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KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXXIII/Z/2018 

ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 02.07.2018r. 

 
1.Uchwała nr 398/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku 
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 02.07.2018r. 
 
2.Uchwała nr 399/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 28.05.2018r. 
 
3.Uchwała nr 400/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany uchwały nr 
369/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie 
przeznaczenia środków z nadwyżki budżetowej za rok 2017 na zakup sprzętu sportowego dla członków 
Pomorskiego ZPN. 
 
4.Uchwała nr 401/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - LKS Ceramik Łubiana. 
 
5.Uchwała nr 402/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - KP Pomerania Gdańsk. 
 
6.Uchwała nr 403/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - KKS Unia Tczew. 
 
7.Uchwała nr 404/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - S AP Cassubian w Bolszewie. 
 
8.Uchwała nr 405/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - AP Karol Piątek Luzino. 
 
9.Uchwała nr 406/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
zmiany nazwy statutowej klubu KTK-S Lew Lębork. 
 
10.Uchwała nr 407/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
zmiany nazwy statutowej klubu PDP Karlikowo Sopot. 
 
11.Uchwała nr 408/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
zmiany nazwy statutowej klubu KS Termo 2 Power Bytonia. 
 
12.Uchwała nr 409/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyny klubu KKPN Olimpico Malbork. 
 
13.Uchwała nr 410/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyny klubu KS Gryf Słupsk. 
 
14.Uchwała nr 411/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
klubu GKP Karol Pęplino. 
 
15.Uchwała nr 412/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
schematu struktury statutowo-organizacyjnej Pomorskiego ZPN. 
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16.Uchwała nr 413/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia zmian i 
poprawek do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 
2015/2016 i następne. 
 
17.Uchwała nr 414/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
Taryfikatora sankcji finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na 
sezon 2018/2019. 
 
18.Uchwała nr 415/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
załącznika do regulaminu rozgrywek „Wybrane zagadnienia przepisów gry i regulaminu rozgrywek 
mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019”. 
 
19.Uchwała nr 416/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
załącznika do regulaminu rozgrywek „Postanowienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na 
meczach piłkarskich Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019”. 
 
20.Uchwała nr 417/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie udzielenia 
pełnomocnictw do organizacji i prowadzenia rozgrywek w sezonie 2018/2019 przez Pomorski Związek 
Piłki Nożnej. 
 
21.Uchwała nr 418/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
dokumentu „Zasady selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom sędziów Kolegium Sędziów 
Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019 i następne”. 
 
22.Uchwała nr 419/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
dokumentu „Zasady zaszeregowania sędziów w sezonie rozgrywkowym 2018/2019 i następnych”. 
 
23.Uchwała nr 420/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
sędziów III ligi na sezon 2018/2019. 
 
24.Uchwała nr 421/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
sędziów na szczeblu IV ligi w sezonie rozgrywkowym 2018/2019. 
 
25.Uchwała nr 422/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
obserwatorów sędziów na sezon 2018/2019. 
 
26.Uchwała nr 423/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
delegatów meczowych na sezon rozgrywkowy 2018/2019. 
 
27.Uchwała nr 424/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie odwołania członka 
i sekretarza Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN Kamila Dunaja. 
 
28.Uchwała nr 425/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania na 
członka i sekretarza Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN Mateusza Wiech. 
 
29.Uchwała nr 426/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania 
trenerów poszczególnych kadr młodzieżowych Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019. 
 
30.Uchwała nr 427/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania kadry 
szkoleniowej OSSM PZPN oraz klas sportowych na rok szkolny 2018/2019. 
 
31.Uchwała nr 428/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia zmian w 
ramowym kalendarzu rozgrywek w piłkę nożną seniorów organizowanych przez Pomorski ZPN w 
rundzie jesiennej sezonu 2018/2019. 
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32.Uchwała nr 429/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie braku zgody na 
powiększenie liczby drużyn w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2018/2019. 
 
