
17.2.W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany w 
niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem zmian wynikających z uchwał Zarządu PZPN, podjętych po 
uchwaleniu Regulaminu. 
17.3.Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie będą wprowadzane w formie aneksów. 
 
Art.18. Obowiązywanie. 
Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2016/2017 oraz odpowiednio na kolejne sezony rozgrywkowe. 
 
Art.19. Data zatwierdzenia 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 27.06.2016r. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN 
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 535/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia szczegółowych przepisów licencyjnych dla klubów IV ligi i klas niższych 
Pomorskiego ZPN na sezon 2019/2020. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w oparciu o art. 11 § 1 ust. 4 oraz art. 12 § 1 ust. 24 Statutu Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej w związku z Uchwałą Zarządu PZPN nr II/30 z dnia 21.02.2019r. w sprawie 
przyjęcia „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi i klas niższych Pomorskiego ZPN na 
sezon 2019/2020 i następne”, postanawia się, co następuje: 
I.Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 1.3. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV ligi 
i klas niższych na sezon 2019/2020 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 2019/2020 i następne” ustala się następujące wysokości opłat 
administracyjnych za licencję klubową w postępowaniu licencyjnym na sezon 2019/2020: 
1) dla klubów IV ligi - 300,00 zł, 
2) dla klubów klasy Okręgowej - 200,00 zł, 
3) dla klubów klasy A - 150,00 zł, 
4) dla klubów klasy B - 100,00zł. 
Wysokość opłaty za wydanie licencji klubowej jest wysokością niezależną od okresu na jaki licencja 
zostanie wydana. 
 
III.Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 3.4.3. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki nożnej IV 
ligi i klas niższych na sezon 2019/2020 i następne” ustala się następujące wysokości kaucji odwoławczej 
za postępowanie przed II instancją w postępowaniu licencyjnym na sezon 2019/2020: 
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. 
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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 2019/2020 i następne” postanawia się, że:  
1) Wnioskodawca musi posiadać i deklarować udział w rozgrywkach sezonu 2019/2020, 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.  
Warunkiem spełnienia wymogu licencyjnego jest zgłoszenie minimum jednego zespołu 
młodzieżowego w danym roczniku. 
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 ekwiwalentu 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 2019/2020 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 - 2 (dwóch) zawodników młodzieżowych 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 2019/2020 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 2019/2020 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. 

 

3. Stosownie do przepisu wynikającego z punktu 6.4.I.05. „Przepisów licencyjnych dla klubów piłki 
nożnej IV ligi i klas niższych na sezon 2019/2020 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 
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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 2019/2020 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 2019/2020 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 2019/2010 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 2019/2020 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 2019/2020 i następne” Wnioskodawca, jeżeli planuje rozgrywać 
zawody z wykorzystaniem systemu sztucznego oświetlenia musi spełniać poniższe wymogi: 
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 2019/2020 i następne” postanawia się, że: osoba odpowiedzialna 
za problematykę ochrony i bezpieczeństwa musi być podczas zawodów piłkarskich: 
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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 2019/2020 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, 
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 2019/2020 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.  

 
VII.Realizację niniejszej Uchwały powierza się prezesowi i sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN, 
przewodniczącemu Komisji ds. Licencji Klubowych i przewodniczącemu Komisji Odwoławczej ds. 
Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN. 
 
VIII.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 536/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie odwołania z funkcji sekretarza Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego ZPN Dawida 
Michalskiego. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku z art. 44 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN z funkcji sekretarza Komisji ds. Licencji Klubowych Pomorskiego 
ZPN odwołany zostaje Dawid Michalski. 
 
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 537/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania do składu osobowego i na funkcję sekretarza Komisji ds. Licencji Klubowych 
Pomorskiego ZPN Macieja Tomaszewskiego. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku z art. 44 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje: 
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I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN na członka i funkcję sekretarza w Komisji ds. Licencji Klubowych 
Pomorskiego ZPN powołany zostaje Maciej Tomaszewski. 
 
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 538/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przepisów dotyczących zasad rozliczania ryczałtów sędziowskich przez Biuro Pomorskiego 
ZPN. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 11 § 1 ust. 1 oraz art. 12 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego 
ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN umożliwia się klubom wszystkich lig i klas 
rozgrywkowych, rozliczania ryczałtów sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów piłkarskich, za 
pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN.  
 
II.Procedura rozliczania ryczałtów sędziowskich obejmuje następujące zasady postępowania:  
a) do 15 lipca danego roku (lub 15 lutego przypadku przystąpienia do programu od rundy wiosennej), 

Klub składa do biura Pomorskiego ZPN, pisemną deklarację, wg wzoru stanowiącego załącznik do 
niniejszej uchwały, w której wyraża wolę rozliczania ryczałtów sędziowskich za pośrednictwem 
Biura Pomorskiego ZPN, 

b) Klub, który zadeklarował rozliczanie ryczałtów sędziowskich za pośrednictwem Biura Pomorskiego 
ZPN, zobowiązany jest opłacić notę księgową wystawioną przez Pomorski ZPN, opiewającą na kwotę, 
wynikająca z sumy stawek przewidzianych dla meczów rozgrywanych w roli gospodarza przed 
rozpoczęciem całego sezonu lub rundy wiosennej,  

c) Klub uprawniony jest do rozliczania ryczałtów sędziowskich za pośrednictwem Biura Pomorskiego 
ZPN w ramach rozgrywek wybranych na podstawie złożonej deklaracji. Wybór może dotyczyć 
określonych lig lub klas rozgrywkowych bądź wszystkich rozgrywek, w których występują jego 
zespoły, 

d) po zakończeniu rundy Pomorski ZPN wystawia dla klubu notę księgową opiewającą na kwotę 
stanowiącą różnicę w stosunku do rzeczywistych kosztów poniesionych z tytułu ryczałtów 
sędziowskich w ramach wszystkich lig i klas rozgrywkowych, dla których zadeklarowano ich 
rozliczanie za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN, 

e) ustala się następujące wysokości przedpłat dla poszczególnych klas rozgrywkowych:  

L.p. Klasa rozgrywkowa 
Stawka za jeden mecz 
w roli gospodarza 

1. IV liga 720,00 zł 
2. klasa Okręgowa 530,00 zł 
3. klasa A 440,00 zł 
4. klasa B 145,00 zł 
5. I wojewódzka liga Juniora A 410,00 zł 
6. I wojewódzka liga Juniora B 360,00 zł 
7. klasa Junior A 100,00 zł 
8. klasa Junior B 100,00 zł 
9. pozostałe rozgrywki młodzieżowe 85,00 zł 
10. rozgrywki turniejowe 165,00 zł 
f) liczba meczów w danym okresie rozliczeniowym ustalana jest w oparciu o deklarację złożoną przez 

Klub występujący w roli gospodarza na podstawie terminarzy rozgrywek.  
 
III.Należna kwota wypłacana jest sędziemu, obserwatorowi sędziego czy delegatowi meczowemu na 
wskazany rachunek bankowy na podstawie danych z systemu Extranet. Rozliczenia będą wykonywane 



- 36 - 

 

raz w miesiącu, a zapłata na konto sędziego/obserwatora sędziów/delegata meczowego dokonywana 
będzie między 10 a 15 dniem kolejnego miesiąca po zawodach. 
 
IV.W przypadku, gdy Klub nie dokonał przedpłaty na poczet ryczałtów sędziowskich, mimo 
zadeklarowania woli rozliczania ich za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN, Klub zobowiązany jest 
opłacić delegacje sędziowską na dotychczasowych zasadach.  
 
V.Przystąpienie do programu rozliczania ryczałtów sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów 
piłkarskich, za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN wymaga wniesienia przez Klub opłaty 
manipulacyjnej na rzecz Pomorskiego ZPN w wysokości 2,00 zł za każdy rozliczony ryczałt sędziowski. 
Opłata naliczana jest w końcowym rozliczeniu danej rundy. 
 
VI.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącym Zarządu Kolegium Sędziów, dyrektorowi Biura 
Pomorskiego ZPN, kierownikom biur podokręgów oraz księgowości Pomorskiego ZPN.  
 
VII.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 538/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów dotyczących zasad rozliczania ryczałtów sędziowskich przez Biuro Pomorskiego ZPN. 

 
Deklaracja rozliczania ryczałtów sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów sportowych,  

za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN, 
na sezon ……../………. 

Nazwa Klubu  

Dane do 
rachunku 

Adres Klubu: 

...................................................................... 

Nr NIP: 

................................. 

Nr rachunku bankowego: 

...................................................................... 

Zespoły deklarowane 
do rozliczania za 
pośrednictwem Biura 
Pomorskiego ZPN  

Klasa rozgrywkowa Zaznacz właściwą klasę rozgrywkową 

- IV liga  
- klasa Okręgowa  

- klasa A  

- klasa B  

- I wojewódzka liga juniorów A  

- klasa juniorów A  

- I wojewódzka liga juniorów B  

- klasa juniorów B  

- ligi juniorów C1  

- ligi juniorów C2  

- ligi juniorów D1  

- ligi juniorów D2  

- rozgrywki turniejowe  

Niniejszym deklarujemy rozliczanie ryczałtów sędziowskich za pośrednictwem biura Pomorskiego 
ZPN, w wyżej wskazanych rozgrywkach ligowych.  
Deklaracja dotyczy wszystkich zespołów naszego klubu występujących we wskazanych wyżej 
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rozgrywkach.  
Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami rozliczania delegacji zamieszczonymi w 
Uchwale nr 358/Z/2019 Zarządu Pomorskiego ZPN z dnia 28.03.2019 r. 
 
Deklarację złożona przed rozpoczęciem sezonu nie wymaga jej odnawiania przed rundą wiosenną. 
 
Podpisy upoważnionych przedstawicieli klubu oraz pieczęć klubowa:                
   
…………………..……………                                                 …………………………………… 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 539/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie wytycznych dla Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN dotyczących nieodpłatnego 
prowadzenia zawodów, na które sędzia delegowany jest przez Pomorski ZPN. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Każdy czynny sędzia, zrzeszony w ramach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej ma obowiązek 
społecznego, nieodpłatnego przeprowadzenia jednych zawodów w rozgrywkach młodzieżowych w roku 
kalendarzowym (jeden mecz lub dwie godziny w ramach rozgrywek turniejowych). 
 
II.Koszty przejazdu pokrywane będą ze środków Pomorskiego ZPN i rozliczenie według stawki 0,60zł z 1 
km, z miejsca zamieszkania do miejsca zawodów i z powrotem, na druku zestawienia zwrotu kosztów 
przejazdów w trakcie realizacji zadań statutowych Pomorskiego ZPN.  
 
III.Realizację uchwały powierza się przewodniczącemu Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN, 
dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 
fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 11 § 1 ust. 4 oraz art. 12 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego 
ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN zatwierdza się dokumenty, druki i formularze regulujące tryb 
wdrażania i funkcjonowania Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w Pomorskim ZPN. 
 
II.Administratorem danych osobowych decydujący o celach i zakresach ich przetwarzania jest Pomorski 
ZPN, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk. 
 
III.Na funkcję inspektora ochrony danych Pomorskiego ZPN powołana zostaje Agnieszka Matuszewska. 
 
IV.Załącznikiem do niniejszej Uchwały są dokumenty, druki i formularze: 

1. załącznik - Polityka ochrony danych osobowych. 
2. załącznik - Regulamin ochrony danych osobowych. 
3. załącznik 1B - Klauzula ogólna. 
4. załącznik 2B - Klauzula monitoringu wizyjnego. 



- 38 - 

 

5. załącznik 2.2A - Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych/oświadczenie o zachowaniu 
poufności. 

6. załącznik 4B - Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy. 
7. załącznik 4.1A - Formularz rejestracji incydentu. 
8. załącznik 5B - Klauzula informacyjna dla pracowników i współpracowników Pomorskiego ZPN. 
9. załącznik 5.2A - Raport z incydentu. 
10. załącznik 6B - Klauzula zgody umieszczania na cv. 
11. załącznik 6.1A - Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych. 
12. załącznik 7B - Klauzula zakończenia procesu rekrutacyjnego. 
13. załącznik 7.1A - Procedura analizy ryzyka. 
14. załącznik 7.2A - Zagrożenia. 
15. załącznik 8B - Klauzula informacyjna dla umów zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami. 
16. załącznik 8.1A - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór). 
17. załącznik 9B - Klauzula informacyjna i klauzula zgody dla bazy marketingowej. 
18. załącznik 10B - Klauzula informacyjna dla bazy marketingowej. 
19. załącznik 11B - Klauzula informacyjna w newsletterze. 
20. załącznik 11.1A - Wykaz osób, których zapoznano z obowiązującymi dokumentami i procedurami 

ochrony danych. 
21. załącznik 12B - Klauzula zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną. 
22. załącznik 13B - Zgoda na publikację wizerunku w mediach. 
23. załącznik 14B - Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. 
24. załącznik 15B - Klauzula wielokrotnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
25. załącznik 17B - Klauzula informacyjna do stopek mailowych, 
26. załącznik - Deklaracja gry amatora. 

 
V.Realizację uchwały powierza się przewodniczącemu Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN, 
dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
VI.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 1  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 
Na podstawie art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), uznając, że jest to proporcjonalne w stosunku do czynności 
przetwarzania, wdraża się do stosowania niniejszą Politykę Ochrony Danych osobowych. 
 
Spis treści 

I. Postanowienia ogólne. 
II. Zasady przetwarzania danych osobowych. 

III. Obowiązki Administratora. 
IV. Realizacja zasad Privacy by Design i Privacy by Default. 
V. Ocena skutków dla ochrony danych. 

VI. Uprzednie konsultacje . 
VII. Polityka zarządzania naruszeniami. 
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VIII. Zasady dopuszczania osób wewnątrz organizacji do przetwarzania danych. 
IX. Powierzenie przetwarzania danych osobowych. 
X. Zasady ujawniania danych odbiorcom innym niż procesorowi. 

XI. Transfery danych do państw trzecich. 
XII. Zakończenie przetwarzania - Polityki retencyjne. 

XIII. Prawa podmiotu danych. 
XIV. Inspektor ochrony danych. 
XV. Odpowiedzialność osób przetwarzających Dane w ramach organizacji. 

XVI. Postanowienia końcowe. 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Administrator, świadomy wagi zagrożeń prywatności, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa 
przetwarzanych danych osobowych, deklaruje podejmowanie wszelkich możliwych działań 
koniecznych do zapobiegania m. in. takim zagrożeniom, jak: 
a) sytuacje losowe lub nieprzewidziane oddziaływanie czynników zewnętrznych na zasoby Systemu 

informatycznego, jak np. pożar, zalanie pomieszczeń, katastrofa budowlana, napad, kradzież, 
włamanie; 

b) niewłaściwe parametry środowiska, zakłócające pracę urządzeń komputerowych (nadmierna 
wilgotność lub bardzo wysoka temperatura, oddziaływanie pola elektromagnetycznego i inne); 

c) awarie sprzętu lub oprogramowania, które wyraźnie wskazują na umyślne naruszenia ochrony 
danych, niewłaściwe działanie procedur serwisowych w tym przyzwolenie na naprawę sprzętu 
zawierającego Dane osobowe poza siedzibą Administratora; 

d) naruszenie bezpieczeństwa danych przez nieautoryzowane ich Przetwarzanie; 
e) ujawnienie osobom nieupoważnionym zasad ochrony danych stosownych przez Administratora; 
f) celowe lub przypadkowe rozproszenie danych w Internecie z ominięciem zabezpieczeń Systemu 

informatycznego lub wykorzystaniem błędów systemu informatycznego Administratora; 
g) ataki z Internetu; 
h) naruszenia zasad określonych w dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych przez osoby 

upoważnione do przetwarzania danych osobowych, związane z nieprzestrzeganiem zasad 
ochrony danych, w tym zwłaszcza: 
 niezgodne z procedurami zakończenie pracy lub opuszczenie stanowiska pracy; 
 naruszenie bezpieczeństwa danych przez nieautoryzowane ich przetwarzanie; 
 ujawnienie osobom nieupoważnionym zasad ochrony danych stosowanych u Administratora; 
 ujawnienie osobom nieupoważnionym danych przetwarzanych przez Administratora, w tym 

również nieumyślne ujawnienie danych osobom postronnym, przebywającym bez nadzoru w 
niedostatecznie nadzorowanych pomieszczeniach Administratora; 

 niewykonywanie kopii zapasowych zgodnie z przyjętymi u Administratora procedurami; 
 przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z celem określonym przez Administratora, w 

tym dla celów prywatnych; 
 wprowadzanie zmian do Systemu informatycznego Administratora i instalowanie 

jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody ASI. 
 