33.Uchwała nr 430/Z/2018 z dnia 02.07.2018r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przepisów 
dotyczących zasad rozliczania delegacji sędziowskich przez Biuro Pomorskiego ZPN. 
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Uchwała nr 398/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 02 lipca 2018r. 

 
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 
02.07.2018r. 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 399/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 28.05.2018r. 
 
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 28.05.2018r. 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 400/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany uchwały nr 369/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku Zarządu Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej w sprawie przeznaczenia środków z nadwyżki budżetowej za rok 2017 na zakup sprzętu 

sportowego dla członków Pomorskiego ZPN.  
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 3 w oparciu o art. 11 § 1 ust. 5 oraz art. 12 § 1 ust. 19 i 27 Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN w uchwale nr 369/Z/2018 z dnia 24.04.2018r. w 
prowadza się następującą zmianę: dotychczasowy pkt. I w brzmieniu: „Na wniosek prezesa Pomorskiego 
ZPN, z nadwyżki budżetowej za rok 2017, przeznacza się kwotę 200.000,00zł na zakup sprzętu sportowego 
dla członków Pomorskiego ZPN.” otrzymuje nowe brzmienie: „Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN, ze 
środków stanowiących przychód 2018 roku z nadwyżki budżetowej za rok 2017, kwotę 200.000,00zł 
przeznacza się na zakup sprzętu sportowego dla członków Pomorskiego ZPN.”. 
 
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały nr 400/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku Zarządu Pomorskiego ZPN 
w sprawie zmiany uchwały nr 369/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku Zarządu Pomorskiego ZPN 
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 w sprawie przeznaczenia środków z nadwyżki budżetowej za rok 2017 na zakup sprzętu sportowego dla 
członków Pomorskiego ZPN.  

 
 

Uchwała nr 369/Z/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przeznaczenia środków z nadwyżki budżetowej za rok 2017 na zakup sprzętu sportowego dla 
członków Pomorskiego ZPN.  

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 i 3 w oparciu o art. 11 § 1 ust. 5 oraz art. 12 § 1 ust. 19 i 27 Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN, ze środków stanowiących przychód 2018 roku z nadwyżki 
budżetowej za rok 2017, kwotę 200.000,00zł przeznacza się na zakup sprzętu sportowego dla członków 
Pomorskiego ZPN. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się dyrektorowi Biura i księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
- 4 - 

Uchwała nr 401/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - LKS Ceramik Łubiana. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku 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: Ludowy Klub Sportowy Ceramik 
Łubiana wpisany do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których 
statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Starostwa Powiatowego w Kościerzynie w 
dniu 28.07.2017r. pod numerem 1. 
 
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 402/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - KP Pomerania Gdańsk. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku 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 Piłkarski Pomerania Gdańsk 
wpisany do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie 
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przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Gdańsk w dniu 09.07.2015r. pod 
numerem 128. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
- 6 - 

Uchwała nr 403/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - KKS Unia Tczew. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku 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: Kolejowy Klub Sportowy Unia Tczew 
wpisany do ewidencji klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie 
przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Starostwa Powiatowego w Tczewie w dniu 
30.03.2015r. pod numerem 4. 
 
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 404/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - S AP Cassubian w Bolszewie. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku 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: Stowarzyszenie Akademia Piłkarska 
Cassubian Bolszewo wpisany do ewidencji uczniowskich klubów sportowych, działających w formie 
stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej Starostwa 
Powiatowego w Wejherowie w dniu 08.09.2007r. pod numerem 99. 
 
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 405/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
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Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - AP Karol Piątek Luzino. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku 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 Karol Piątek Luzino 
wpisany do ewidencji Krajowego Rejestru Sądowego w dziale stowarzyszeń, innych organizacji 
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 
dniu 27.12.2016r. pod numerem 653344. 
 
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 406/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia zmiany nazwy statutowej klubu KTK-S Lew Lębork. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN 
postanawia się co następuje: 
I.Zarząd Pomorskiego ZPN przyjmuje do wiadomości i zatwierdza zmianę nazwy statutowej klubu KTK-S 
Lew Lębork na Miejski Klub Sportowy Lew Lębork na podstawie zaświadczenia w sprawie ewidencji 
klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej Starostwa Powiatowego w Lęborku nr 
28 z dnia 24.05.2018r. 
 
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 407/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia zmiany nazwy statutowej klubu PDP Karlikowo Sopot. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19) w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN 
postanawia się co następuje: 
I.Zarząd Pomorskiego ZPN przyjmuje do wiadomości i zatwierdza zmianę nazwy statutowej klubu PP 
Karlikowo Sopot na Pomorska Drużyna Piłkarska Ogniwo Sopot na podstawie wyciągu KRS w sprawie 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej nr 347484 z dnia 27.01.2010r. 
 
II.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 408/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia zmiany nazwy statutowej klubu KS Termo 2 Power Bytonia. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN 
postanawia się co następuje: 
I.Zarząd Pomorskiego ZPN przyjmuje do wiadomości i zatwierdza zmianę nazwy statutowej klubu KS 
Termo 2 Power Bytonia na Klub Sportowy Multistal System Bytonia na podstawie zaświadczenia w 
sprawie ewidencji klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej Starostwa 
Powiatowego w Starogardzie Gdańskim nr 48 z dnia 06.06.2018r. 
 
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 409/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyny klubu KKPN Olimpico Malbork. 
 
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 KKPN Olimpico Malbork wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez drużynę junior D2 w rozgrywkach młodzieżowych w sezonie 2018/2019 nazwy 
KKPN Exspert Pantery Sierakowice/Malbork.  
 
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 410/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyny klubu KS Gryf Słupsk. 
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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 KS Gryf Słupsk wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez drużyny junior F2 i G1 w rozgrywkach młodzieżowych w sezonie 2018/2019 nazwy 
Futbolaki KS Gryf Słupsk.  
 
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 411/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy klubu GKP Karol Pęplino. 
 
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 GKP Karol Pęplino wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez wszystkie drużyny w rozgrywkach Pomorskiego ZPN w sezonie 2018/2019 nazwy 
GKP Karol Milarex Pęplino.  
 
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 412/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia schematu struktury statutowo-organizacyjnej Pomorskiego ZPN. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 8 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
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I.Na wniosek sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdzenia się schemat struktury statutowo-
organizacyjnej Pomorskiego ZPN. 
 
II.Schemat struktury statutowo-organizacyjnej Pomorskiego ZPN stanowi załącznik do niniejszej 
Uchwały. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 413/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 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. 8.2 w brzmieniu: „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. Jeżeli zawodnik, który nie ukończył 19 
roku życia, 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 wymiarze 
nieprzekraczającym połowy czasu gry (przepis ten nie dotyczy zawodników występujących na 
pozycji bramkarza). 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 oraz rozgrywek młodzieżowych, w 
których dopuszczalne są zmiany powrotne). 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).” otrzymuje nowe brzmienie „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 
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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).”  
 
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 413/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 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. 
 

 
 

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.  



- 12 - 

 

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. 
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: 
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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 
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. 
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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:  

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:  
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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 
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 
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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 
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. 
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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. 
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. 
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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 
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. 
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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 i następnych, uzyska automatyczny awans do III ligi.  
14.2. Drużyny, które zajmą miejsca pierwsze w rozgrywkach klasy Okręgowej, w sezonie rozgrywkowym 
2018/2019 i następnych, uzyskają automatycznie awans do IV ligi.  
14.3. Drużyny, które zajmą miejsca pierwsze i drugie w rozgrywkach klasy A, w sezonie rozgrywkowym 
2018/2019 i następnych, 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 i następnych, 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 i następnych, 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 i następnych, 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 i następnych, 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 i następnych, 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 i następnych, uzyskają automatyczny awans do właściwej terytorialnie 
jednej z czterech grup klasy A, zgodnie z następującymi zasadami:  