§ 2 
Ilekroć dane pojęcie zostanie napisane w Polityce dużą literą, ma ono znaczenie określone poniżej: 

1) Administrator – rozumie się przez to Pomorski Związek Piłki Nożnej ustalający cele i sposoby 
przetwarzania danych osobowych; 

2) Administrator Systemu Informatycznego (ASI) – rozumie się przez to wyznaczoną przez 
Administratora osobę nadzorującą pracę Systemu informatycznego oraz wykonującą w nim 
czynności wymagające najwyższych uprawnień; 

3) Anonimizacja – rozumie się przez to takie przekształcenie danych osobowych, po którym 
niemożliwe jest przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub rzeczowych do 
określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przy czym proces ten jest 
nieodwracalny; 

4) Członek personelu – rozumie się przez to osobę zatrudnioną u Administratora na podstawie 
stosunku pracy, umów cywilnoprawnych (np. umowy o dzieło lub umowy zlecenia), 
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przedsiębiorcę wykonującego działalność osobiście i jednoosobowo (w tym w ramach umów o 
współpracy), osobę odbywającą praktyki, stażystę; 

5) Dane osobowe – rozumie się przez to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do 
zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której Dane dotyczą”). Osobą możliwą do 
zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, 
w szczególności na podstawie Identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, 
dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników 
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub 
społeczną tożsamość osoby fizycznej; 

6) Szczególne kategorie Danych osobowych – rozumie się przez to Dane ujawniające pochodzenie 
rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, 
przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne 
przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące 
zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby; 

7) Dane osobowe zwykłe – rozumie się przez to Dane osobowe, które nie są danymi osobowymi 
Szczególnych kategorii ani Danymi dotyczącymi wyroków i naruszeń prawa;  

8) Hasło – rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie 
Użytkownikowi; 

9) Identyfikator – rozumie się przez to ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, 
jednoznacznie identyfikujący osobę upoważnioną do przetwarzania danych osobowych 
w Systemie informatycznym; 

10) Integralność i poufność danych – rozumie się przez to właściwość zapewniającą odpowiednie 
bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym 
z prawem Przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą 
odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych; 

11) Komisja – rozumie się przez to Komisję Europejską; 
12) Odbiorca danych – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę 

lub inny podmiot, któremu ujawnia się Dane osobowe, w tym procesora, z wyjątkiem organów 
publicznych, które mogą otrzymywać Dane osobowe w ramach konkretnego postępowania 
zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem polskim; 

13) Ograniczenie przetwarzania– rozumie się przez to oznaczenie przechowywanych danych 
osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania ; 

14) Organ nadzorczy – rozumie się przez to Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
15) Organizacja międzynarodowa – rozumie się przez to organizację i organy jej podlegające 

działające na podstawie prawa międzynarodowego publicznego lub inny organ powołany w 
drodze umowy między co najmniej dwoma państwami lub na podstawie takiej umowy; 

16) Osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych – rozumie się przez to członka 
personelu, który został upoważniony przez Administratora do przetwarzania danych osobowych 
u Administratora; 

17) Państwo trzecie – rozumie się przez to każde państwo nienależące do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (zwanego dalej: EOG); 

18) Powierzenie przetwarzania danych osobowych – rozumie się przez to zlecenie wykonania 
czynności przetwarzania danych osobowych przez procesora na rzecz Administratora na 
podstawie stosownego postanowienia w umowie, zapewniającego warunki bezpieczeństwa 
danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia lub na podstawie odrębnej pisemnej 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej zgodnie z art. 28 ust. 3 
Rozporządzenia; 

19) Procesor – rozumie się przez to podmiot, który przetwarza Dane osobowe w imieniu 
Administratora; 

20) Przetwarzanie danych – rozumie się przez to operację lub zestaw operacji wykonywanych na 
danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub 
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, 
ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, 
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; 

21) Rozliczalność – rozumie się przez to właściwość zapewniającą możliwość wykazania 
przestrzegania przepisów Rozporządzenia; 
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22) Rozporządzenie – rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  
w związku z Przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Urz.UE. L. 119, s. 1); 

23) System informatyczny Administratora – rozumie się przez to sprzęt komputerowy, 
oprogramowanie, Dane eksploatowane w zespole współpracujących ze sobą urządzeń, 
programów, zasad przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu 
przetwarzania danych; 

24) Ujawnianie danych osobowych – rozumie się przez to przesłanie, rozpowszechnianie lub innego 
rodzaju udostępnianie danych osobowych; 

25) Usuwanie danych – rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, 
która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której Dane dotyczą; 

26) Uwierzytelnianie – rozumie się przez to działanie, którego celem jest weryfikacja deklarowanej 
tożsamości osoby fizycznej lub podmiotu; 

27) Użytkownik – rozumie się przez to członka personelu upoważnionego na piśmie do 
przetwarzania danych osobowych, któremu nadano Identyfikator i Hasło; 

28) Zabezpieczenie Systemu informatycznego – rozumie się przez to wdrożenie stosownych środków 
administracyjnych, technicznych i fizycznych w celu zabezpieczenia zasobów technicznych i 
informatycznych oraz ochrony przed modyfikacją, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem 
i ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, a także ich utratą; 

29) Zbieranie danych osobowych – rozumie się przez to pozyskiwanie danych od osoby, której one 
dotyczą lub z innych źródeł; 

30) Zgoda osoby, której Dane dotyczą – rozumie się przez to  dobrowolne, konkretne, świadome 
i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której Dane dotyczą, w formie oświadczenia lub 
wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na Przetwarzanie dotyczących jej danych 
osobowych. 

 
§ 3 

 
1. Administrator wyznaczył Administratora Systemu Informatycznego. 
2. Za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiada inspektor ochrony danych 

wyznaczony przez Administratora, 
3. Administrator przetwarza Dane osobowe w sposób tradycyjny (papierowy) oraz w sposób 

zautomatyzowany tj. przy użyciu Systemów informatycznych,  
 
 

II. Zasady przetwarzania danych osobowych 
§ 4 

1. Przestrzegając zasad dotyczących przetwarzania Danych osobowych, Administrator zapewnia, by 
Dane były: 
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą 

("zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość"),  
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w 

sposób niezgodny z tymi celami ("ograniczenie celu");  
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są 

przetwarzane ("minimalizacja danych");    
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; Administrator podejmuje wszelkie rozsądne 

działania, aby Dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały 
niezwłocznie usunięte lub sprostowane ("prawidłowość");   

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres 
nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane; ("ograniczenie 
przechowywania");  

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym 
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem Przetwarzaniem oraz przypadkową 
utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub 
organizacyjnych ("integralność i poufność"). 
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2. Przetwarzanie Danych osobowych możliwe jest w przypadku spełnienia jednej z przesłanek 
określonych w art.  6 ust. 1 lit. a-f Rozporządzenia, tj. w przypadku, gdy: 
a) osoba, której Dane dotyczą wyraziła zgodę na Przetwarzanie swoich danych osobowych w 

jednym lub większej liczbie określonych celów; 
b) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której Dane 

dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 
c) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze; 
d) Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której Dane dotyczą, lub 

innej osoby fizycznej; 
e) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub  

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 
f) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której Dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, 
której Dane dotyczą, jest dzieckiem. 

3. Przetwarzanie Szczególnych kategorii Danych osobowych jest zabronione, chyba że spełniony jest 
jeden z warunków określonych w art.  9 ust. 2 lit. a-k Rozporządzenia, tj. w przypadku, gdy: 
a) osoba, której Dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na Przetwarzanie tych danych osobowych w 

jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego 
przewidują, iż osoba, której Dane dotyczą, nie może uchylić zakazu, o którym mowa powyżej; 

b) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw 
przez administratora lub osobę, której Dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia 
społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa 
członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego 
przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której 
Dane dotyczą; 

c) Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której Dane dotyczą, lub 
innej osoby fizycznej, a osoba, której Dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do 
wyrażenia zgody; 

d) przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem 
odpowiednich zabezpieczeń przez fundację, stowarzyszenie lub inny niezarobkowy podmiot o 
celach politycznych, światopoglądowych, religijnych lub związkowych, pod warunkiem, że 
Przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób 
utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że Dane osobowe nie są 
ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których Dane dotyczą; 

e) Przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, 
której Dane dotyczą; 

f) Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach 
sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy; 

g) Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na 
podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do 
wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i 
konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której Dane dotyczą; 

h) Przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny 
zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub 
zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania Systemami i usługami opieki zdrowotnej 
lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub 
zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem odpowiednich warunków i 
zabezpieczeń; 

i) Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie 
zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami 
zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej 
oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa 
państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i 
wolności osób, których Dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową; 
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j) Przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań 
naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 
Rozporządzenia, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są 
proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i 
przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, 
której Dane dotyczą; 

k) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności 
osoby, której Dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, 
której Dane dotyczą, jest dzieckiem. 

 
§ 5 

1. Administrator na żądanie współpracuje z Organem Nadzorczym w ramach wykonywania przez niego 
swoich zadań, w szczególności na jego żądanie udostępnia mu rejestr czynności przetwarzania w 
celu monitorowania operacji przetwarzania. 

2. Za współpracę z Organem nadzorczym odpowiedzialny jest inspektor ochrony danych wyznaczony 
przez Administratora do zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami 
prawa. 

 
§ 6 

1. Administrator śledzi wytyczne, zalecenia oraz najlepsze praktyki określone przez Europejską Radę 
Ochrony Danych na podstawie art. 70 ust. 1 lit. d-j i m Rozporządzenia i uwzględnia je w swoich 
działaniach związanych z Przetwarzaniem danych. 

 
 

III. Obowiązki Administratora 
§ 7 

Administrator wykonuje swoje obowiązki przestrzegając zasady podejścia opartego na ryzyku.                        
W szczególności jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy procesów przetwarzania i dokonania 
ogólnej oceny ryzyka, jakie wiąże się z Przetwarzaniem Danych w konkretnym przypadku, ze 
szczególnym uwzględnieniem ryzyka dla praw lub wolności osób, których Dane dotyczą.  
 

§ 8 
1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych osobowych w strukturach 

Administratora oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne, aby Przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem, i aby móc to wykazać. 
Środki te są w miarę potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.  

2. Realizując swoje obowiązki Administrator współpracuje z inspektorem ochrony danych, 
Procesorami, współadministratorami i osobami, których Dane dotyczą, a także organem nadzorczym. 

3. Administrator realizuje zadania w zakresie ochrony Danych osobowych, zmierzające do zapewnienia 
przestrzegania przepisów Rozporządzenia,  w tym w szczególności: 
a) nadzoruje opracowanie i aktualizację dokumentacji ochrony Danych osobowych; 
b) nadzoruje przestrzeganie zasad określonych w dokumentacji ochrony Danych osobowych; 
c) zapewnia adekwatne do zagrożeń i kategorii przetwarzanych Danych osobowych środki 

techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych, 
d) zabezpiecza Dane osobowe przed: 

 ujawnieniem osobom nieupoważnionym; 
 zabraniem przez osobę nieuprawnioną; 
 zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

e) zapewnia legalność przetwarzania Danych osobowych; 
f) jeżeli zachodzą przesłanki określone w § 46 Polityki powołuje, a w pozostałych przypadkach 

może powołać w swojej strukturze inspektora ochrony danych, odpowiedzialnego za nadzór nad 
Przetwarzaniem Danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; 

g) zapewnia zapoznanie osób, którym mają być nadane upoważnienia do przetwarzania Danych 
osobowych, z przepisami o ochronie danych osobowych oraz zasadami ochrony danych 
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osobowych poprzez zorganizowanie dla nich szkolenia, prowadzonego przez osobę posiadającą 
odpowiednią wiedzę i kompetencje z zakresu ochrony danych osobowych; 

h) upoważnia Członków personelu do przetwarzania Danych osobowych w określonym 
indywidualnie zakresie; 

i) nadzoruje i dba o zgodne z prawem przekazywanie Danych osobowych (Udostępnianie i 
Powierzanie); 

j) zapewnia Użytkownikom odpowiednie stanowiska pracy, w tym sprzęt informatyczny, 
umożliwiające bezpieczne i zgodne z prawem Przetwarzanie Danych osobowych; 

k) podejmuje odpowiednie działania w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia zasad 
bezpiecznego przetwarzania Danych osobowych; 

4. Administrator gwarantuje poszanowanie praw osób, których Dane dotyczą, a w szczególności prawa 
do uzyskania informacji o: 
 Administratorze; 
 celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych; 
 terminie od kiedy i jakie Dane osobowe są przetwarzane; 
 źródle, z którego Dane osobowe pochodzą; 
 sposobie ujawniania danych osobowych oraz ich Odbiorcach. 

5. Administrator gwarantuje respektowanie praw osób, których Dane dotyczą, w zakresie: 
 żądania sprostowania lub uaktualnienia Danych osobowych; 
 żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych; 
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych; 
 żądania usunięcia Danych osobowych; 
 żądania potwierdzenia przetwarzania, dostępu do Danych osobowych i uzyskania ich kopii; 
 żądania przeniesienia Danych osobowych; 
 odwołania zgody na Przetwarzanie Danych osobowych; 
 zaniechania zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 
§ 9 

1. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele 
przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym 
prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki 
techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w 
tym w szczególności:  
a) pseudonimizację i szyfrowanie Danych osobowych; 
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, Integralności, dostępności i odporności Systemów i 

usług przetwarzania; 
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych osobowych i dostępu do nich w razie 

incydentu fizycznego lub technicznego; 
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i 

organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. 
2. W celu Zabezpieczenie Danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych Administrator 

stosuje politykę kluczy stanowiącą załącznik nr. 10.1 A 
 

§ 10 
1. Administrator prowadzi rejestr czynności przetwarzania, za które odpowiada. W rejestrze tym 

ujmowane są procesy, dla realizacji, których niezbędne jest Przetwarzanie Danych osobowych.  
Rejestr zawiera co najmniej następujące informacje: 
a) nazwę oraz dane kontaktowe Administratora oraz wszelkich współadministratorów;  
b) cele przetwarzania;  
c) opis kategorii osób, których Dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych; 
d) kategorie odbiorców, którym Dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w 

państwach trzecich lub w Organizacjach międzynarodowych;  
e) gdy ma to zastosowanie, przekazania Danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, 
a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi Rozporządzenia, 
dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;  
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f) jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii Danych;  
g) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 

ust. 1 Rozporządzenia, a także inne Dane umożliwiające przeprowadzenie wstępnej analizy 
ryzyka, ogólnej analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony Danych. 

2. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie rejestru czynności przetwarzania jest inspektor ochrony 
danych.  

3. Za uzupełnianie i aktualizację cząstkowych rejestrów przedmiotowych dla danych zakresów 
odpowiedzialne są osoby z poszczególnych działów.  

4. Rejestr czynności przetwarzania jest prowadzony w formie elektronicznej.  
5. Rejestr czynności przetwarzania jest aktualizowany regularnie, nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 
6. Na żądanie organu nadzorczego Administrator udostępnia mu rejestr czynności przetwarzania. 
 
 

IV. Realizacja zasad Privacy by Design i Privacy by Default 
§ 11 

1. Administrator w momencie ustalania sposobów przetwarzania Danych, jak i w trakcie samego 
procesu przetwarzania, wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, tak aby 
Przetwarzanie było zgodne z wymogami Rozporządzenia i efektywnie chroniło prawa osób, których 
Dane dotyczą, przy uwzględnieniu charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania danych oraz 
wynikającego z nich ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych. 

2. Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby domyślnie przetwarzane 
były wyłącznie te Dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu 
przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się do ilości zbieranych Danych osobowych, zakresu ich 
przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. W szczególności środki te 
zapewniają, by domyślnie Dane osobowe nie były udostępniane bez interwencji Danej osoby 
nieokreślonej liczbie osób fizycznych. 

 
§ 12 

Administrator w razie potrzeby dokumentuje projektowanie ochrony danych osobowych ze wskazaniem 
przeanalizowanych rozwiązań w zakresie ochrony danych osobowych. 
 
 

V. Ocena skutków dla ochrony danych 
§ 13 

Jeżeli na podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej zgodnie z § 8 Polityki wynika, że dany rodzaj 
przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, 
Administrator przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji 
przetwarzania dla ochrony danych osobowych, zgodnie z postanowieniami działu V Polityki. W celu 
określenia, czy dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub 
wolności osób fizycznych, Administrator weryfikuje: 

a) charakter 
b) zakres, 
c) kontekst  
d) cele przetwarzania. 

 
§ 14 

1. Ocena skutków dla ochrony danych, o której mowa w § 13, jest wymagana w szczególności w 
przypadku, gdy Przetwarzanie spełnia dwa lub więcej z poniższych kryteriów: 
a) przetwarzanie wiąże się z oceną lub punktacją w tym profilowaniem i prognozowaniem w 

szczególności na podstawie aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, 
zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub 
przemieszczania się osoby, której Dane dotyczą; 

b) dochodzi do automatycznego podejmowania decyzji wywołującej wobec osoby, której Dane 
dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływającej; 

c) przetwarzanie obejmuje szczególne kategorie Danych osobowych lub Dane o charakterze wysoce 
osobistym; 

d) dochodzi do przetwarzania Danych na dużą skalę; 
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e) przetwarzanie jest wykorzystywane do obserwacji, monitorowania lub kontrolowania osób, 
których Dane dotyczą, w tym Danych gromadzonych za pośrednictwem sieci lub w ramach 
Systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie; 

f) dochodzi do dopasowywania lub łączenia zbiorów Danych, w szczególności pochodzących z co 
najmniej dwóch różnych operacji przetwarzania Danych, przeprowadzonych w różnych celach 
lub przez różnych Administratorów Danych w sposób wykraczający poza uzasadnione 
oczekiwania osób, których Dane dotyczą; 

g) przetwarzanie obejmuje Dane osobowe osób wymagających szczególnej opieki, w tym np. dzieci 
lub pracowników; 

h) następuje innowacyjne wykorzystanie lub stosowanie nowych rozwiązań technologicznych lub 
organizacyjnych; 

i) samo Przetwarzanie uniemożliwia osobom, których Dane dotyczą, wykonywanie prawa lub 
korzystanie z usługi lub umowy. 

2. Dla podobnych operacji przetwarzania Danych wiążących się z podobnym wysokim ryzykiem 
Administrator przeprowadza pojedynczą ocenę. 

3. Administrator uwzględnia wykazy rodzajów operacji przetwarzania podlegających lub 
niepodlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony Danych, ustanowione przez 
organ nadzorczy zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 Rozporządzenia. 

4. W przypadkach, w których nie jest jasne, czy wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków dla 
ochrony Danych, Administrator przeprowadza taką ocenę. 

 
§ 15 

1. Ocena skutków dla ochrony Danych powinna rozpocząć się jak najwcześniej w fazie projektowania 
operacji przetwarzania. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, w szczególności ze względu na zastosowane w 
projekcie środki techniczne lub organizacyjne, w miarę postępu procesu rozwoju lub w związku z 
istotną modyfikacją procesu, poszczególne etapy oceny należy powtórzyć. 

2. Dokonując oceny skutków dla ochrony Danych, Administrator konsultuje się z inspektorem ochrony 
danych, a wyniki konsultacji i podjęte decyzje dokumentuje w ramach oceny skutków dla ochrony 
Danych.  

3. Jeżeli dana operacja przetwarzania jest całkowicie lub częściowo realizowana przez Procesora, 
Administrator konsultuje się z Procesorem.  

4. Jeżeli uzna to za właściwe, Administrator zasięga opinii osób, których Dane dotyczą, lub ich 
przedstawicieli. Jeżeli ostateczna opinia Administratora różni się od opinii osób, których Dane 
dotyczą, Administrator dokumentuje powody podjęcia bądź niepodjęcia decyzji. Administrator 
uzasadnia także niezasięgnięcie opinii osób, których Dane dotyczą, jeśli uzna je za niewłaściwe. 

5. W stosownych przypadkach Administrator zasięga opinii niezależnych ekspertów z różnych dziedzin 
(np. prawników, informatyków, ekspertów z zakresu bezpieczeństwa). 

6. W razie potrzeby, przynajmniej gdy zmienia się ryzyko wynikające z operacji przetwarzania, 
Administrator dokonuje przeglądu, by stwierdzić, czy Przetwarzanie odbywa się zgodnie z oceną 
skutków dla ochrony danych. 