14.4.1. drużyny, które zajmą pierwsze i drugie miejsca w rozgrywkach klasy B grupa pierwsza (B-
I), druga (B-II), trzecia (B-III), czwarta (B-IV), piąta (B-V), szósta (B-VI) oraz siódma (B-VII) w 
sezonie rozgrywkowym 2018/2019 i następnych, uzyskają automatyczny awans do właściwej 
terytorialnie klasy A-I, A-II, A-III lub A-IV;  
14.4.2. drużyny, które zajmą miejsca pierwsze i drugie w rozgrywkach w klasy B grupa pierwsza 
Słupsk (SKB-I) w sezonie rozgrywkowym 2018/2019 i następnych, uzyskują automatycznie 
awans do słupskiej klasy A grupa pierwsza (SKA-I);  
14.4.3. drużyny, które zajmą miejsca pierwsze i drugie w rozgrywkach w klasy B grupa druga 
Słupsk (SKB-II) w sezonie rozgrywkowym 2018/2019, uzyskują automatycznie awans do 
słupskiej klasy A grupa druga (SKA-II). 

14.5. Zasady awansów drużyn młodzieżowych do poszczególnych klas rozgrywkowych w każdym 
sezonie uzależnione są od ilości zgłoszonych uczestników i uregulowane zostają, na wniosek Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN, w załączniku do niniejszego regulaminu wydanym w formie odrębnej 
uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN na podstawie art. 35.4.  
14.6. 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, natomiast drużyny, które zajmą miejsca 17, 18 w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2019/2020 i 
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następnych 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 i następnych, 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 i następnych, 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 i następnych spada 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 miejsce w rozgrywkach klasy A grupa I, II, III i IV w sezonie 
rozgrywkowym 2018/2019 i następnych spadają automatycznie do właściwej terytorialnie klasy B. 
Liczba drużyn spadających ulega zwiększeniu o liczbę spadających z klasy Okręgowej z uwzględnieniem 
podziału terytorialnego.  
15.6. Drużyna, która zajmie miejsce 14 w rozgrywkach słupskiej klasy A grupa pierwsza (SKA-I) w 
sezonie rozgrywkowym 2018/2019 i następnych spada automatycznie do słupskiej klasy B grupa 
pierwsza (SKB-I). Ilość drużyn spadających z klasy A ulega zwiększeniu o ilość drużyn spadających ze 
słupskiej klasy Okręgowej (SKO) z uwzględnieniem podziału terytorialnego.  
15.7. Drużyna, która zajmie miejsce 14 w rozgrywkach słupskiej klasy A grupa druga (SKA-II) w sezonie 
rozgrywkowym 2018/2019 i następnych spada automatycznie do słupskiej klasy B grupa druga (SKB-II). 
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. 
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. 
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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. 
 
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 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).  
20.5. 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. 
20.6. 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. 
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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. 
  
Art. 22. Obowiązek zapewnienia opieki medycznej 
22.1. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia opieki medycznej w osobach: lekarza, 
pielęgniarki, ratownika medycznego (posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie 
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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. 
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. 
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 



- 25 - 

 

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 
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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 
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, 
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 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. 

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. 
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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. 
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. 
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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. 
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 
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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. Awanse i spadki 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 
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 414/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia Taryfikatora sankcji finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę 
nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 4 w związku z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się 
co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się Taryfikator sankcji 
finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019. 
 
II.Tekst Taryfikatora, będący załącznikiem do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną 
Pomorskiego ZPN na sezon 2016/2017 i następne, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN, przewodniczącym 
Komisji ds. Rozgrywek i przewodniczącym Komisji Dyscyplinarnych Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 414/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku 
w sprawie zatwierdzenia Taryfikatora sankcji finansowych dotyczących organizacji rozgrywek w piłkę 

nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019 
 

TARYFIKATOR SANKCJI FINANSOWYCH 
DOTYCZĄCY ORGANIZACJI ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ  

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
w sezonie 2018/2019 

 
Rozdział I. 

 
A. Sankcje orzekane przez Komisje ds. Rozgrywek w związku z naruszeniem przepisów Regulaminów 
rozgrywek mistrzowskich i pucharowych w piłkę nożną Pomorskiego ZPN w sezonie 2018/2019: 
 
1.Za wycofanie drużyny zgłoszonej i zapisanej do rozgrywek, ale przed rozpoczęciem rozgrywek, 
wymierza się klubom sankcję regulaminową w postaci kary finansowej w następujących wysokościach: 
a) w IV lidze - 1.000,00zł, 
b) w klasie Okręgowej - 500,00zł, 
c) w klasie A - 400,00zł, 
d) w klasie B oraz rozgrywkach junior A i B - 350,00zł, 
e) w pozostałych klasach rozgrywkowych - 200,00zł, 
 
2.Za wycofanie drużyny z rozgrywek w trakcie ich trwania wymierza się klubom sankcję regulaminową 
w postaci kary finansowej w następujących wysokościach: 
a) w IV lidze - 2.000,00zł, 
b) w klasie Okręgowej - 1.000,00zł, 
c) w klasie A - 700,00zł, 
d) w klasie B oraz rozgrywkach junior A i B - 500,00zł, 
e) w pozostałych klasach rozgrywkowych - 300,00zł, 
 
3.W przypadku niestawienia się drużyny piłkarskiej na zawody mistrzowskie lub pucharowych, klub 
którego drużyna nie stawiła się do zawodów zostaje ukarana karą finansową w wysokości: 
a) w IV lidze - 1.000,00zł, 
b) w klasie Okręgowej - 600,00zł, 
c) w klasie A - 500,00zł, 
d) w klasie B oraz rozgrywkach junior A i B - 400,00zł, 
e) w rozgrywkach junior C i D - 300,00zł, 
f) w rozgrywkach junior E i F (za turniej) - 100,00zł, 
 
4.Klub, który nie dopełnił obowiązku właściwego przygotowania boiska i z winy którego zawody nie 
odbyły się, podlega sankcji regulaminowej w postaci kary finansowej w następujących wysokościach: 
a) w IV lidze - 500,00zł, 
b) w klasie Okręgowej - 200,00zł, 
c) w pozostałych klasach rozgrywkowych - 100,00zł, 
oraz zobowiązany do zwrotu kosztów przejazdu dla drużyny przeciwnej, jeśli drużyna ta zgłosi takie 
żądanie. 
 
5.Klub, który nie dopełnił obowiązków ciążących na organizatorze zawodów, polegający na braku 
podczas zawodów osoby odpowiedzialnej za opiekę sanitarno-medyczną, noszy wraz z obsługą 
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odpowiednio oznakowaną, podlega sankcji regulaminowej w postaci kary finansowej w następujących 
wysokościach: 
a) w IV lidze - 200,00zł, 
b) w klasie Okręgowej - 150,00zł, 
c) w pozostałych klasach rozgrywkowych - 100,00zł, 
 
B. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organy prowadzące rozgrywki mogą obniżyć wysokość lub 
odstąpić od wymierzenia sankcji wynikających z przepisów punktu A. 
 
 

Rozdział II. 
 