 
§ 16 

1. Administrator sporządza ocenę skutków dla ochrony danych na piśmie lub w formie elektronicznej. 
2. Dokonując oceny skutków dla ochrony Danych Administrator uwzględnia i dokumentuje co najmniej: 
a) systematyczny opis planowanych operacji przetwarzania i celów przetwarzania, w tym, gdy ma to 

zastosowanie - prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; 
b) ocenę, czy operacje przetwarzania są niezbędne oraz proporcjonalne w stosunku do celów; 
c) ocenę ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których Dane dotyczą; 
d) środki planowane w celu zaradzenia ryzyku, w tym zabezpieczenia oraz środki i mechanizmy 

bezpieczeństwa mające zapewnić ochronę Danych osobowych i wykazać przestrzeganie dotyczących 
jej przepisów, z uwzględnieniem praw i prawnie uzasadnionych interesów osób, których Dane 
dotyczą, i innych osób, których sprawa dotyczy; 

3. W celu przyczynienia się do zwiększenia zaufania, którym obdarza się Administratora, oraz w celu 
wykazania rozliczalności i przejrzystości, Administrator publikuje wnioski z oceny skutków dla 
ochrony Danych na swojej stronie internetowej. 
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VI. Uprzednie konsultacje 
§ 17 

1. Jeżeli ocena skutków dla ochrony Danych wskaże, że przy braku lub niedostatecznym poziomie 
planowanych zabezpieczeń środków bezpieczeństwa oraz mechanizmów minimalizujących ryzyko 
Przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, a 
Administrator uznaje, że ryzyka tego nie da się zminimalizować środkami rozsądnymi z punktu 
widzenia dostępnych technologii i kosztów wdrożenia, to przed rozpoczęciem przetwarzania 
Administrator konsultuje się z organem nadzorczym. 

2. Konsultując się z organem nadzorczym zgodnie z ust. 1, Administrator przedstawia mu: 
a) gdy ma to zastosowanie - odpowiednie obowiązki Administratora, współadministratorów oraz 

podmiotów przetwarzających uczestniczących w przetwarzaniu, w szczególności w przypadku 
przetwarzania w ramach grupy przedsiębiorstw; 

b) cele i sposoby zamierzonego przetwarzania; 
c) środki i zabezpieczenia mające chronić prawa i wolności osób, których Dane dotyczą; 
d) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych; 
e) ocenę skutków dla ochrony Danych. 

3. Administrator udziela na żądanie organu nadzorczego wszelkich innych informacji. 
4. Projektując operacje przetwarzania, wymagające uprzednich konsultacji, Administrator uwzględnia 

określone w art. 36 ust. 2 Rozporządzenia terminy na udzielenie przez organ nadzorczy zaleceń lub 
podjęcie środków naprawczych. 

5. Administrator uwzględnia zalecenia organu nadzorczego wydane na skutek uprzednich konsultacji i 
stosuje się do innych środków podjętych przez organ. 

 
 

VII. Polityka zarządzania naruszeniami 
§ 18 

1. Naruszenie ochrony Danych osobowych oznacza każde naruszenie bez względu na jego przyczynę 
prowadzące do zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub 
nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny 
sposób przetwarzanych, a w szczególności: 
a) nieautoryzowany dostęp do Danych osobowych; 
b) utratę nośników zawierających Dane osobowe; 
c) nieautoryzowaną modyfikację lub zniszczenie Danych osobowych; 
d) bezpodstawne udostępnienie Danych osobowych; 
e) pozyskiwanie Danych osobowych z nielegalnych źródeł. 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia Systemu informatycznego lub zaistnienia 
sytuacji, które mogą wskazywać na naruszenie ochrony Danych osobowych, każdy Członek 
personelu Administratora przerywa wykonywanie czynności związanych z Przetwarzaniem Danych 
osobowych i niezwłocznie informuje o tym fakcie Administratora lub bezpośredniego przełożonego, 
a następnie stosuje się do podjętych przez te osoby decyzji.  

3. Powiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych powinno obejmować: 
a) opis naruszenia ochrony Danych osobowych; 
b) określenie sytuacji, miejsca i czasu, w jakim stwierdzono naruszenie ochrony Danych osobowych; 
c) określenie wszelkich istotnych informacji mogących wskazywać na przyczynę tego naruszenia; 
d) określenie znanych danej osobie sposobów zabezpieczenia Systemu oraz wszelkich kroków 

podjętych po ujawnieniu zdarzenia.  
4. Administrator lub inna upoważniona przez Administratora osoba podejmuje wszelkie działania 

mające na celu:  
a) minimalizację negatywnych skutków zdarzenia i ich późniejsze zupełne usunięcie; 
b) wyjaśnienie okoliczności zdarzenia; 
c) zabezpieczenie dowodów zdarzenia; 
d) umożliwienie dalszego bezpiecznego przetwarzania Danych osobowych. 

5. W celu realizacji procedury postępowania w przypadku naruszenia ochrony Danych osobowych 
Administrator lub wyznaczona przez Administratora osoba ma prawo do podejmowania wszelkich 
działań dopuszczonych przez prawo, a w szczególności:  
a) żądania wyjaśnień od Członków personelu; 
b) korzystania z pomocy konsultantów (w tym zewnętrznych podmiotów); 
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c) nakazania przerwania pracy, zwłaszcza w zakresie przetwarzania Danych osobowych. 
6. Odmowa udzielenia przez pracownika wyjaśnień lub współpracy z Administratorem może być 

traktowana jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 
52 § 1 pkt 1) Kodeksu pracy. 

7. Administrator lub wyznaczona przez Administratora osoba, po stwierdzeniu naruszenia ochrony 
Danych osobowych, opracowuje raport końcowy, w którym przedstawia: 
a) okoliczności i charakter powstałego naruszenia, w tym: 

 kategorie i przybliżoną liczbę osób, których Danych dotyczy naruszenie, 
 kategorie i przybliżoną liczbę Danych osobowych, których dotyczy naruszenie,  
 możliwe konsekwencje powstałego naruszenia,  

b) wnioski i zalecenia ograniczające możliwość wystąpienia podobnego zdarzenia w przyszłości,  
c) opis podjętych działań zaradczych. 

 
§ 19 

1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych osobowych Administrator bez zbędnej 
zwłoki – nie później jednak niż w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia – zgłasza je 
organowi nadzorczemu. Jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane po upływie 72 godzin – należy dołączyć 
wyjaśnienie przyczyn opóźnienia - wzór zgłoszenia stanowi załącznik 6.1 A do Polityki. 

2. Jeżeli w zakreślonym wyżej czasie Administrator nie jest w stanie zgromadzić i przekazać organowi 
nadzorczemu wszystkich wymaganych informacji – może ich udzielać sukcesywnie – bez zbędnej 
zwłoki. 

3. Zgłoszenie naruszenia ochrony Danych osobowych (opisane w ust. 1) nie jest wymagane, jeśli jest 
mało prawdopodobne, aby naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych. Za dokonanie oceny istnienia lub nieistnienia powyższego ryzyka odpowiada 
Administrator.  

4. W sytuacji, kiedy naruszenie ochrony Danych osobowych może powodować wysokie ryzyko 
naruszenia praw lub wolności osób fizycznych – Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia także 
osobę, której Dane dotyczą, o wystąpieniu naruszenia.  

5. W zawiadomieniu, o którym mowa umieszcza się informacje w zakresie: 
a) imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych inspektora ochrony danych osobowych lub 

oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji nt. 
naruszenia, 

b) konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych, które mogą pojawić się dla osoby, której 
Dane dotyczą w związku z zaistnieniem naruszenia,  

c) środków zastosowanych lub proponowanych przez Administratora w celu zaradzenia naruszeniu 
ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach, także środków w celu 
zminimalizowania ewentualnych negatywnych skutków naruszenia.  

6. Zawiadomienie, o którym mowa nie jest wymagane w następujących przypadkach: 
a) zostały wdrożone odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony, które zostały 

zastosowane do Danych osobowych, których dotyczy naruszenie – w szczególności środki takie 
jak szyfrowanie uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych Danych; 

b) następnie zostały zastosowane środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka 
naruszenia praw lub wolności osoby, której Dane dotyczą; 

c) wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku – w takim wypadku należy wydać publiczny 
komunikat lub zastosować podobny środek, za pomocą którego osoby, których Dane dotyczą, 
zostają poinformowane w równie skuteczny sposób. 

7. Oceny przesłanek wskazanych w ust. 6 dokonuje wyznaczony przez Administratora zespół 
odpowiedzialny za proces zarządzania ryzykiem, według przyjętej metodyki. W skład zespołu 
wchodzą: 
a) przewodniczący, 
b) koordynator zespołu, 
c) właściciele poszczególnych procesów oraz aktywów,  
d) eksperci.  

 
 

VIII. Zasady dopuszczania osób wewnątrz organizacji do przetwarzania danych 
§ 20 
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1. Do przetwarzania Danych osobowych mogą zostać dopuszczone wyłącznie osoby przeszkolone, 
którym Administrator nadał na piśmie lub w formie dokumentowej odpowiednie upoważnienie do 
przetwarzania Danych osobowych – wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 
stanowi załącznik nr 2.2 A do Polityki. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, każdy dopuszczony do przetwarzania Danych 
osobowych pracownik po odbyciu szkolenia oraz po otrzymaniu upoważnienia do przetwarzania 
Danych osobowych składa na piśmie oświadczenie o poufności, którego treść uzależniona jest od 
zakresu obowiązków danego pracownika– wzory oświadczeń o poufności stanowią załączniki do 
Polityki. 

3. W przypadku, gdy do przetwarzania Danych osobowych dopuszczona jest osoba świadcząca pracę w 
ramach cywilnoprawnej formy zatrudnienia lub osoba prowadząca indywidualną działalność 
gospodarczą, stale współpracująca z Administratorem, z osobą taką, po nadaniu jej na piśmie lub w 
formie dokumentowej odpowiedniego upoważnienia do przetwarzania Danych osobowych, 
zawierane jest Oświadczenie o zachowaniu poufności –  wzór stanowi załącznik nr 2.2 A do Polityki. 

4. Administrator zapewnia, by każda osoba fizyczna działająca z jego upoważnienia, która ma dostęp do 
Danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego 
od niej prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego. 

 
§ 21 

1. Upoważnienie, do przetwarzania danych musi być aktualne. W przypadku przedłużającej się 
nieobecności osoby upoważnionej lub zaprzestania wykonywania przez nią części lub wszystkich 
obowiązków, uzasadniających potrzebę upoważnienia jej do przetwarzania Danych osobowych, 
upoważnienie musi zostać w odpowiednim zakresie odwołane. 

2. Utrata uprawnień do przetwarzania Danych osobowych objętych upoważnieniem może nastąpić 
w szczególności w przypadku: 
a) odwołania upoważnienia przez Administratora bez podania przyczyny; 
b) rozwiązania stosunku pracy bądź innego stosunku prawnego łączącego osobę upoważnioną 

z Administratorem; 
c) zmiany stanowiska pracy osoby upoważnionej. 
d) umyślnego naruszenia przez osobę upoważnioną zasad ochrony Danych osobowych określonych 

w Rozporządzeniu, Ustawie, Polityce. 
3. W przypadku utraty uprawnień do przetwarzania Danych osobowych, Administrator niezwłocznie 

odwołuje upoważnienie do przetwarzania Danych osobowych oraz dokonuje zmian w ewidencji osób 
upoważnionych do przetwarzania Danych osobowych.  

 
§ 22 

Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania Danych osobowych w wersji 
papierowej lub elektronicznej odnotowując informacje o wszystkich wydanych upoważnieniach oraz 
adnotacje o ich odwołaniu – wzór ewidencji osób upoważnionych stanowi załącznik nr 3.1 A do Polityki. 
 

§ 23 
1. Dla wszystkich Użytkowników stosowane są uprawnienia do zasobów wedle zasady niezbędnego 

minimum potrzebnego do wykonywania obowiązków pracowniczych lub służbowych. 
2. Do obsługi Systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, służących do 

przetwarzania Danych, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie 
do przetwarzania Danych osobowych nadane przez Administratora. 

3. Użytkownicy powinni pracować na kontach zwykłych Użytkowników. Praca na kontach 
administracyjnych jest dopuszczalna tylko dla informatyków oraz upoważnionych przez niego osób. 

4. W przypadku wycofania uprawnień Użytkownika do Systemu informatycznego, w którym 
przetwarzane są Dane osobowe, niezwłocznie blokowane jest konto Użytkownika. 

5. Identyfikator nowego konta w Systemie informatycznym nadany musi być unikalny. 
 

§ 24 
1. Każdy Członek personelu przed nadaniem mu upoważnienia do przetwarzania Danych osobowych 

zostaje przeszkolony z zakresu ochrony Danych osobowych przez inspektora ochrony danych/ osobę 
wyznaczoną przez Administratora, przy czym szkolenie to zostaje zakończone podpisaniem przez 
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osobę szkoloną oświadczenia o wzięciu udziału w szkoleniu oraz zobowiązaniu się do przestrzegania 
przedstawionych w trakcie szkolenia zasad ochrony Danych osobowych. 

2. W przypadku zmian przepisów dotyczących ochrony Danych osobowych lub zasad przetwarzania i 
ochrony Danych osobowych u Administratora inspektor ochrony danych/ osoba wyznaczona przez 
Administratora niezwłocznie organizuje szkolenie dla Członków personelu. 

3. Tematyka szkoleń dotyczy w szczególności: 
a) treści przepisów dotyczących ochrony Danych osobowych; 
b) sporządzania i przechowywania sporządzania kopii zapasowych, niszczenia wydruków i zapisów 

na nośnikach; 
c) sposobów ochrony Danych osobowych przed osobami postronnymi; 
d) procedur udostępniania Danych osobom; 
e) praw osób, których Dane dotyczą; 
f) obowiązków osób upoważnionych do przetwarzania Danych osobowych; 
g) zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych określonych w Polityce. 

4. W celu przeprowadzenia szkolenia inspektor ochrony danych/ osoba wyznaczona przez 
Administratora może korzystać z pomocy wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych 
posiadających odpowiednio wysoki poziom wiedzy i kwalifikacje do prowadzenia szkoleń z zakresu 
ochrony danych osobowych. 

5. Inspektor ochrony danych prowadzi dokumentację dotyczącą przeprowadzonych szkoleń, w tym 
sporządza po przeprowadzeniu każdego szkolenia listę osób, które wzięły w nim udział. 

 
 

IX. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
§ 25 

1. Przetwarzanie Danych przez Procesora, z którego usług korzysta Administrator, odbywa się na 
podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu państwa 
członkowskiego i wiążą podmiot przetwarzający i Administratora, określają przedmiot i czas trwania 
przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj Danych osobowych oraz kategorie osób, których 
Dane dotyczą, obowiązki i prawa Administratora. 

2. Przetwarzanie Danych przez Procesora, z którego usług korzysta Administrator, nie powoduje 
zmiany właściwego Administratora. 

3. Powierzenie Danych osobowych podmiotom mającym siedzibę w jednym z państw EOG podlega 
ogólnym zasadom powierzenia Danych osobowych wynikającym z Rozporządzenia. Powierzenie 
Danych osobowych podmiotom mającym siedzibę w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej wymaga dodatkowo wypełnienia przesłanek i obowiązków nałożonych 
przepisami rozdziału V Rozporządzenia i działu XI Polityki. 

 
§ 26 

1. Dokonując wyboru Procesora Administrator korzysta z usług tylko takich Procesorów, którzy 
zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, aby Przetwarzanie Danych spełniało wymogi przepisów i chroniło prawa osób, 
których Dane dotyczą. Administrator bierze pod uwagę w szczególności fachową wiedzę, 
wiarygodność i zasoby Procesora. 

 
§ 27 

Jeżeli inny podmiot polecił Administratorowi Przetwarzanie Danych osobowych w jego imieniu, 
Administrator, działając jako podmiot przetwarzający, zobowiązany jest: 

a) przetwarzać Dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie powierzającego; 
b) zapewnić, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się do 

zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 
tajemnicy; 

c) podejmować wszelkie środki dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania, wymagane na mocy art. 
32 Rozporządzenia; 

d) przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa 
w art. 28 ust. 2 i 4 Rozporządzenia; 
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e) uwzględniając charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać powierzającemu Dane 
poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania 
na żądania osoby, której Dane dotyczą; 

f) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne informacje, pomagać powierzającemu 
Dane wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia; 

g) po zakończeniu świadczenia usług związanych z Przetwarzaniem - zależnie od decyzji 
powierzającego – usunąć lub zwrócić powierzającemu wszelkie Dane osobowe oraz usunąć 
wszelkie istniejące kopie tych Danych, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego 
nakazują przechowywanie Danych osobowych; 

h) udostępniać powierzającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w niniejszym ustępie oraz umożliwić powierzającemu lub 
upoważnionej przez niego osobie przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji, i przyczyniać się 
do nich; 

i) prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania.  
 

§ 28 
1. Umowa, na podstawie której odbywa się Przetwarzanie Danych, powinna określać: 

a) przedmiot przetwarzania, 
b) czas trwania przetwarzania, 
c) charakter przetwarzania, 
d) cel przetwarzania, 
e) rodzaj powierzonych danych osobowych, 
f) kategorie osób, których Dane dotyczą, 
g) obowiązki i prawa Administratora, 
h) obowiązki Procesora, w tym dotyczące przeprowadzania audytu przez Administratora, 
i) warunki dalszego powierzenia przetwarzania danych, w szczególności wskazanie, czy wymaga 

ono szczegółowej, czy ogólnej pisemnej zgody Administratora. 
2. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 8.1 A 
3. Administrator odnotowuje w rejestrze czynności przetwarzania umowy powierzenia przetwarzania. 
 

§ 29 
1. Administrator w miarę potrzeby przeprowadzi audyt Procesora w zakresie zgodności wykonywania 

przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z postanowieniami umowy, oraz 
obowiązującymi przepisami o ochronie Danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania 
przez Procesora ciążących na nim obowiązków.  

2. Zasady przeprowadzenia audytu określa umowa której wzór określa załącznik nr 8.1 A. 
3. Administrator przekaże Procesorowi, po przeprowadzonym audycie, pisemne zalecenia i wytyczne 

wraz z terminem ich realizacji, dotyczące w szczególności zabezpieczenia danych osobowych pod 
względem technicznym i organizacyjnym oraz sposób wykonywania czynności ich przetwarzania. 

4. Administrator może zrezygnować z przeprowadzenia audytu u Procesora. 
 
 

X. Zasady ujawniania danych odbiorcom innym niż procesorowi 
§ 30 

1. Ujawnianie Danych osobowych może nastąpić tylko po uprzednim przedstawieniu wniosku o ich 
ujawnienie. 

2. Wniosek powinien mieć formę pisemną lub dokumentową i zawierać:  
a) oznaczenie wnioskodawcy; 
b) wskazanie podstaw legalizacyjnych uzasadniających żądanie ujawnienia; 
c) określenie rodzaju i zakresu żądanych informacji oraz formy ich przekazania lub udostępnienia; 
d) wskazanie imienia, nazwiska i stanowiska osoby upoważnionej do otrzymania Danych 

osobowych lub zapoznania się z ich treścią. 
3. Ujawnianie Danych osobowych na podstawie ustnego wniosku zawierającego wszystkie cztery 

elementy określone w ust. 2 może nastąpić wyłącznie, gdy zachodzi konieczność niezwłocznego 
działania. 