Sankcje orzekane przez Komisję Dyscyplinarną w związku z naruszeniem przepisów w sprawie licencji 
trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej 
Pomorskiego ZPN: 

a) w przypadku klubu IV ligi: 
 pierwszy mecz - kara pieniężna - 1.200,00zł, 
 drugi mecz - kara pieniężna - 1.800,00zł, 
 trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu 

przeciwnego; 
b) w przypadku klubu klasy Okręgowej, ligi i klasy  wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych i 

młodzieżowych: 
 pierwszy mecz - kara pieniężna - 700,00zł, 
 drugi mecz - kara pieniężna - 1.200,00zł, 
 trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu 

przeciwnego; 
c) w przypadku klubu klasy A i klasy B oraz zespołów  dziecięcych: 

 pierwszy mecz - kara pieniężna - 400,00zł, 
 drugi mecz - kara pieniężna - 600,00zł, 
 trzeci mecz i każdy kolejny - weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu 

przeciwnego. 
 
 

Rozdział III. 
 

Sankcje orzekane przez Komisję Dyscyplinarną w związku z naruszeniem przepisów Regulaminu 
Dyscyplinarnego i innych niż wymienione w rozdziale I przepisów wynikających z Regulaminu 
rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2016/2017 i następne: 
 
1.Odpowiedzialność klubu za brak porządku lub bezpieczeństwa na stadionie. 
a) za brak należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach (art. 
64 § 1 pkt 1) - kara pieniężna do 5.000,00zł. 
 
2.Niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia porządku lub bezpieczeństwa na stadionie przez 
odpowiedzialne osoby fizyczne. 
a) za niedopełnienie obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa na stadionie 
przed, w czasie lub po zawodach, wymierza się odpowiedzialnym osobom fizycznym (art. 65 § 1 lit. c) - 
kara pieniężna do 500,00zł. 
b) jeżeli na skutek niedopełnienia obowiązku zabezpieczenia należytego porządku lub bezpieczeństwa 
na stadionie przed, w czasie lub po zawodach doszło do poważnych naruszeń porządku lub 
bezpieczeństwa na stadionie przed, w czasie lub po zawodach (art. 65 § 2 lit. a) - kara pieniężna nie 
niższa niż 250,00zł. 
 
3.Zachowania pogardliwe lub dyskryminujące. 
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a) za prezentowanie treści o charakterze pogardliwym, rażąco nieetycznym, pochwalających terroryzm, 
przestępczość, przemoc, odwołujących się do zbrodniczych ideologii, treści politycznych, treści o 
charakterze dyskryminacyjnym, w szczególności odnoszących się do rasy, koloru skóry, języka religii 
bądź pochodzenia, za wnoszenie okrzyków lub popełnienie innego aktu o takim charakterze w czasie, 
bezpośrednio przed lub po meczu (art. 67 § 1): 

- klubom kara pieniężna nie niższa niż 100,00 zł. 
- innym osobom fizycznym kara pieniężna nie niższa niż 1.000,00 zł. 

b) w przypadku, jeżeli czynem o którym mowa w art. 67 par. 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub 
innego podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata 
lub obserwatora PZPN, co spowodowało przerwanie meczu (art. 67 § 4) - zasadnicza kara pieniężna nie 
niższa niż 3.000,00zł. 
c) w przypadku, jeżeli czynem o którym mowa w art. 67 par. 1 było wywieszenie transparentu, flagi lub 
innego podobnego przedmiotu i nie został on zdjęty, pomimo zgłoszenia takiego żądania przez delegata 
lub obserwatora PZPN, co spowodowało przedterminowe zakończenie meczu (art. 67 § 5) - zasadnicza 
kara pieniężna nie niższa niż 1.000,00zł. 
 
4.Używanie słów wulgarnych lub powszechnie uznanych za obraźliwe. 
a) za używanie w związku z zawodami piłkarskimi słów wulgarnych lub uznanych powszechnie za 
obraźliwe wymierza się (art. 69) - kara pieniężna od 100,00zł. 
 
5.Podważanie decyzji sędziowskich. 
a) za podważanie decyzji sędziowskich i kompetencji sędziów przez zawodników, trenerów, członków 
sztabu medycznego lub działaczy, wymierza się (art. 70) - kara pieniężna od 150,00zł. 
 