 
§ 31 
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1. Osoba udostępniająca Dane osobowe jest obowiązana zażądać od osoby uprawnionej pokwitowania 
ujawnienia danych, zawierającego informacje przekazane na podstawie wniosku złożonego na 
piśmie albo potwierdzenie faktu uzyskania wglądu w treść informacji.  

2. Jeśli informacje są przekazywane na podstawie ustnego wniosku, należy stosownie do okoliczności 
zwrócić się z prośbą o pokwitowanie albo potwierdzenie otrzymania informacji. Jeśli pokwitowanie 
albo potwierdzenie ze względu na okoliczności udostępniania nie są możliwe, osoba udostępniająca 
informacje sporządza na tę okoliczność notatkę. 

 
§ 32 

Ujawnianie Danych osobowych podmiotom mającym siedzibę w jednym z państw Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego podlega ogólnym zasadom przetwarzania Danych osobowych wynikającym z 
Rozporządzenia. Administrator danych z EOG, tak samo jak Administrator przetwarzający Dane na 
terytorium Polski, jest zobowiązany m.in. do wypełnienia jednego z warunków legalności przetwarzania 
Danych osobowych oraz do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, 
zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych. 
 
 

XI. Transfery danych do państw trzecich 
§ 33 

1. Administrator przekazuje Dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie 
pod warunkiem spełnienia kryteriów określonych poniżej, dbając o to, by nie został naruszony 
stopień ochrony osób fizycznych zagwarantowany w Rozporządzeniu. 

2. Przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić, jeżeli 
Komisja stwierdziła, że to Państwo trzecie, terytorium lub określone sektory w tym państwie trzecim 
lub dana Organizacja międzynarodowa zapewniają odpowiedni stopień ochrony; 

3. W braku decyzji Komisji, o której mowa w ust. 2, przekazanie Danych do państwa trzeciego może 
nastąpić, jeżeli:  
a) zostały zapewnione odpowiednie zabezpieczenia ochrony Danych osobowych niewymagające 

uzyskania specjalnego zezwolenia ze strony organu nadzorczego, za pomocą jednego z 
następujących instrumentów: 
 prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami 

publicznymi;  
 wiążących reguł korporacyjnych, szczegółowo uregulowane w art. 47 Rozporządzenia; 
 standardowych klauzul ochrony Danych przyjętych przez Komisję zgodnie z procedurą 

sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 Rozporządzenia; 
 standardowych klauzul ochrony Danych przyjętych przez organ nadzorczy i zatwierdzonych 

przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 
Rozporządzenia; 

 zatwierdzonego kodeksu postępowania zgodnie z art. 40 Rozporządzenia wraz z wiążącymi 
i egzekwowalnymi zobowiązaniami Administratora lub podmiotu przetwarzającego 
w państwie trzecim do stosowania odpowiednich gwarancji, w tym w odniesieniu do praw 
osób, których Dane dotyczą; lub 

 zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji zgodnie z art. 42 Rozporządzenia wraz z wiążącymi  
i egzekwowalnymi zobowiązaniami Administratora lub podmiotu przetwarzającego w 
państwie trzecim do stosowania odpowiednich gwarancji, w tym w odniesieniu do praw 
osób, których Dane dotyczą; 

b) zostały zapewnione odpowiednie zabezpieczenia ochrony Danych osobowych za pomocą jednego  
z następujących instrumentów: 
 klauzul umownych między Administratorem lub Procesorem a Administratorem, Procesorem 

lub odbiorcą danych w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej; lub 
 postanowień porozumień administracyjnych między organami lub podmiotami publicznymi,  

w których przewidziano egzekwowalne i skuteczne prawa osób, których Dane dotyczą pod 
warunkiem uzyskania zezwolenia właściwego organu nadzorczego. 

4. W braku decyzji Komisji, o której mowa w ust. 2, lub w braku odpowiednich zabezpieczeń, o których 
mowa w ust. 3, jednorazowe lub wielokrotne przekazanie Danych osobowych do państwa trzeciego 
może nastąpić, wyłącznie pod warunkiem, że: 
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 osoba, której Dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którymi - ze względu 
na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich 
zabezpieczeń - może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie 
zgodę; 

 przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której Dane dotyczą,  
a Administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przedumownych podejmowanych 
na żądanie osoby, której Dane dotyczą; 

 przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, 
której Dane dotyczą, między Administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną; 

 przekazanie jest niezbędne ze względu na ważne względy interesu publicznego; 
 przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń; 
 przekazanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której Dane dotyczą, lub 

innych osób, jeżeli osoba, której Dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do 
wyrażenia zgody; lub 

 przekazanie następuje z rejestru, który zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim ma 
służyć za źródło informacji dla ogółu obywateli i który jest dostępny dla ogółu obywateli lub 
dla każdej osoby mogącej wykazać prawnie uzasadniony interes - ale wyłącznie w zakresie, w 
jakim w danym przypadku spełnione zostały warunki takiego dostępu określone w prawie 
Unii lub w prawie polskim. 

 
§ 34 

1. Przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej jest odnotowywane w 
rejestrze czynności przetwarzania wraz ze wskazaniem podstawy przekazania. 

 
 

XII. Zakończenie przetwarzania - Polityki retencyjne 
§ 35 

1. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których 
Dane te są przetwarzane.  

2. Po zakończeniu przetwarzania Danych osobowych Administrator zobowiązany jest do 
niezwłocznego usunięcia Danych osobowych i wszelkich istniejących ich kopii, zarówno 
elektronicznych, jak i papierowych.  

3. Z usunięcia Danych osobowych i ich kopii Administrator sporządza protokół. 
 
 

XIII. Prawa podmiotu danych 
§ 36 

W celu realizacji swoich praw, podmiot danych kontaktuje się z inspektorem ochrony danych. W innym 
wypadku podmiot Danych powinien kontaktować się  z Administratorem Danych. 
 

§ 37 
1. Przetwarzanie Danych osobowych przez Administratora powinno być zgodne z prawem i rzetelne. 

Dla osób, których Dane dotyczą, powinno być przejrzyste, że dotyczące ich Dane osobowe są 
zbierane, wykorzystywane, przeglądane lub w inny sposób przetwarzane oraz w jakim stopniu te 
Dane osobowe są lub będą przetwarzane. Wszelkie informacje i wszelkie komunikaty związane z 
Przetwarzaniem tych Danych osobowych powinny być łatwo dostępne i zrozumiałe oraz 
sformułowane jasnym i prostym językiem. Zasada ta dotyczy w szczególności informowania osób, 
których Dane dotyczą, o tożsamości Administratora i celach przetwarzania oraz innych informacji 
mających zapewnić rzetelność i przejrzystość przetwarzania w stosunku do osób, których sprawa 
dotyczy, a także prawa takich osób do uzyskania potwierdzenia i informacji o przetwarzanych 
Danych osobowych ich dotyczących.  

2. Osobom, których Dane dotyczą, należy uświadamiać ryzyka, zasady, zabezpieczenia i prawa związane 
z Przetwarzaniem Danych osobowych oraz sposoby wykonywania praw przysługujących im w 
związku z takim Przetwarzaniem. W szczególności konkretne cele przetwarzania Danych osobowych 
przez Administratora powinny być wyraźne, uzasadnione i określone w momencie ich zbierania. 

 
§ 38 
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1. Jeżeli Dane osobowe osoby, której Dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, Administrator podczas 
pozyskiwania Danych osobowych podaje jej informacje określone w art. 13 ust. 1, 2 i 3 
Rozporządzenia, chyba że ta osoba dysponuje już tymi informacjami. 

2. Jeżeli Danych osobowych nie pozyskano od osoby, której Dane dotyczą, Administrator podaje jej 
informacje określone w § 14 ust. 1, 2 i 4 Rozporządzenia, chyba że: 
a) ta osoba dysponuje już tymi informacjami; 
b) udzielenie takich informacji okazuje się niemożliwe lub wymagałoby niewspółmiernie dużego 

wysiłku;  
c) pozyskiwanie lub ujawnianie jest wyraźnie uregulowane prawem Unii lub prawem państwa 

członkowskiego, któremu podlega Administrator, przewidującym odpowiednie środki chroniące 
prawnie uzasadnione interesy osoby, której Dane dotyczą; lub 

d) Dane osobowe muszą pozostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej 
przewidzianym w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, w tym ustawowym 
obowiązkiem zachowania tajemnicy. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 2, Administrator podaje: 
a) w rozsądnym terminie po pozyskaniu Danych osobowych - najpóźniej w ciągu miesiąca - mając 

na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania Danych osobowych; 
b) jeżeli Dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której Dane dotyczą - 

najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której Dane dotyczą; lub 
c) jeżeli planuje się ujawnić Dane osobowe innemu odbiorcy - najpóźniej przy ich pierwszym 

ujawnieniu. 
 

§ 39 
1. Jeżeli podstawą przetwarzania Danych osobowych jest Zgoda osoby, której Dane dotyczą, 

Administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której Dane dotyczą, wyraziła zgodę na 
Przetwarzanie swoich Danych osobowych. 

2. Zgoda powinna być dobrowolnym, konkretnym, świadomym i jednoznacznym okazaniem woli, 
którym osoba, której Dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania 
potwierdzającego, przyzwala na Przetwarzanie dotyczących jej Danych osobowych w konkretnym 
celu. Na różne cele przetwarzania powinna być odbierana osobna Zgoda. 

3. Jeżeli osoba, której Dane dotyczą, wyrażą zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także 
innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie 
odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym 
językiem.  

4. Administrator umożliwia osobie, której Dane dotyczą, wycofanie zgody w dowolnym momencie w 
taki sam sposób, w jaki nastąpiło jej wyrażenie. Administrator w jasny i przejrzysty sposób informuje 
osobę, której Dane dotyczą, o możliwości wycofania zgody. W przypadku wycofania zgody 
Administrator niezwłocznie zaprzestaje przetwarzania Danych tej osoby. 

5. Wyrażenie zgody na Przetwarzanie Danych nie może stanowić warunku zawarcia umowy lub 
świadczenia usługi. 

6. W przypadku planu zmiany celu przetwarzania Danych, Administrator ponownie zwraca się do 
osoby, której Dane dotyczą, o zgodę na Przetwarzanie jej Danych co do zmienianego celu. 

 
§ 40 

1. Administrator umożliwia osobie, której Dane dotyczą, uzyskanie potwierdzenia, czy przetwarzane są 
Dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, również uzyskanie dostępu do nich i informacji 
określonych w art. 15 ust. 1 i 2 Rozporządzenia. 

2. Administrator dostarcza osobie, której Dane dotyczą, kopię Danych osobowych podlegających 
przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której Dane dotyczą, 
Administrator pobiera odpowiednio opłatę w wysokości która wynikają z kosztów 
administracyjnych. Jeżeli osoba, której Dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli 
nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się w korespondencji mailowej. 

 
§ 41 

1. Administrator dokonuje sprostowania nieprawidłowych Danych na żądanie osoby, której Dane 
dotyczą, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania. 
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2. Administrator uzupełnia niekompletne Dane osobowe na żądanie osoby, której Dane dotyczą, 
niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania. Administrator odmawia uzupełnienia Danych 
osobowych, gdy jest ono niezgodne z celami przetwarzania. 

3. Administrator weryfikuje merytoryczną poprawność Danych osobowych wskazanych w żądaniu 
sprostowania lub uzupełnienia Danych. 

4. Administrator informuje o sprostowaniu, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, 
chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. 
Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane 
dotyczą, tego zażąda. 

 
§ 42 

1. Na żądanie osoby, której Dane dotyczą, Administrator usuwa dotyczące je Dane osobowe, jeżeli 
zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
a) Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane; 
b) osoba, której Dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się Przetwarzanie, i nie ma innej 

podstawy prawnej przetwarzania; 
c) osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia wobec 

przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub 
osoba, której Dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 Rozporządzenia wobec 
przetwarzania; 

d) Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 
e) Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega 
Administrator; 

f) Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. 
2. Administrator może odmówić usunięcia Danych w zakresie, w jakim jest ono niezbędne: 

a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; 
b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub 

prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej Administratorowi; 

c) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub 
do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia, o ile prawdopodobne jest, że 
usunięcie Danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub 

d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
3. Administrator zaniecha przetwarzania Danych osobowych niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu 

osoby, której Dane dotyczą. Administrator może nie uwzględnić sprzeciwu, jeżeli wykaże istnienie 
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i 
wolności osoby, której Dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

4. Administrator zaniecha przetwarzania Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego 
niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu osoby, której Dane dotyczą, wobec przetwarzania do takich 
celów. 

5. Żądanie usunięcia danych lub sprzeciw osoba, której Dane dotyczą, może złożyć w formie pisemnej, 
elektronicznej, w tym za pośrednictwem strony internetowej Administratora, telefonicznie lub ustnie 
do protokołu w siedzibie Administratora. 

 
§ 43 

1. Jeżeli Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której Dane dotyczą, i w sposób 
zautomatyzowany, Administrator umożliwia osobom, których Dane dotyczą, otrzymanie kopii ich 
Danych osobowych w formie elektronicznej, w formacie *.xml, *.json, *.csv lub innym powszechnie 
używanym, ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu, umożliwiającym tej osobie 
przesłanie Danych do innego dostawcy usług, odczytanie Danych w sposób automatyczny przez 
innego dostawcę i korzystanie z Danych w ramach usług innego dostawcy. 

2. ile jest to technicznie możliwe, na żądanie osoby, której Dane dotyczą, Administrator przesyła Dane 
osobowe bezpośrednio innemu Administratorowi. 
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3. Administrator może odmówić udostępnienia kopii Danych zgodnie z ust. 1, jeżeli mogłoby ono 
niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych. 

 
§ 44 

1. Administrator ogranicza Przetwarzanie Danych na żądanie osoby, której Dane dotyczą, w 
następujących przypadkach: 
a) osoba, której Dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość Danych osobowych - na okres 

pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych Danych; 
b) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której Dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu 

Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
c) Administrator nie potrzebuje już Danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobie, której Dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
d) osoba, której Dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Rozporządzenia wobec 

przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 
Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której Dane dotyczą. 

2. Administrator przechowuje Dane, których Przetwarzanie zostało ograniczone zgodnie z ust. 1, 
a w pozostałym zakresie przetwarza je wyłącznie: 
a) za zgodą osoby, której Dane dotyczą, lub  
b) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub 
c) w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub  
d) z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego. 

3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Administrator informuje o tym osobę, której Dane 
dotyczą, która żądała ograniczenia. 

4. Administrator informuje o ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane 
osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. 
Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane 
dotyczą, tego zażąda. 

 
§ 45 

1. Administrator dopuszcza podejmowanie decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym 
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują skutki prawne wobec osoby, której Dane dotyczą, lub 
w podobny sposób istotnie na nią wpływają, wyłącznie jeżeli taka decyzja: 
a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której Dane dotyczą, 

a Administratorem; 
b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega 

Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie 
uzasadnionych interesów osoby, której Dane dotyczą; lub 

c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której Dane dotyczą. 
 
 

XIV. Inspektor ochrony danych 
§ 46 

1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. 
2. Administrator publikuje Dane kontaktowe inspektora ochrony danych na swojej stronie 

internetowej. 
 

§ 47 
1. Administrator zapewnia, by inspektor ochrony danych był właściwie i niezwłocznie włączany we 

wszystkie sprawy dotyczące ochrony Danych osobowych. 
2. Administrator wspiera inspektora ochrony danych w wypełnianiu przez niego zadań, zapewniając 

mu zasoby niezbędne do wykonania tych zadań oraz dostęp do Danych osobowych i operacji 
przetwarzania, a także zasoby niezbędne do utrzymania jego wiedzy fachowej.  

3. Inspektor ochrony danych nie otrzymuje instrukcji dotyczących wykonywania swoich zadań, nie jest 
odwoływany ani karany za wypełnianie swoich zadań. 

4. Inspektor ochrony danych podlega bezpośrednio Administratorowi Danych. 
5. Inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do 

wykonywania swoich zadań. 
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§ 48 

1. Do zadań inspektora ochrony danych należą w szczególności: 
a) informowanie Administratora, współpracujących z nim Procesorów oraz pracowników, którzy 

przetwarzają Dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Rozporządzenia 
oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej 
sprawie; 

b) monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw 
członkowskich o ochronie Danych oraz Polityki, w tym podział obowiązków, działania 
zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz 
powiązane z tym audyty; 

c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony Danych oraz monitorowanie jej 
wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenia; 

d) współpraca z organem nadzorczym; 
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych 

z Przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach 
prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach; 

f) kontakt z osobami, których Dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z 
Przetwarzaniem ich Danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na 
mocy Rozporządzenia; 

g) prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji dotyczącej ochrony Danych osobowych u 
Administratora; 

h) poddawaniu, co najmniej raz w roku, przeglądowi Polityki pod kątem jej aktualności oraz 
zgodności deklarowanego w niej stanu z prawem; 

i) konsultowanie podpisywanych umów Powierzania przetwarzania Danych osobowych z 
Procesorami; 

j) podejmowanie, wspólnie z Administratorem odpowiednich działań w przypadku naruszenia lub 
podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania Danych osobowych; 

k) przygotowywaniu materiałów szkoleniowych z zakresu ochrony Danych osobowych. 
2. W celu prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, inspektor ochrony danych jest 

uprawniony do:  
a) wstępu do pomieszczeń, w których zlokalizowane są Dane osobowe, i przeprowadzenia 

wszystkich niezbędnych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych z 
Rozporządzeniem, ustawą i Polityką; 

b) żądania od członków personelu, w tym od osób upoważnionych, złożenia pisemnych lub ustnych 
wyjaśnień w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego dotyczącego przetwarzania 
Danych i ich zabezpieczenia, 

c) żądania udostępnienia do kontroli zgodności przetwarzania Danych z przepisami o ochronie 
danych dokumentacji, urządzeń, nośników oraz Systemów informatycznych służących do 
przetwarzania Danych osobowych u Administratora, 

d) występowania w porozumieniu z Administratorem do Procesora o wyjaśnienia i informacje 
dotyczące przetwarzania powierzonych Danych, 

e) prowadzenia działań kontrolnych u wskazanego przez administratora Danych Procesora w 
zakresie zgodności przetwarzania powierzonych Danych z przepisami o ochronie Danych i z 
umową, 

f) wyznaczania, rekomendowania i egzekwowania od członków personelu wykonania zadań 
związanych z ochroną Danych osobowych; 

g) wydawania członkom personelu wiążących poleceń dotyczących przetwarzania i ochrony Danych 
osobowych u Administratora. 

3. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego  
z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania. 

 
 

XV. Odpowiedzialność osób przetwarzających Dane w ramach organizacji 
§ 49 
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1. Nieprzestrzeganie zasad określonych w Polityce stanowi w przypadku pracowników naruszenie 
obowiązków pracowniczych i może być przyczyną odpowiedzialności pracowniczej określonej w 
Kodeksie pracy. 

2. Jeżeli skutkiem działania określonego w ustępie powyżej jest szkoda, Członek personelu: 
a) będący pracownikiem ponosi odpowiedzialność materialną na zasadach określonych w Kodeksie 

pracy, 
b) niebędący pracownikiem ponosi odpowiedzialność za zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 
 

XVI. Postanowienia końcowe 
§ 50 

1. Polityka jest dokumentem wewnętrznym. 
2. Wszyscy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych zobowiązani są do stosowania przy 

przetwarzaniu danych osobowych postanowień zawartych w Polityce. 
3. W sprawach nieuregulowanych w Polityce zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia i Ustawy. 
 
 
 
Wprowadzam w życie dn. 28.03.2019r. 
 
 
…………………………………………………………………… 
                      Podpis Administratora Danych 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 2  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH  

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

 
Na podstawie art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia  
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z Przetwarzaniem Danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), uznając, że jest to proporcjonalne w 
stosunku do czynności przetwarzania, wdraża się do stosowania niniejszy Regulamin Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
Niniejszy Regulamin stanowi wykaz podstawowych obowiązków z zakresu przestrzegania zasad 
ochrony danych osobowych w Pomorskim Związku Piłki Nożnej przez: 

1. Pracowników, 
2. Współpracowników, 
3. Podmiotów trzecich, posiadających dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez 

Administratora Danych Pomorski Związek Piłki Nożnej. 
 
Każda z w/w osób powinna zapoznać się z poniższym regulaminem oraz zobowiązać się do stosowania 
zasad w nim zawartych. 
 
SPIS TREŚCI 
1. Zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu IT, dysków, programów. 
2. Zarządzanie uprawnieniami. 
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3. Polityka haseł. 
4. Zabezpieczenie dokumentacji papierowej z danymi osobowymi. 
5. Zasady wynoszenia nośników z danymi poza Związek. 
6. Zasady korzystania z internetu. 
7. Zasady korzystania z poczty elektronicznej. 
8. Ochrona antywirusowa. 
9. Instrukcja postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych. 
10. Obowiązek zachowania poufności i ochrony danych osobowych. 
11. Postępowanie dyscyplinarne. 
 
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA SPRZĘTU IT, DYSKÓW, PROGRAMÓW  
1. W przypadku, gdy użytkownik przetwarzający dane osobowe korzysta ze sprzętu IT, zobowiązany 

jest do jego ochrony przed jakimkolwiek zniszczeniem lub uszkodzeniem. Za sprzęt IT rozumie się: 
komputery stacjonarne, monitory, drukarki, skanery, ksera, laptopy, służbowe tablety i smartfony. 

2. Użytkownik ma obowiązek natychmiast zgłosić zagubienie, utratę lub zniszczenie powierzonego mu 
Sprzętu IT. 

3. Samowolne otwieranie (demontaż) Sprzętu IT, instalowanie dodatkowych urządzeń (np. twardych 
dysków, pamięci) do lub podłączanie jakichkolwiek niezatwierdzonych urządzeń do systemu 
informatycznego jest zabronione. 

4. Użytkownik jest zobowiązany do uniemożliwienia osobom niepowołanym wgląd do danych 
wyświetlanych na monitorach komputerowych – Polityka czystego ekranu. 

5. Przed czasowym opuszczeniem stanowiska pracy, użytkownik zobowiązany jest wywołać blokowany 
hasłem wygaszacz ekranu (WINDOS + L) lub wylogować się z systemu. 

6. Po zakończeniu pracy, użytkownik zobowiązany jest: 
a) wylogować się z systemu informatycznego - następnie wyłączyć sprzęt komputerowy, 
b) zabezpieczyć stanowisko pracy, w szczególności nośniki, na których znajdują się dane osobowe. 

7. Jeśli użytkownik jest uprawniony do niszczenia nośników, powinien TRWALE zniszczyć sam nośnik 
lub trwale usunąć z niego dane (np. zniszczenie płyt DVD w niszczarce, zniszczenie twardego dysku, 
pendrive). 

8. Użytkownicy komputerów przenośnych, na których znajdują się dane osobowe lub z dostępem do 
danych osobowych przez internet zobowiązani są do stosowania zasad bezpieczeństwa. 

 
ZARZĄDZANIE UPRAWNIENIAMI 
1. Każdy użytkownik z dostępem do danych osobowych (np. na komputerze, na dysku sieciowym, w 

programie lub aplikacji, w poczcie elektronicznej) musi posiadać swój własny indywidualny 
identyfikator - login). 

2. Użytkownik otrzymuje dostęp i odpowiednie uprawnienia do zasobów i aplikacji  na polecenie 
przełożonych. 

3. Użytkownicy nie mają prawa do samodzielnej zmiany uprawnień, np. przydzielenia sobie uprawnień. 
4. Użytkowników obowiązuje zasada pracy na własnym koncie. Zabronione jest umożliwianie pracy 

innym osobom na koncie innego użytkownika. 
 
POLITYKA HASEŁ 
1. Hasła powinny składać się z 8 znaków.  
2. Hasła powinny zawierać duże litery + małe litery + cyfry (lub znaki specjalne). 
3. Hasła nie mogą być łatwe do odgadnięcia. Nie powinny być powszechnie używanymi słowami. W 

szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion i nazwisk osób bliskich, imion 
zwierząt, popularnych dat, popularnych słów, typowych zestawów: 123456, qwerty. 

4. Hasła nie powinny być ujawnianie innym osobom. Nie należy zapisywać haseł na kartkach i w 
notesach, nie naklejać na monitorze komputera, nie trzymać pod klawiaturą lub w szufladzie. 

5. W przypadku ujawnienia hasła – należy natychmiast go zmienić. 
6. Hasła powinny być zmieniane co 3-60 dni. 
7. Jeżeli system nie wymusza zmiany haseł, użytkownik zobowiązany jest do samodzielnej zmiany 

hasła. 
 
ZABEZPIECZENIE DOKUMENTACJI PAPIEROWEJ Z DANYMI OSOBOWYMI 
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1. Upoważnieni pracownicy są zobowiązani do stosowania tzw. „Polityki czystego biurka”. Polega ona 
na zabezpieczaniu (zamykaniu) dokumentów np. w szafach, biurkach, pomieszczeniach przed 
kradzieżą lub wglądem osób nieupoważnionych po godzinach pracy lub podczas ich nieobecności w 
trakcie godzin pracy. 

2. Upoważnione osoby, pracownicy zobowiązani są do niszczenia dokumentów i wydruków w 
niszczarkach lub utylizacji. 

3. Zabrania się pozostawiania dokumentów z danymi osobowymi poza zabezpieczonymi 
pomieszczeniami, np. w korytarzach, na kserokopiarkach, drukarkach. 

4. Zabrania się wyrzucania niezniszczonych dokumentów do koszy lub porzucania ich na zewnątrz np. 
na terenach publicznych. 

 
ZASADY WYNOSZENIA NOŚNIKÓW Z DANYMI  
1. Użytkownicy nie mogą wynosić na zewnątrz Związku wymiennych elektronicznych nośników 

informacji z zapisanymi danymi osobowymi bez zgody Administratora Danych. 
2. Do takich nośników zalicz się: wymienne twarde dyski, pen-drive, płyty CD, DVD, pamięci typu Flash. 
3. Dane osobowe wynoszone poza Związek muszą być zaszyfrowane (szyfrowane dyski, zahasłowane 

pliki). 
4. Należy zapewnić bezpieczne przewożenie dokumentacji papierowej.                               
5. W przypadku, gdy dokumenty przewozi pracownik, zobowiązany jest do zabezpieczenia 

przewożonych dokumentów przed zagubieniem i kradzieżą. 
 
ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU 
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z internetu wyłącznie w celach służbowych. 
2. Zabrania się zgrywania na dysk twardy komputera oraz uruchamia jakichkolwiek programów 

nielegalnych oraz plików pobranych z niewiadomego źródła. Pliki takie powinny być ściągane tylko 
za każdorazową zgodą osoby upoważnionej do administrowania infrastrukturą IT (np. ASI) i tylko w 
uzasadnionych przypadkach. 

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez oprogramowanie instalowane 
z Internetu. 

4. Zabrania się wchodzenia na strony, na których prezentowane są informacje o charakterze 
przestępczym, hackerskim, pornograficznym, lub innym zakazanym przez prawo (na większości 
stron tego typu jest zainstalowane szkodliwe oprogramowanie infekujące w sposób automatyczny 
system operacyjny komputera szkodliwym oprogramowaniem). 

5. Nie należy w opcjach przeglądarki internetowej włączać opcji autouzupełniania formularzy i 
zapamiętywania haseł. 

6. W przypadku korzystania z szyfrowanego połączenia przez przeglądarkę, należy zwracać uwagę na 
pojawienie się odpowiedniej ikonki (kłódka) oraz adresu www rozpoczynającego się frazą ”https:”. 
Dla pewności należy „kliknąć” na ikonkę kłódki i sprawdzić, czy właścicielem certyfikatu jest 
wiarygodny właściciel. 

7. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku podejrzanego żądania lub prośby zalogowania 
się na określoną stronę lub podania naszych loginów i haseł, PIN-ów, numerów kart płatniczych 
przez Internet.  

 
ZASADY KORZYSTANIA  POCZTY ELEKTRONICZNEJ 
1. Przesyłanie danych osobowych z użyciem maila poza Związek może odbywać się tylko przez osoby 

do tego upoważnione. 
2. W przypadku przesyłania danych osobowych poza Związek należy wykorzystywać mechanizmy 

kryptograficzne (hasłowanie wysyłanych dokumentów lub plików zzipowanych, podpis 
elektroniczny). 

3. W przypadku zabezpieczenia plików hasłem, obowiązuje minimum 8 znaków: duże i małe litery i 
cyfry lub znaki specjalne a hasło należy przesłać odrębnym mailem lub inną metodą, np. telefonicznie 
lub SMS-em. 

4. Użytkownicy powinni zwracać szczególną uwagę na poprawność adresu odbiorcy dokumentu. 
5. Zaleca się, aby użytkownik podczas przesyłania danych osobowych mailem zawarł w treści prośbę o 

potwierdzenie otrzymania i zapoznania się z informacją przez adresata 
6. Nie należy otwierać załączników (plików) w mailach nadawców bez weryfikacji tegoż nadawcy.  
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7. Bez weryfikacji wiarygodności nadawcy, nie należy „klikać” na hiperlinki w mailach, gdyż mogą to 
być hiperlinki do stron zainfekowanych lub niebezpiecznych. Użytkownik „klikając” na taki hiperlink 
bezwiednie infekuje swój komputer oraz często pozostałe komputery w sieci. W wyniku takiej 
infekcji może dojść do poważnych incydentów, łącznie z pełną utratą danych osobowych lub 
zaszyfrowanie m przez kryptowirusy. 

8. Należy zgłaszać informatykowi przypadki podejrzanych emaili. 
9. Podczas wysyłania maili do wielu adresatów jednocześnie, należy użyć metody „Ukryte do 

wiadomości – UDW”. Zabronione jest rozsyłanie maili do wielu adresatów z użyciem opcji „Do 
wiadomości”. 

10. Użytkownicy powinni okresowo archiwizować oraz kasować niepotrzebne maile. 
11. Mail służbowy jest przeznaczony wyłącznie do wykonywania obowiązków służbowych. 
12. Użytkownicy mają prawo korzystać z poczty mailowej dla celów prywatnych wyłącznie okazjonalnie 

i powinno być to ograniczone do niezbędnego minimum. 
13. Przy korzystaniu z maila, Użytkownicy mają obowiązek przestrzegać prawa własności przemysłowej 

i prawa autorskiego. 
14. Użytkownicy nie mają prawa korzystać z maila w celu rozpowszechniania treści o charakterze 

obraźliwym, niemoralnym lub niestosownym wobec powszechnie obowiązujących zasad 
postępowania. 

15. Użytkownik bez zgody Prezesa Pomorskiego ZPN nie ma prawa wysyłać wiadomości zawierających 
dane osobowe dotyczące Administratora Danych jego pracowników czy kontrahentów za 
pośrednictwem Internetu, w tym przy użyciu prywatnej elektronicznej skrzynki pocztowej. 

 
OCHRONA ANTYWIRUSOWA 
1. Użytkownicy zobowiązani są do skanowania plików wprowadzanych z zewnętrznych nośników 

programem antywirusowym, jeśli system antywirusowy taką funkcje posiada. 
2. Zakazane jest wyłączanie systemu antywirusowego podczas pracy systemu informatycznego 

przetwarzającego dane osobowe. 
3. W przypadku stwierdzenia zainfekowania systemu lub pojawienia się komunikatów „np. Twój 

system jest zainfekowany, zainstaluj program antywirusowy”, użytkownik obowiązany jest 
poinformować niezwłocznie o tym fakcie Informatyka lub osobę upoważnioną.  

 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
1. Każda osoba upoważniona do przetwarzania danych osobowych zobowiązana jest do powiadomienia 

przypadku stwierdzenia lub podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych. 
2. Do sytuacji wymagających powiadomienia, należą: 

a) niewłaściwe zabezpieczenie fizyczne pomieszczeń, urządzeń i dokumentów, 
b) niewłaściwe zabezpieczenie sprzętu IT, oprogramowania przed wyciekiem, kradzieżą i utratą 

danych osobowych, 
c) nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przez pracowników (np. niestosowanie 

zasady czystego biurka, ekranu, ochrony haseł, niezamykanie pomieszczeń, szaf, biurek). 
3. Do incydentów wymagających powiadomienia, należą: 

a) zdarzenia losowe zewnętrzne (pożar obiektu/pomieszczenia, zalanie wodą, utrata zasilania, 
utrata łączności), 

b) zdarzenia losowe wewnętrzne (awarie komputerów, oprogramowania, pomyłki użytkowników, 
utrata, zagubienie danych), 

c) umyślne incydenty (włamanie do systemu informatycznego lub pomieszczeń, kradzież danych 
lub sprzętu, wyciek informacji, ujawnienie danych osobom nieupoważnionym, świadome 
zniszczenie dokumentów z danymi osobowymi, działanie wirusów i innego szkodliwego 
oprogramowania). 

4. Typowe przykłady incydentów wymagające reakcji: 
a) ślady na drzwiach, oknach i szafach wskazują na próbę włamania, 
b) dokumentacja jest masowo niszczona bez użycia niszczarki, 
c) fizyczna obecność w budynku lub pomieszczeniach osób nieupoważnionych do przebywania w 

Pomorskim ZPN, 
d) otwarte drzwi do pomieszczeń, szaf, gdzie przechowywane są dane osobowe, 
e) ustawienie monitorów pozwalające na wgląd osób postronnych w dane osobowe, 



- 62 - 

 

f) wynoszenie danych osobowych w wersji papierowej i elektronicznej na zewnątrz Związku bez 
upoważnienia lub zgody Prezesa Pomorskiego ZPN, 

g) udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym w formie papierowej, 
elektronicznej i ustnej, 

h) telefoniczne próby wyłudzenia danych osobowych, 
i) kradzież, zagubienie komputerów lub CD, twardych dysków, Pen-drive z danymi osobowymi,  
j) maile zachęcające do ujawnienia identyfikatora/hasła, 
k) pojawienie się wirusa komputerowego lub niestandardowe zachowanie komputerów, 
l) hasła do systemów przyklejone są w pobliżu komputera. 

 
OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
1. Każda z osób dopuszczona do przetwarzania danych osobowych jest zobowiązana do: 

a) przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych 
przez Administratora Danych zadaniach, 

b) zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których ma lub będzie miał dostęp w związku z 
wykonywaniem zadań powierzonych przez Prezesa Pomorskiego ZPN, 

c) niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych 
zadań przez Prezesa Pomorskiego ZPN, 

d) zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, 
e) ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, 

utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, 
nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem czy publikowaniem 
danych na stronach www. 

2. Osoba dopuszczona do przetwarzania odbywa szkolenie z zasad ochrony danych osobowych. 
3. Osoby zapoznane z treścią niniejszego Regulaminu Ochrony Danych Osobowych i przeszkolone 

zobowiązane są podpisać OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI. 
4. Zabrania się przekazywania bezpośrednio lub przez telefon danych osobowych osobom 

nieupoważnionym lub osobom, których tożsamości nie można zweryfikować. 
5. Zabrania się przekazywania lub ujawniania danych osobom lub instytucjom, które nie mogą wykazać 

się podstawą statutową lub prawną dostępu do danych. 
 
POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE 
1. Przypadki nieuzasadnionego zaniechania obowiązków wynikających z niniejszego dokumentu 

potraktowane będą jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych lub naruszenie zasad 
współpracy. 

2. Postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami, może też być uznane przez Administratora 
Danych za naruszenie przepisów karnych zawartych w ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych 
UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 
 
………………….........……………………………………………… 
data i podpis Administratora Danych Osobowych 
Prezesa Pomorskiego ZPN 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 3 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Klauzula ogólna 
Załącznik 

1 B 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
informuję iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celach i zakresach przetwarzanych 

danych jest POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk, adres email: 
pomorski@zpn.pl. 
 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony 
Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@pomorski-zpn.pl. 
 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub 
przepisy prawa. 
 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:  
 ustanowionych przez Pomorski ZPN zgodnie z Ustawą z dnia 7.04.1989r. Prawo o 

stowarzyszeniach, Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, Ustawą z dnia 25.06.2010r. o sporcie, oraz celami i zadaniami Statutowymi, 

 w ramach przynależności członkowskiej Pomorskiego ZPN, dalej organów Pomorskiego ZPN, 
zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów ds. piłkarzy, sędziów, licencjonowanych 
organizatorów imprez piłkarskich, działaczy piłkarskich i osób zatrudnionych w sporcie piłki 
nożnej, 

 w celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29  września 
1994 r.), 

 w celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym  prowadzenie i przechowywanie ksiąg 
podatkowych oraz dokumentów związanych z  prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz 
przechowywania dowodów księgowych, 

 w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora,  
 w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym 
dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym 
nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje 
upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:  
 Polski Związek Piłki Nożnej, 
 międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne  federacje piłkarskie, 
 firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe, 
 podmioty lecznicze,  
 podmioty zewnętrzne świadczące usługi drogą  elektroniczną, realizujące usługi informatyczne,  

konsultingowe lub audytowe. 
 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn tego 
przetwarzania w tym do momentu wycofania zgody jeśli była ona przesłanką legalizującą 
przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa. 
 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania 
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do 
przenoszenia danych. 
 

9. W przypadku, gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jako organu nadzorczego. 
 

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania pomorski ZPN zastosuje odpowiednie 
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zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz  umożliwia uzyskanie 
kopii danych przekazanych do państw trzecich. 
 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  

Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 4  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Klauzula monitoringu wizyjnego 
Załącznik 

2 B 

 

OBIEKT MONITOROWANY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Administrator systemu monitoringu zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz. urz. ue l 119 z 04.05.2016) informuje iż: 
1. Administratorem państwa danych osobowych jest Pomorski ZPN, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk. 

 
2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych. 

 
3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@pomorski-

zpn.pl. 
 

4. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie 
monitorowanym. 
 

5. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora. 
 

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni. 
 

7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz 
ograniczenia przetwarzania. 
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8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego.  

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 5  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 
Załącznik 

2.2 A 

 
 

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych 
 

Numer ewidencyjny    
 

Osoba upoważniona  
 

Zbiór, do którego osoba jest upoważniona  rekrutacja, 
 pracownicy,  
 korespondencja,  
 zawodnicy,  
 uczniowie Szkoły Mistrzostwa Sportowego,  
 kursanci,  
 trenerzy,  
 kluby,  
 sędziowie,  
 działacze,  
 extranet,  
 komitet założycielski,  
 postępowanie dyscyplinarne,  
 rozgrywki* (*niepotrzebne skreślić) 

 

Zakres upoważnienia 
 

Zgodnie z zakresem obowiązków służbowych 
 

 

Data nadania upoważnienia  
 

Data ustania upoważnienia  

 
             Data ………………………                           Podpis upoważniającego …………………………………………… 
 

Oświadczenie o zachowaniu poufności 
Oświadczam, iż zapoznano mnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności 
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ustawy o Ochronie Danych 
Osobowych oraz odnośnymi wymaganiami "Regulaminu Ochrony Danych Osobowych". Przyjmuję 
również wprowadzoną do przestrzegania przez Administratora Danych Osobowych: „Polityki Ochrony 
Danych Osobowych oraz zobowiązuję się do: 
1. przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych przez 

Administratora zadaniach, 
2. zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z 

wykonywaniem zadań powierzonych przez Administratora,  
3. niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych 

zadań przez Administratora, 
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4. zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, 
5. ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, 

modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, 
nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem. 

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane 
przez Administratora za naruszenie przepisów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych oraz 
Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 6  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy 
Załącznik 

4 B 

 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski ZPN ul. Uczniowska 22, 80-530 

Gdańsk. 
 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji aktualnej i rekrutacji przyszłych - na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
 

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji aktualnej i rekrutacji 
przyszłych, maksymalnie przez okres 2 lat. 
 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody. 
 

5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie 
jest dobrowolne. 
 

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 
profilowania.  

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 7  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Formularz rejestracji incydentu 
Załącznik 

4.1 A 

REJESTR NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ INCYDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA 
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Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 8  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Klauzula informacyjna dla pracowników i 

współpracowników WZPN 

Załącznik 

5 B 

 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski ZPN, ul. Uczniowska 22, 80-530 

Gdańsk. 
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2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zatrudniania i przyznawania świadczeń - na 
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 
 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub przyznawania świadczeń socjalnych. 
 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat. 
 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody. 
 

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie 
jest dobrowolne. 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE MOICH DANYCH OSOBOWYCH I NIEODPŁATNE WYKORZYSTANIE 
MOJEGO WIZERUNKU 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) 
(Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 
Pomorski ZPN, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk. 
 
Oświadczam, iż WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY* na nieodpłatne wykorzystanie mojego 
wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Pomorski ZPN, ul. 
Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielamy nieodpłatnej licencji na 
wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:  

1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej 
formie, 

2. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  
3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
4. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także 

publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie przez siebie wybranym,  

5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, 
broszurach, prezentacjach, bilbordach, 

6. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,  
Oświadczam, iż zapoznałam się z Klauzulą Informacyjną dla Pracowników/Współpracowników WZPN 
przekazaną zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO. 
 

……………………………………………..……………………..                   
                                                                                                                                                     Data i podpis Pracownika                                

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 9  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski Raport z incydentu  Załącznik 
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Związek Piłki Nożnej 
ul. Uczniowska 22 

80-530 Gdańsk 

5.2 A 

 
 
1. Data:…………………………….     Godzina…………………………………....... 
 
2. Osoba powiadamiająca o zaistniałym zdarzeniu: 

…………………..................…………………………………………………………………………………………….………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa użytkownika - jeśli występuje) 

3. Lokalizacja zdarzenia: …………........................................……………………………………………………………………………. 
(nazwa pomieszczenia) 

4. Rodzaj naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych oraz okoliczności towarzyszące: 

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

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

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

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

5. Potencjalne przyczyny wystąpienia zdarzenia: 

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

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

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

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

6. Podjęte działania: 

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

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

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

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

7. Postępowanie wyjaśniające: 

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

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

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

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

 
 
……………………………………………………….                               …………………………………………………………… 
      (data, podpis Administratora Danych)                                         (data, podpis Inspektora Ochrony Danych) 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 10  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski Klauzula zgody umieszczana na CV Załącznik 
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Związek Piłki Nożnej 
ul. Uczniowska 22 

80-530 Gdańsk 

6 B 

 
 

TREŚĆ KLAUZULI SPOSÓB WPROWADZENIA 

 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 

Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych 

rekrutacji. 

 

 
 Wskazać składającemu CV, że 

powinien w swoim CV zawrzeć 

klauzulę o zadanej treści, wówczas 

będzie ona rozpatrywana. 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 12  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Klauzula informacyjna dla pracowników i 
współpracowników WZPN 

Załącznik 
7.1 A 

 
Celem analizy ryzyka jest zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień 
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku wynikającemu z przypadkowego lub niezgodnego z prawem 
zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych 
osobowych. 
 
1. Definicje 

1) Aktywa – środki materialne i niematerialne mające wpływ na przetwarzanie danych osobowych. 
2) Zagrożenie - potencjalne naruszenie (potencjalny incydent). 
3) Wpływ na dostępność – określa poziom wpływu zagrożenia na dostęp do danych. 
4) Wpływ na integralność – określa poziom wpływu na własność danych wykluczającą 

wprowadzenie do nich zmian w nieautoryzowany sposób. 
5) Wpływ na poufność – określa poziom wpływu zagrożenia na dostęp do danych przez osoby 

niepowołane. 
6) Skutki - rezultaty niepożądanego incydentu (straty w wypadku wystąpienia zagrożenia). 
7) Ryzyko - prawdopodobieństwo, że określone zagrożenie wystąpi i spowoduje straty lub 

zniszczenie zasobów. 
 

2. Wyznaczenie zbiorów do analizy ryzyka z aktywami 
1) Analizie ryzyka poddawane są zbiory danych osobowych lub procesy przetwarzania, np. zbiór 

pracowników, zbiór sędziów, zbiór. 
2) Do analizy wymagane jest zidentyfikowanie aktywów. 
 

3. Wyznaczenie zagrożeń 
1) Administrator (z ewentualnym współudziałem IOD) jest odpowiedzialny za określenie listy 

możliwych zagrożeń, które mogą wystąpić w przetwarzaniu danych w zbiorze lub w procesie 
przetwarzania. 

2) Zagrożenia powinny być identyfikowane w odniesieniu do aktywów. 
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4. Wyliczenie ryzyka dla zagrożeń 

1) Administrator określa poziom wpływu dla integralności, poufności i dostępności danych. 
2) Proponowaną skalę prawdopodobieństwa prezentuje Tabela A. 
3) Administrator określa poziomy bezpieczeństwa poprzez sumowanie wartości wpływów dla 

poufności, integralności i dostępności. 
4) Administrator ustala prawdopodobieństwo wystąpienia incydentu, proponowana skala 

prawdopodobieństwa wystąpienia incydentu patrz Tabela B. 
5) Administrator wylicza ryzyka dla wszystkich zagrożeń i ich skutków poprzez przemnożenie 

wartości wpływu na bezpieczeństwo i wartości prawdopodobieństwa. 
Tabela A 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA SKALA (WAGA) 
Brak poważnego wpływu 1 
Krótkotrwały poważny wpływ 2 
Poważny wpływ 3 

 
Tabela B 

SKUTKI WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA SKALA (WAGA) 
Prawie niemożliwe (1 x na 100 lat lub prawdopodobieństwo < 0,01) 1 
Mało prawdopodobne (1 x na 10 lat lub prawdopodobieństwo 0,01 - 0,1) 2 
Umiarkowanie możliwe (1 x na 5 lat lub prawdopodobieństwo 0,1 - 0,2) 3 
Prawdopodobne (1 x na rok lub prawdopodobieństwo 0,2 - 0,5) 4 
Prawie pewne (1 x na m-c lub prawdopodobieństwo > 0,5) 5 

 
5. Porównanie wyliczonych ryzyk ze skalą i określenie dalszego postępowania z ryzykiem 

1) Administrator porównuje wyliczone ryzyka ze skalą i podejmuje decyzje dotyczące dalszego 
postępowania z ryzykiem. 

2) Proponowaną skalę ryzyka prezentuje Tabela C. 
Tabela C 

POZIOM RYZYKA WARTOŚĆ [R = P*S] 
Pomijalne 1-9 
Akceptowalne 10-18 
Akceptowalne warunkowo 19-27 
Nieakceptowalne 28-36 
Krytyczne 37-45 

 
6. Reakcja na wartość ryzyka 

1) Pomijalne – nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń. 
2) Działania obniżające ryzyko, które może zastosować Administrator: 

a) tolerowanie – akceptacja istniejącego ryzyka, 
b) przeniesienie – przerzucenie ryzyka (outsourcing, ubezpieczenie), 
c) unikanie – eliminacja działań powodujących ryzyko (np. zakaz wynoszenia komputerów 

przenośnych poza obszar organizacji), 
d) redukcja – zastosowanie zabezpieczeń w celu obniżenia ryzyka (np. zaszyfrowanie 

pendrive’ów z danymi wynoszonych poza firmę). 
 

7. Plan postępowania z ryzykiem 
1) Wszędzie, gdzie Administrator decyduje się obniżyć ryzyko, wyznacza listę zabezpieczeń do 

wdrożenia, termin realizacji i osoby odpowiedzialne. 
2) Administrator zobowiązany jest do monitorowania wdrożenia zabezpieczeń. 
 

8. Ponowna analiza ryzyka 
1) Ponowna analiza ryzyka przeprowadzana jest cyklicznie lub po znaczących zmianach w 

przetwarzaniu danych (np. przetwarzanie nowych zbiorów, nowych procesów przetwarzania, 
zmiany prawne). 
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2) W przypadku, gdy analiza ryzyka prowadzona jest w ramach oceny skutków, wymagana jest do 
przeprowadzenia przynajmniej raz na 3 lata. 

 
9. Narzędzie do przeprowadzenia analizy ryzyka 

Analizę ryzyka przeprowadza się w specjalnym szablonie 7.2A Arkusz analizy ryzyka. 
 

Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 13  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Arkusz analizy ryzyka 
Załącznik 

7.1 A 

 

L.p. Zagrożenia Skala/Waga 

1.  Kradzież  

2.  Wandalizm  

3.  Zmiany napięcia sieci  

4.  Powódź, zalanie  

5.  Starzenie się nośników  

6.  Zmiany napięcia sieci  

7.  Ekstremalne temperatury  

8.  Wilgotność, kurz  

9.  Promieniowanie elektromagnetyczne  

10.  Błędy utrzymania  

11.  Błędy administratora  

12.  Awaria, zawodność oprogramowania  

13.  Możliwość korzystania przez nieuprawnionych użytkowników  

14.  Błędy użytkownika  

15.  Podszycie się pod uprawnionego użytkownika  

16.  Korzystanie z oprogramowania w nieuprawniony sposób  

17.  Korzystanie z oprogramowania przez nieuprawnionych użytkowników  

18.  Podszycie się pod uprawnionego użytkownika  
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19.  Korzystanie z oprogramowania w nieuprawniony sposób  

20.  Złośliwe oprogramowanie  

21.  Korzystanie z oprogramowania przez nieuprawnionych użytkowników  

22.  Awaria oprogramowania  

23.  Błędy użytkowników  

24.  Złośliwe oprogramowanie lub pożar  

25.  Użycie oprogramowania przez nieuprawnionego użytkownika  

26.  Podsłuch  

27.  Infiltracja łączności  

28.  Podszycie się pod innego użytkownika  

29.  Dostęp nieuprawnionych użytkowników do sieci  

30.  Wyparcie się wysłania danych lub ich odbioru  

31.  Dostęp nieuprawnionych użytkowników do sieci  

32.  Podsłuch  

33.  Przeciążenie sieci  

34.  Użycie oprogramowania przez nieuprawnionego użytkownika  

35.  Kradzież  

36.  Niedobór personelu  

37.  Kradzież  

38.  Błąd użytkownika  

39.  Użycie oprogramowania w nieuprawniony sposób  

40.  Korzystanie z sieci w nieuprawniony sposób  

41.  Wandalizm  

42.  Utrata poufności, integralności, dostępności informacji  

43.  Brak łączności  

44.  Awaria, zawodność sprzętu  

45.  Utrata poufności informacji  

46.  Trzęsienie ziemi  
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47.  Ekstremalne temperatury, wilgotność  

48.  Epidemia  

49.  Huragan  

50.  Smog  

51.  Destrukcja zbiorów i programów zewnętrznym impulsem elektromagnetycznym  

52.  Brak łączności  

53.  Choroba ważnych osób  

54.  Monitorowanie pola elektromagnetycznego wokół przewodów  

55.  Nieprawidłowe użycie nośnika pamięci  

56.  Podszycie się pod innego użytkownika  

57.  Podszycie się pod uprawnionego użytkownika  

58.  Powódź, zalanie  

59.  Szpiegostwo  

60.  Terroryzm  

61.  Utrata mediów – woda, prąd, telefon  

62.  Utrata możliwości korzystania z łączy telefonicznych lub telekomunikacyjnych  

63.  Utrata poufności informacji  

64.  Wandalizm  

65.  Wilgotność, kurz  

66.  Wybuch bomby, ładunku wybuchowego  

67.  Wyparcie się nadania komunikatu  

68.  Zagubienie nośnika  

69.  Zakłócenie elektromagnetyczne  

70.  Zmiany napięcia sieci  

71.  Błędy i pomyłki administratorów  

72.  Katastrofa budowlana  

73.  Infiltracja łączności  

74.  Analiza ruchu  
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75.  Awaria klimatyzacji  

76.  Awaria, zawodność sprzętu  

77.  Błędy transmisji  

78.  Korzystanie z urządzeń sieci w nieuprawniony sposób  

79.  Kradzież  

80.  Manipulacja informacją przesyłaną siecią  

81.  Możliwość korzystania przez nieuprawnionych użytkowników  

82.  Niedobór pracowników  

83.  Niewłaściwe zniszczenie nośnika  

84.  Odcięcie lub uszkodzenie kanału komunikacyjnego  

85.  Podgląd transmitowanych danych przez przyłączenie się do linii  

86.  Podsłuch  

87.  Pożar  

88.  Promieniowanie elektromagnetyczne  

89.  Przekierowanie informacji  

90.  Uszkodzenie łączy  

91.  Utrata kluczowych pracowników  

92.  Utrata poufności, integralności, dostępności informacji  

93.  Włamanie do systemu  

94.  Wyłudzenie, fałszowanie dokumentów (nośników kluczy, haseł dostępu, itp.)  

95.  Wyparcie się odbioru komunikatu  

96.  Wyparcie się wysłania danych lub ich odbioru  

97.  Zaniedbania użytkowników  

98.  Starzenie się nośników pamięci  

99.  Dostęp do sieci przez nieuprawnionych użytkowników  

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 14  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
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w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 
fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 

 
Pomorski 

Związek Piłki Nożnej 
ul. Uczniowska 22 

80-530 Gdańsk 

Klauzula zakończenia procesu rekrutacyjnego 
Załącznik 

7 B 

 
 

TREŚĆ KLAUZULI SPOSÓB WPROWADZENIA 
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 

Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w 

sposób papierowy oraz informatyczny dla celów realizacji procesu 

rekrutacyjnego po jego zakończeniu zostaną zniszczone lub usunięte z 

systemu informatycznego w ciągu 30 dni po zakończeniu procesu. 

  

 

Wskazać składającemu CV, w 

informacji mailowej zwrotnej 

po zakończeniu procesu 

rekrutacji w przypadku 

odmowy zatrudnienia lub nie 

podjęcia kontaktu.  

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 15  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Klauzula informacyjna dla umów zleceń, umów o dzieło 
oraz z kontrahentami 

Załącznik 
8 B 

 

TREŚĆ KLAUZULI SPOSÓB WPROWADZENIA 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski ZPN, 

ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk. 
 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji 
umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego Rozporządzenia  
o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie 
podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 
podstawie przepisów prawa. 
 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat 
lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez 
Administratora. 
 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

 
  w umowie w postaci stopki 

  w postaci stopki na 

fakturze 

  w stopce maila do tej osoby 
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6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa 

podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy. 
 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 16 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
(wzór) 

Załącznik 
8.1 A 

 
 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 
zawarta w ………………………………. w dniu ................. r. pomiędzy: 

…………………………………………………………............................………………. NIP................................, REGON:......................, 

wpisanym do KRS pod nr: ....................... zwanym dalej „Zamawiającym” 

reprezentowanym przez …………………………………………………………………….. 

a 
………………… ……………………................................................................................…………………………………………………………, 

reprezentowanym przez: ……………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”,  
wspólnie zwanymi dalej „Stronami” 
 

§ 1 
Ilekroć w umowie jest mowa o: 
1. „ustawie” - oznacza to ustawę z dnia 10 maja 2018 ( Dz. U. z 2018, poz. 1000) oraz ustawę z dnia 29 

sierpnia 1997 (Dz. U. z 1997, nr 133 poz. 883 z późn. zm.), której zapisy na mocy art. 175 ustawy z 
dnia 10 maja 2018 roku zostały utrzymane częściowo w mocy,  

2. „rozporządzeniu ogólnym” - oznacza to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

3. „umowie” - oznacza to umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych zawartą pomiędzy 
Stronami, 

4. „umowie głównej” - oznacza to umowę nr …./....... zawartą w dniu ….............. r., której przedmiotem 
jest wykonywanie usługi………………………………….................................................................................................……….., 

5. „danych osobowych” – oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia  
10 maja 2018 ( Dz. U. z 2018, poz. 1000) O Ochronie Danych Osobowych oraz rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przetwarzane przez Wykonawcę w związku  
z wykonywaniem umowy głównej, 
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6. „Administrator” - oznacza to Zamawiającego, 
7. „Procesor” - oznacza to Wykonawcę, 
8. „inny podmiot przetwarzający” - oznacza to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę 

lub inny podmiot, z którego usług korzysta Wykonawca w celu wykonania w imieniu administratora 
danych osobowych konkretnych czynności przetwarzania, 

9. „pracowniku” - oznacza to osobę świadczącą usługę w ramach wykonywania przedmiotu umowy 
głównej.  

 
§ 2 

1. Strony oświadczają, że w dniu …................ r. zawarta została umowa nr …./........., której przedmiotem 
jest wykonywanie usługi …………………………………...................………, a niniejsza umowa powierzenia 
przetwarzania danych osobowych, jako umowa do umowy głównej, reguluje prawa i obowiązki Stron 
w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy głównej.  

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, 
umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie usług objętych niniejszą umową w tym należytymi 
zabezpieczeniami umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa oraz że zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało wymogom 
rozporządzenia ogólnego.  

 
§ 3 

1. Przedmiotem umowy jest powierzenie Wykonawcy przez Zamawiającego przetwarzania danych 
osobowych w związku z wykonywaniem umowy głównej na warunkach opisanych w niniejszej 
umowie. 

2. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wyłącznie następujące dane osobowe: 
1) imię i nazwisko, 
2) numer dokumentu tożsamości, 
3) …………………………………. 
4) …………………………………. 

3. Cel i zakres powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio i 
ogranicza się wyłącznie do zadań i czynności, wynikających z umowy głównej.  

4. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje takie operacje, jak w szczególności: zbieranie, 
utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i usuwanie danych 
osobowych. 

5. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych wyłącznie w okresie obowiązywania umowy głównej. 

6. Przetwarzanie danych osobowych w ramach niniejszej umowy jest zaspokojone w ramach 
wynagrodzenia z umowy głównej. 

 
§ 4 

1. Wykonawca realizując zadania wynikające z umowy:  
1) zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 49  rozporządzenia ogólnego dla poziomu 

zabezpieczenia „wysoki”, 
2) przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Zamawiającego. Za 

udokumentowane polecenie uznaje się zadania i czynności wykonywane przez Wykonawcę na 
podstawie umowy głównej, 

3) zapewni, że każda osoba, która zostanie upoważniona do przetwarzania danych osobowych 
będących przedmiotem umowy, zostanie przed ich przetwarzaniem zobowiązana do zachowania 
tych danych w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia u Wykonawcy. Tajemnica ta obejmuje 
również wszelkie informacje dotyczące sposobów zabezpieczenia powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych, 

4) zastosuje środki zabezpieczenia określone w art. 32 rozporządzenia ogólnego i wdroży środki 
zabezpieczenia, które muszą być adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk dla zakresu 
powierzonego przetwarzania danych, 

5) przestrzegać będzie warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, 
6) udzieli pomocy Zamawiającemu w zakresie zapewnienia realizacji obowiązków wynikających z 

art. 32–36 rozporządzenia ogólnego, 
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7) bezzwłocznie - nie później jednak niż w ciągu 36 godzin od jego wystąpienia - zgłosi 
Zamawiającemu każde naruszenie obowiązków dotyczących ochrony powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych, naruszenia tajemnicy tych danych osobowych lub 
niewłaściwego wykorzystania danych osobowych, którego był uczestnikiem, 

8) niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w 
sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przez Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, urzędy państwowe, Policję lub sąd, 

9) udzieli Zamawiającemu na każde jego żądanie, informacji na temat przetwarzania powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych, 

10) udzieli Zamawiającemu informacji o wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty 
uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat 
zastosowania się do wydanych w wyniku tych kontroli zaleceń, 

11) po zakończeniu przetwarzania danych osobowych niezwłocznie zwróci powierzone mu dane lub 
dokona ich zniszczenia – zależnie od decyzji Zamawiającego, 

12) udostępni Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków 
spoczywających na nim jako na podmiocie przetwarzającym oraz umożliwi Zamawiającemu lub 
audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, 
współpracując przy działaniach sprawdzających i naprawczych,  

13) zastosuje się do zaleceń pokontrolnych lub poaudytowych przekazanych przez Zamawiającego, 
14) wyznaczy inspektora ochrony danych jeśli będzie podlegał zgodnie z przepisami prawa, 

obligatoryjności powołania oraz w terminie przewidzianym w art. 158 ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 1000), jeśli będzie podlegał zgodnie z przepisami prawa, 
obligatoryjności rozpocznie prowadzenie rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania 
dokonywanych w imieniu Zamawiającego zgodnie z wymaganiami art. 30 rozporządzenia 
ogólnego. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, tak wobec osób trzecich, jak i wobec Zamawiającego, za 
szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018, poz. 
1000) o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz za przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych 
osobowych niezgodnie z niniejszymi regulacjami.  

 
§ 5 

1. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy 
posiadający imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.  

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wyznaczania osób uprawnionych do przetwarzania danych 
osobowych w zakresie koniecznym do realizacji niniejszej umowy.  

3. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do wydawania i odwoływania swoim pracownikom imiennych 
upoważnień do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych. Upoważnienia przechowuje 
Wykonawca w swojej siedzibie.  

4. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 1, są ważne do dnia odwołania, nie później jednak niż 
do dnia wykonania lub rozwiązania umowy głównej. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania 
zatrudnienia upoważnionego pracownika. 

5. Wykonawca prowadzi ewidencję pracowników upoważnionych do przetwarzania danych 
osobowych w związku z wykonywaniem umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
Zamawiającemu kopii ewidencji niezwłocznie na jego wezwanie. 

 
§ 6 

1. Zamawiający wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Wykonawcę z usług innego podmiotu 
przetwarzającego, ale w tym wypadku:  
1) Wykonawca zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o wszelkich zamierzonych 

działaniach dotyczących dodania, zmian lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających. 
Zamawiający w ciągu 14 dni od doręczenia pisemnej informacji może wyrazić sprzeciw wobec 
tych działań. Brak sprzeciwu Zamawiającego w powyższym terminie uznany będzie za akceptację 
działań Wykonawcy, 

2) podpowierzenie przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę innemu podmiotowi 
wymaga zawarcia umowy w formie pisemnej lub zastosowania standardowych klauzul 
umownych w przypadku, kiedy stroną jest podmiot przetwarzający dane osobowe w państwie 
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trzecim. Zawarta umowa musi zawierać wszystkie zobowiązania określone w niniejszej umowie 
oraz precyzować: czas, charakter i cel przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem 
zakresu (lub kategorii) przetwarzanych danych. 

2. Wykonawca odpowiada za działania podmiotu przetwarzającego jak za własne.  
 

§ 7 
1. Wykonawca, przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, zobowiązuje się wdrożyć i 

utrzymywać, przez czas przetwarzania powierzonych mu danych, wymagane przepisami prawa, w 
tym ustawy i rozporządzenia wszelkie środki organizacyjne zabezpieczające powierzony mu zbiór 
danych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  
1) ograniczenia dostępu do powierzonych do przetwarzania danych osobowych, wyłącznie do 

pracowników posiadających upoważnienie do przetwarzania powierzonych do przetwarzania 
danych osobowych wydane przez Wykonawcę, 

2) stałego nadzorowania swoich pracowników w zakresie zabezpieczenia powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych, 

3) wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z 
art. 13-15 rozporządzenia ogólnego, 

4) przekazania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia wykonania lub rozwiązania Umowy, 
pisemnego oświadczenia, w którym potwierdzi, że Wykonawca nie posiada żadnych danych 
osobowych, których przetwarzanie zostało mu powierzone mocą niniejszej umowy, po 
zrealizowaniu obowiązku określonego w § 4 ust. 11.   

 
§ 8 

Wykonawca dla zapewnienia, że spełnia wymagania rozporządzenia ogólnego w zakresie gwarancji 
zabezpieczenia jest zobowiązany na pisemną prośbę Zamawiającego: 

1) uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego w zakresie spełniania wymagań dotyczących 
zabezpieczenia przetwarzanych danych w zakresie prawidłowości implementacji tych wymagań 
w dokumentacji bezpieczeństwa,  

2) w przypadku przetwarzania powierzonych umową główną danych osobowych poza obszarem 
UE, dostarczyć poświadczoną kopię dokumentów, które stanowią przesłankę legalności tego 
działania, 

3) dostarczyć raport z audytu zabezpieczenia środowiska informacyjnego, w którym przetwarzane 
są powierzone umową główną dane osobowe.  

 
§ 9 

1. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotom przez niego upoważnionym, dokonanie 
kontroli zgodności przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych z ustawą, 
rozporządzeniem, rozporządzeniem ogólnym lub niniejszą umową. Pisemne zawiadomienie o 
zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 7 dni przed 
dniem rozpoczęcia kontroli.  

2. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę 
zobowiązań wynikających z ustawy, rozporządzenia, rozporządzenia ogólnego lub z niniejszej 
umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu lub podmiotom przez niego upoważnionym, 
dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w przedmiocie, o którym mowa w ust. 1.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się do zaleceń dotyczących poprawy jakości 
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzonych w wyniku 
kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego lub przez podmioty przez niego upoważnione albo 
przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów. 

 
§ 10 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia obowiązków wynikających z umowy, 
Zamawiający poinformuje niezwłocznie Wykonawcę pisemnie o ich wystąpieniu, wzywając 
jednocześnie do jej należytego wykonania.   

2. Rozwiązanie umowy głównej skutkuje rozwiązaniem niniejszej umowy. 
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania za szkodę wynikająca z 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewyższającą wysokość zastrzeżonych w 
umowie kar umownych, na zasadach ogólnych. 

 
§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy oraz 
rozporządzenia ogólnego.  

2. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie strony i obowiązuje do dnia 
………............……………… 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Wykonawcy i Zamawiającego.  

 
 
          ZAMAWIAJĄCY                   WYKONAWCA 
 
      .......................................                                                                                                .......................................... 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 17  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Klauzula informacyjna + klauzula zgody dla bazy 
marketingowej 

Załącznik 
9 B 

 
TREŚĆ KLAUZULI SPOSÓB WPROWADZENIA 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski ZPN, ul. 

Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk. 
 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach 
marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego 
Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. 
 

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu 
odwołania zgody.  
 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do 
przenoszenia danych. 
 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w 
tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w Regulaminie, a 

 
 stopka informacyjna pod 

formularzem rejestracji 
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konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie 
wyselekcjonowanej informacji marketingowej*. 
 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie 
danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w (opcje: 
subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania 
informacji marketingowych, udziału w ankietach)*. 
 

Zgoda osoby której dane dotyczą: 
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o 
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w  (opcje: 
subskrypcji newslettera, uczestnictwa w konkursach, otrzymywania 
informacji marketingowych, udziału w ankietach)*. 
 
 
Data i podpis ........................................ 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 18  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Klauzula informacyjna dla bazy marketingowej 
Załącznik 

10 B 

 
TREŚĆ KLAUZULI SPOSÓB WPROWADZENIA 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorskiego 

ZPN, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk. 
 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu 
produktów i usług własnych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f 
Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu 
administratora jakim jest marketing bezpośredni. 
 

3. Kategoria danych osobowych: dane wrażliwe/zwykłe*. 
 

4. Pana/Pani dane osobowe pozyskano z: (opcje: z zakupionej bazy 
<nazwa właściciela bazy>, z powszechnie dostępnych źródeł, z 
internetu)*. 
 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty 
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa*. 
 

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o 

 
 

 można umieścić w stopce 
maila  
 

 można umieścić w stopce 
listu marketingowego 
 

 formularzu 
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uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do 
momentu wniesienia sprzeciwu. 
 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 
 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w 
tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych 
w…………………….., konsekwencją takiego przetwarzania będzie np. 
wysyłka reklamy kontekstowej*. 

 
 
* niepotrzebnie skreślić 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 19  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Klauzula informacyjna o newsletterze 
Załącznik 

11 B 

 
TREŚĆ KLAUZULI SPOSÓB WPROWADZENIA 

 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  
z 04.05.2016) informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski ZPN, ul. 

Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk. 
 
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do 

newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o 
Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
  

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania 
usunięcia z subskrypcji. 
 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do 
przenoszenia danych. 
 

5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

 
 pod polem rejestracji  
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Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 20  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Wykaz osób, które zapoznano z obowiązującymi 
dokumentami i procedurami ochrony danych 

Załącznik 
11.1 A 

WYKAZ OSÓB, KTÓRYCH ZAPOZNANO Z OBOWIĄZUJĄCYMI DOKUMENTAMI I PROCEDURAMI OCHRONY DANYCH 

L.
p. 

Nazwisko Imię 

Obowiązujące dokumenty i procedury 
ochrony danych osobowych 

Data Podpis 
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Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 21  
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do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Klauzula zgody na przesyłanie informacji drogą 
elektroniczną 

Załącznik 
12 B 

 
 
TREŚĆ KLAUZULI SPOSÓB WPROWADZENIA 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 

przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną Pomorski ZPN, ul. 

Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk, adres email: pomorski@zpn.pl. 

 

 
  checkbox na formularzu 

rejestracyjnym na stronie 
www 

 treść w mailu, który 
wysyła się jako 
„zajawkowy”  
 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 22  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Zgoda na publikację wizerunku w mediach 
Załącznik 

13 B 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, 
informuję iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celach i zakresach przetwarzanych 

danych jest Pomorski ZPN, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk, adres email: pomorski@zpn.pl. 
 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony 
Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@pomorski-zpn.pl. 
 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub 
przepisy prawa. 
 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań:  
 ustanowionych przez Pomorski ZPN zgodnie z Ustawą z dnia 7.04.1989r. Prawo o 

stowarzyszeniach, Ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, Ustawą z dnia 25.06.2010r. o sporcie, oraz celami i zadaniami Statutowymi, 

 w ramach przynależności członkowskiej Pomorskiego ZPN, dalej organów pomorskiego ZPN, 
zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów ds. piłkarzy, sędziów, licencjonowanych 
organizatorów imprez piłkarskich, działaczy piłkarskich i osób zatrudnionych w sporcie piłki 
nożnej, 

 w celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29  września 
1994 r.), 
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 w celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym  prowadzenie i przechowywanie ksiąg 
podatkowych oraz dokumentów związanych z  prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz 
przechowywania dowodów księgowych,  

 w celu realizacji uzasadnionych interesów administratora,  
 w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym 
dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym 
nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych osobowych mogą być wyłącznie instytucje 
upoważnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:  
 Polski Związek Piłki Nożnej, 
 Międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne  federacje 

piłkarskie, 
 firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, transportowe, 
 podmioty lecznicze,  
 podmioty zewnętrzne świadczące usługi drogą  elektroniczną, realizujące usługi informatyczne,  

konsultingowe lub audytowe. 
 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania 
przyczyn tego przetwarzania w tym do momentu wycofania zgody jeśli była ona przesłanką 
legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa. 
 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania 
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do 
przenoszenia danych. 
 

9. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia przepisów RODO, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
jako organu nadzorczego. 
 

10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. W przypadkach wskazanego przekazania pomorski ZPN zastosuje odpowiednie 
zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz  umożliwia uzyskanie 
kopii danych przekazanych do państw trzecich. 
 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 
 

Zgoda na przetwarzanie moich danych osobowych i nieodpłatne wykorzystanie mojego 
wizerunku 

 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 
- RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez Pomorski ZPN, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk. 
 
Oświadczam, iż WYRAŻAM ZGODĘ/NIE WYRAŻAM ZGODY* na nieodpłatne wykorzystanie mojego 
wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Pomorski ZPN, ul. 
Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielamy nieodpłatnej licencji na 
wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:  
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1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej 
formie,  

2. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,  
3. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, 
4. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i remitowanie, a także publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym,  

5. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, 
prezentacjach, bilbordach, 

6. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,  
 
Oświadczam, iż zapoznałam się z Klauzulą Informacyjną dla Pracowników przekazaną zgodnie z art. 13 
ust.1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych zwanego RODO. 
 
 
 
……………………………………………..……………………..                   
                        Data i podpis Pracownika                                

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 23  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 
do celów marketingowych 

Załącznik 
14 B 

 
 

TREŚĆ KLAUZULI SPOSÓB WPROWADZENIA 
 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 

Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach 

marketingowych. 

 

 

Data i podpis .......................................* 

 

* niepotrzebne skreślić  

 

 
  checkbox na formularzu 

rejestracyjnym na stronie 
www 

  pole do zaznaczenia na 
formularzu papierowym 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 24  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
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w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 
fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 

 
Pomorski 

Związek Piłki Nożnej 
ul. Uczniowska 22 

80-530 Gdańsk 

Klauzula wielokrotnej zgody na przetwarzanie danych 
osobowych 

Załącznik 
15 B 

 
 

TREŚĆ KLAUZULI SPOSÓB WPROWADZENIA 
 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów: 

 
Marketingowych* 
Przekazania innym podmiotom* 
Uczestnictwa w projekcie <nazwa>* 
Uczestnictwa w konkursie <nazwa>* 
 

Data i podpis ...................................* 
 
* niepotrzebne skreślić  
 

 

  checkbox na stronie www 

 
  pola do zakreślenia na 

formularzu 
 
Uwaga: Klauzulę wielokrotnej 
zgody można zastosować w 
ten sposób, aby osobie 
wyrażającej zgodę pozwolić 
na wybór poszczególnych 
celów. Np. osoba może 
wyrazić zgodę na cel 
marketingowy, ale nie musi 
wyrażać zgody na 
przekazanie swoich danych 
innemu podmiotowi. 
 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 25  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Klauzula informacyjna do stopek mailowych 
Załącznik 

17 B 

 
Do umieszczenia w stopce mailowej - wszyscy mający kontakt z mailowy z dane osobowe: klient, 
dostawca, partnerem itd. 
 
Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski ZPN, ul. Uczniowska 22, 80-530 

Gdańsk. 

2. Kontakt z Administratorem danych - pomorski@zpn.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c Ogólnego 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 
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5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony 

interes realizowany przez administratora. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować 

odmową zawarcia umowy. 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Załącznik nr 26  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 540/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie przepisów regulujących tryb przechowywania i przetwarzanie danych osobowych osób 

fizycznych w związku z działalnością Pomorskiego ZPN. 
 

Pomorski 
Związek Piłki Nożnej 

ul. Uczniowska 22 
80-530 Gdańsk 

Deklaracja gry amatora 
Załącznik 

 

 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
(skan deklaracji należy dołączyć do systemu Extranet i 

przechowywać w klubie) 

  
POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 

DEKLARACJA GRY AMATORA 
(skan deklaracji należy dołączyć do systemu Extranet i 

przechowywać w klubie) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, iż: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych decydujący o celach i zakresach 

przetwarzanych danych jest Pomorski ZPN, ul. Uczniowska 22, 80-530 Gdańsk, 
adres email: pomorski@zpn.pl. 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z 
Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail 
rodo@pomorski-zpn.pl 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której 
dane dotyczą lub przepisy prawa. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji 
zadań: ustanowionych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej zgodnie z Ustawą z 
dnia 7.04.1989r. Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą z dnia 24.04.2003r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawą z dnia 25.06.2010r. o 
sporcie, oraz celami i zadaniami Statutowymi.  

5. W ramach przynależności członkowskiej Pomorskiego ZPN, dalej organów 
pomorskiego ZPN, zawodników, trenerów, instruktorów, menedżerów ds. piłkarzy, 
sędziów, licencjonowanych organizatorów imprez piłkarskich, działaczy piłkarskich 
i osób zatrudnionych w sporcie piłki nożnej. 

6. W celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 7, Ustawy o rachunkowości z dnia 29  
września 1994 r.). 

7. W celu realizacji obowiązków podatkowych, w tym  prowadzenie i przechowywanie 
ksiąg podatkowych oraz dokumentów związanych z  prowadzeniem ksiąg 
podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych.  

8. W celu realizacji uzasadnionych interesów administratora.  
9. W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z działalnością 

Pomorskiego ZPN. 
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed 

nieuprawnionym dostępem przez osoby trzecie. Administrator nie udostępnia 
danych osobowych żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom. Odbiorcą danych 
osobowych mogą być wyłącznie instytucje upoważnione do ich otrzymania na mocy 
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

11. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: Polski Związek Piłki Nożnej, 
Międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne  federacje 
piłkarskie, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, przewozowe, pocztowe, 
transportowe, podmioty lecznicze, podmioty zewnętrzne świadczące usługi drogą 
elektroniczną, realizujące usługi informatyczne, konsultingowe lub audytowe. 

12. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na czas do ustania przyczyn 
tego przetwarzania w tym do momentu wycofania zgody jeśli była ona przesłanką 
legalizującą przetwarzanie oraz w terminach wymaganych przez przepisy prawa.  

13. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo 
żądania poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych 
danych oraz prawo do przenoszenia danych. 

14. W przypadku gdy podczas przetwarzania danych osobowych doszło do naruszenia 
przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jako organu nadzorczego. 

 
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celach uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich. 
 

 
 

Data i podpis zawodnika lub opiekunów prawnych 
 

 
..................................................................................... 

 

        
 
 
_________________________________________________________ 

(Nazwisko i imiona zawodnika) 

 
 
Data i miejsce urodzenia dn. _________ w ____________ 
 
 
zobowiązuje się grać w Klubie: 
 
 
_________________________________________________________ 

(Pełna nazwa Klubu) 
 
 
w sezonie rozgrywkowym  20 ___/_____ 
                                                                             
_________________________ 
         (Podpis zawodnika) 

 
_________________________            ______________________ 

(Podpisy opiekunów prawnych) 

 
__________________dnia________20 ___r. 
 
 
___________________________                  
(Podpis przedstawiciela Klubu)      

 
 ____________________ 
     (Pieczęć Klubu) 
 
 
 

 
BRAK PODPISÓW NA OBU ODCINKACH SKUTKOWAĆ BĘDZIE ODRZUCENIEM UPRAWNIENIA 

ZAWODNIKA!! 
 

mailto:rodo@pomorski-zpn.pl
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Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
- 15 - 

Uchwała nr 541/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie sprzętu zakupu i dystrybucji sprzętu sportowego dla klubów Pomorskiego ZPN. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 w związku z art. 11 § 1 ust. 5 oraz art. 12 § 1 ust. 27 Statutu Pomorskiego 
ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN przeznacza się kwotę 200.000,00zł na zakup sprzętu 
sportowego w formie piłek dla członków Pomorskiego ZPN.  
 
II.Zatwierdza się, kryteria i warunki rozdziału piłek pomiędzy członków Pomorskiego ZPN:  
a) programem objęte zostają kluby biorące udział w rozgrywkach związkowych w sezonie 2018/2019 

od najwyższej klasy rozgrywkowej do rozgrywek junior D2 włącznie, 
b) z programu wyłączono kluby uczestniczące wyłącznie w rozgrywkach turniejowych, 
c) każdy uprawniony Klub otrzyma po 9 piłek, 
d) odbiór piłek odbywać się będzie w  hurtowni Marba-Sport w Miszewku przez upoważnionego 

przedstawiciela Klubu, a poświadczenie odbioru piłek musi być potwierdzone pieczątką klubową,  
e) program dystrybucji piłek rozpoczyna się w dniu 8 kwietnia, a kończy 1 lipca 2019 r. 
f) po tym termie nieodebrany sprzęt sportowy trafia na stan magazynowy Pomorskiego ZPN bez 

możliwości dalszej dystrybucji do członków Pomorskiego ZPN. 
 
III.Programem objęte zostają 302 kluby, a ich wykaz stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
IV.Realizację Uchwały powierza się dyrektorowi Biura i księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 541/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
w sprawie sprzętu zakupu i dystrybucji sprzętu sportowego dla klubów Pomorskiego ZPN. 

 
WYKAZ KLUBÓOW OBJĘTYCH PROGRAMEM PRZYDZIAŁU SPRZĘTU SPORTOWEGO  

1)  Agra Ostrowite 
2)  Ajax Leśniewo 
3)  Akademia Piłkarska Człuchów 
4)  Akademia Piłkarska GDAŃSK 
5)  Akademia Piłkarska Junior Football Academy 
6)  Akademia Piłkarska KP Gdynia 
7)  Akademia Piłkarska LG 
8)  Akademia Piłkarska Malbork 
9)  AKP Jastrząb Malbork 
10)  Amator Kiełpino 
11)  Amigo Przyjaźń 
12)  Anioły Garczegorze 
13)  AP St.Rąbała Jedynka Pelplin 
14)  AP Szargan Somonino 
15)  Arka Gdynia SI 
16)  Arka Gdynia SSA 
17)  Arka Prusewo 
18)  Arkonia Pomysk Wielki  
19)  Bałtyk Gdynia 
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20)  Bałtyk Sztutowo 
21)  Barca Bolszewo 
22)  Barton Barcino  
23)  Baza - 44 Siemirowice  
24)  Beniaminek O3 Starogard Gdański 
25)  Biało-Zielone Gdańsk 
26)  Błękitni Motarzyno  
27)  Błękitni Główczyce 
28)  Błękitni Stare Pole 
29)  Błyskawica Postolin  
30)  Błyskawica Reda Rekowo 
31)  Borowiak Czersk 
32)  Brda Rytel 
33)  Budmar Bytonia 
34)  Bytovia Bytów  
35)  Canicuła Bytów 
36)  Cartusia Kartuzy 
37)  Celtic Reda 
38)  Centrum Pelplin 
39)  Ceramik Łubiana 
40)  Chojniczanka 1930 Chojnic 
41)  Chrobry Charbrowo 
42)  Cisowa Gdynia 
43)  Conard Gdańsk 
44)  Czarna Dąbrówka GTS 
45)  Czarni Czarne 
46)  Czarni Piece 
47)  Czarni Pruszcz Gdański 
48)  Czarni Straszewo 
49)  Damnica KS 
50)  Dąb Kusowo 
51)  Debrzno MKS 
52)  Delta Miłoradz 
53)  Diament Trzebielino 
54)  Dolina-Speranda Gałąźnia Wielka 
55)  Dziecięca Szkółka PN Kwidzyn 
56)  Echo Biesowice  
57)  Ejsmond Club Gdynia 
58)  Eko-Prod Szemud 
59)  EPT Grabiny Zameczek 
60)  Ex-Siedlce Gdańsk 
61)  FC Gowidlino 
62)  Flota Gdynia 
63)  Garbarnia Kępice 
64)  Gdańska AP Sparta Gdańsk 
65)  Gdyńska AP Dąbrowa Gdynia 
66)  Gedania Gdańsk  
67)  GKS Bobowo 
68)  GKS Gardeja 
69)  GKS Kolbudy 
70)  GKS Kołczygłowy  
71)  GKS Kowale 
72)  GKS Orliki Stary Dzierzgoń 
73)  GKS Przodkowo 
74)  GKS Sierakowice 
75)  GKS Trąbki Wielkie 
76)  GKS Żukowo 
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77)  GLKS Różyny 
78)  Grab Grapice 
79)  Granit Koczała 
80)  Granit Kończewo 
81)  Grasz Dwumiasto Ustka 
82)  Grom Kleszczewo 
83)  Grom Leśno 
84)  Grom Nakla  
85)  Grom Nowy Staw 
86)  Grom Trutnowy 
87)  Gryf Goręczyno 
88)  Gryf Słupsk 
89)  Gryf Słupsk SA 
90)  Gryf Wejherowo 
91)  GSS Potok Pszczółki  
92)  GTS Goszyn 
93)  GTS Juszkowo 
94)  GTS Mokry Dwór  
95)  GTS Pruszcz Gdański 
96)  GTS Przywidz 
97)  GTS Rokitnica 
98)  GTS Rotmanka 
99)  GZ LZS Karsin 
100)  Huragan Nowe Polaszki 
101)  Huragan Smolno 
102)  Iskra Gdynia 
103)  Jaguar Gdańsk 
104)  Jantar Pawłowo 
105)  Jantar Ustka 
106)  Jantaria Pobłocie 
107)  Jurand Lasowice Wielkie 
108)  Kamienica Królewska KS 
109)  Karol Pęplino 
110)  Kaszubia Kościerzyna 
111)  Kaszubia Starzyno 
112)  Kaszubia Studzienice 
113)  Kaszuby Połchowo 
114)  KKS Koleczkowo 
115)  Klif Chłapowo 
116)  KS Chwaszczyno 
117)  KS Olimpijczyk Kwakowo 
118)  Klub Sportowy Potęgowo 
119)  Kolejarz Chojnice  
120)  KKS Unia Tczew 
121)  Korona Rydwałd 
122)  Korona Żelistrzewo 
123)  KP Gdynia 
124)  KP Starogard Gdański 
125)  KS Aktywne Wocławy 
126)  KS Czernin 
127)  KS Mady Ostaszewo 
128)  KS Mściszewice 
129)  KS Pogoń Tczew 
130)  KS Skorzewo 
131)  KS Sulmin 
132)  KTS-K Luzino 
133)  Latarnik Choczewo 
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134)  Lechia Gdańsk SA 
135)  Leśnik Cewice 
136)  Linia GKS 
137)  Lipniczanka Lipnica 
138)  Lisovia Lisewo 
139)  LKS Łebunia 
140)  LKS Waplewo 
141)  LOTOS Gdańsk 
142)  LZS Bojano 
143)  Magic Niezabyszewo  
144)  Malczkowo/Łupawa SSPN 
145)  Meteor Pinczyn 
146)  Meteor Silno 
147)  Mewa-RR Gniew  
148)  MKS Gryf Tczew  
149)  MKS Lew Lębork 
150)  MKS Władysławowo 
151)  Morena Gdańsk 
152)  Motława 
153)  MultiStal System Bytonia 
154)  Myśliwiec Tuchomie 
155)  Nogat Malbork 
156)  Norda Karwia 
157)  Nowa Karczma LKP 
158)  Nowi Nowa Cerkiew 
159)  Nożyno WKS 
160)  Ogniwo Sopot 
161)  OKS Janowo 
162)  Olimp Mierzeszyn 
163)  Olimpia Czersk 
164)  Olimpia Osowa  
165)  Olimpia Sztum 
166)  Olimpic Skat Gdańsk 
167)  Olimpico Malbork 
168)  Orkan Gostkowo 
169)  Orkan Huta 
170)  Orkan Rumia 
171)  Orlęta Reda 
172)  Orły Tczew 
173)  Oruński KP 
174)  Orzeł 1955 Trąbki Wielkie 
175)  Orzeł Borkowo 
176)  Orzeł Gołubie 
177)  Orzeł Radziejewo 
178)  Orzeł Straszyn 
179)  Orzeł Subkowy 
180)  Orzeł Ząbrowo 
181)  Osiczanka Osice 
182)  OTS Osiek 
183)  Perła Czyczkowy 
184)  Piast Człuchów 
185)  Piast Majewo 2018 
186)  PKS Jastarnia 
187)  Pogoń Lębork 
188)  Pogoń Prabuty 
189)  Pogoń Smętowo 
190)  Polonez Bobrowniki 
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191)  Polonia Gdańsk 
192)  Pomezania Malbork 
193)  Pomorzanin Gdynia 
194)  Pomorze Akademia Sportowa 
195)  Pomorze Potęgowo 
196)  Portowiec Gdańsk 
197)  Powiśle Dzierzgoń 
198)  Powiśle Pawlice-Rakowiec 
199)  Powiśle Stary Targ 
200)  Prime Food Brda Przechlewo 
201)  PSS Skra Kończewice 
202)  Puma Darzlubie 
203)  Radunia Stężyca 
204)  Real Myszewo 
205)  Relaks Mechowo 
206)  Relax Ryjewo 
207)  Rodło Kwidzyn 
208)  Rodło Trzciano 
209)  Rowokół Smołdzino 
210)  Ruch Gościszewo 
211)  Salos Brusy SL SOS 
212)  Salos Słupsk SL SOS 
213)  Santana Wielki Klincz 
214)  Skotawa Budowo 
215)  Skotawia Dębnica Kaszubska 
216)  SKS Bałtyk Gdynia AP 
217)  Słupia Charnowo 
218)  Słupia Kobylnica 
219)  Słupia Sulęczyno 
220)  Smoki Podole Małe 
221)  SNRR Borzechowo 
222)  Sobieski Gniew 
223)  Sokół Bożepole Wielkie 
224)  Sokół Ełganowo 
225)  Sokół Kuleszewo 
226)  Sokół Lubichowo 
227)  Sokół Strzelno 
228)  Sokół Szczypkowice 
229)  Sokół Wyczechy 
230)  Sokół Zblewo 
231)  Solar Władysławowo 
232)  Sopocka Akademia Piłkarska 
233)  SP Wisła Tczew 
234)  Sparta Konarzyny 
235)  Sparta Sycewice 
236)  SPK Kamionka Sopot 
237)  Sporting Leźno 
238)  Spójnia Sadlinki 
239)  Stal Jezierzyce 
240)  Start Kulice 
241)  Start Łeba 
242)  Start Łebień 
243)  Start Miastko 
244)  Start Mrzezino 
245)  Stolem Gniewino 
246)  Stowarzyszenie Drewnica 
247)  Styna Godziszewo 
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248)  Supra Kwidzyn 
249)  Swe Pol Link Bruskowo 
250)  SWMP Pokolenia Lechii Gdańsk  
251)  Szansa Siemianice 
252)  Szarża Krojanty 
253)  Szkółka Piłkarska Piki Gdańsk 
254)  Szlachta MKP  
255)  Szpak Skórcz 
256)  Sztorm Gdańsk 
257)  Sztorm Kosakowo 
258)  Świt Radostowo 
259)  TeamSpirit Gdańsk 
260)  Temis Brda Wielkie Chełmy 
261)  Tęcza Brusy 
262)  Tęcza Szropy 
263)  UKS Lider Rychnowy 
264)  UKS BYKI Słupsk 
265)  UKS Morze Stegna 
266)  UKS Sparta Sycewice 
267)  UKS 82 Klukowo 
268)  UKS GAP Bruskowo Wielkie 
269)  UKS Jedynka Reda 
270)  UKS Lider Dębogórze 
271)  UKS Ósemka Lębork 
272)  UKS Wybrzeże Gdańsk 
273)  ULKS U-2 Bytów 
274)  UNIA Klawkowo 
275)  Unia Korzybie 
276)  Unison Machowino 
277)  Urania Udorpie 
278)  Victoria Dąbrówka 
279)  Victoria Kaliska 
280)  Victoria Słupsk  
281)  Wandowo KP 
282)  Wda Czarna Woda 
283)  Wda Lipusz 
284)  Weber Szprudowo 
285)  Wicher Wierzchucino 
286)  Wierzyca Pelplin 
287)  Wierzyca-Larix Stara Kiszewa 
288)  Wietcisa Skarszewy 
289)  Wisła Długie Pole 
290)  Wisła Korzeniewo  
291)  Wisła Steblewo 
292)  WKS Lignowy Szlacheckie 
293)  Włynkówko KS 
294)  Wybrzeże Objazda 
295)  Zaleskie KS 
296)  Zaspa Gdańsk 
297)  Zatoka 95 Puck 
298)  Zawisza Borzytuchom 
299)  Zenit Łęczyce 
300)  Zenit Redkowice  
301)  Zieloni Łąg 
302)  Żuławy Nowy Dwór Gdański  

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
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Radosław Michalski 
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Uchwała nr 542/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 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 srebrną odznakę „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” wyróżnieni 
zostają: 
- Piotr Cejrowski, 
- Andrzej Dudka, 
- Wiesław Jakubowski, 
- Radosław Łukasik, 
- Jan Malinowski, 
- Zbigniew Margol, 
- Piotr Piszko, 
- Radosław Szreder 
 
II.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
- 17 - 

Uchwała nr 543/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie organizacji meczu finałowego o Puchar Polski na szczeblu wojewódzkim. 
 

Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 i art. 12 § 1 ust. 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN ustala się, że miejscem rozegrania meczu finałowego o Puchar 
Polski na szczeblu wojewódzkim będzie stadion przy ul. Zielonej 9 w Słupsku. 
 
II.Mecz rozegrany zostanie w dniu 26.06.2018r. (środa) o godz.17:30. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN.  
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 544/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania na funkcję trenera reprezentacji Pomorskiego ZPN Regions Cup Grzegorza Obiałę. 
 

Na podstawie art. 35 § 1 ust. 17 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje:  
I.Na wniosek wiceprezesa ds. szkolenia Pomorskiego ZPN na funkcję trenera reprezentacji Pomorskiego 
ZPN Regions Cup XII edycji 2019-2021 powołany zostaje Grzegorz Obiała.  
 
II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia Pomorskiego ZPN. 
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III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 545/Z/2019 z dnia 28 marca 2019 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

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

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 w związku z art. 12 § 1 ust. 29 pkt. j) Statutu Pomorskiego ZPN 
postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN przyznaje się, dla działaczy Pomorskiego ZPN, nagrody pieniężne 
za duże zaangażowanie i działalność na rzecz Pomorskiego ZPN na ogólną kwotę 6.500,00 zł.  
 
II.Imienny wykaz nagrodzonych osób stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 

 

 