6.Samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowa dalszego rozgrywania meczu. 
a) za samowolne opuszczenie boiska przez drużynę lub odmowę dalszego rozgrywania meczu wymierza 
się karę (art. 71) 

- klubom kara pieniężna nie niższa niż 500,00zł. 
- osobom fizycznym kara pieniężna nie niższa niż 100,00zł. 

 
7.Groźba lub przemoc. 
a) kto stosuje groźbę, przemoc lub narusza nietykalność cielesną sędziego lub innej osoby w związku z 
meczem piłkarskim lub działalnością w PZPN lub jego organizacjach członkowskich, w szczególności w 
celu utrudnienia lub uniemożliwienia podjęcia działań (art. 72 § 1) - kara pieniężna nie niższa niż 
500,00zł. 
b) odpowiedzialność za przewinienie dyscyplinarne, o którym mowa w art. 72 § 1 ponosi również klub, 
jeżeli co najmniej dwóch zawodników lub działaczy tego klubu dopuszcza się powyższego zachowania 
(art. 72 § 2) - kara pieniężna od 100,00zł. 
c) karom określonym w § 2 podlega również ten, kto usiłuje bądź czyni przygotowania do popełnienia 
powyższych czynów (art. 72 § 3) 
 
8.Nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencję prasową. 
a) za nieprzybycie osoby zobowiązanej na konferencje prasową (art. 73) - kara pieniężna od 250,00zł. 
 
9.Niesportowy tryb życia. 
Za niesportowy tryb życia lub naruszenie zasad porządku publicznego (art. 74) - kara pieniężna od 
100,00zł. 
 
10.Podżeganie do nienawiści. 
a) zawodnik lub działacz piłkarski, który publicznie lub za pośrednictwem środków masowego przekazu 
podżega do nienawiści lub przemocy w czasie nie związanym z meczem piłkarskim (art. 75) - kara 
pieniężna od 100,00zł. 
 
11.Prowokowanie kibiców. 
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a) za prowokowanie kibiców (art. 76) - kara pieniężna nie niższa niż 200,00zł. 
 
12.Wypowiedzi poniżające. 
a) za wypowiedzi lub inne działania mogące poniżyć w opinii publicznej, narazić na utratę zaufania 
potrzebnego do wykonywania powierzonej funkcji lub prowadzenia działalności w sporcie piłki nożnej 
lub znieważające: członków władz PZPN, związków piłki nożnej, ligi zawodowej, klubów, zawodników, 
trenerów, działaczy sportowych i innych osób wskazanych w art. 2 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN, 
wymierza się osobom fizycznym, z wyjątkiem kibiców (art. 77) - kara pieniężna w wysokości od 
100,00zł. 
 
13.Nieterminowe przesłanie sprawozdania. 
a) za ponowne w tym samym sezonie nieterminowe przesłanie sprawozdania z zawodów lub obserwacji 
albo niewłaściwe i nieczytelne sporządzenie sprawozdania z zawodów lub obserwacji (art. 82 § 2) - kara 
pieniężna do 500,00zł. 
 
14.Uniemożliwienie zamieszczenia zastrzeżeń. 
a) za uniemożliwienie umieszczenia w załączniku do sprawozdania z zawodów złożonych przez 
kierownika lub kapitana drużyny bezpośrednio po meczu zastrzeżeń, w tym odnośnie udzielonych 
napomnień - żółte kartki lub wykluczeń - czerwone kartki (art. 83) - kara pieniężna od 100,00zł. 
 
15.Publiczne wypowiedzi sędziego lub obserwatora. 
a) za publiczne wypowiadanie się przez sędziego lub obserwatora w sprawach dotyczących przebiegu 
zawodów prowadzonych lub ocenianych przez innych sędziów lub obserwatorów (art. 84) - kara 
pieniężna od 100,00zł. 
 
16.Nieusprawiedliwiona nieobecność. 
a) za nieusprawiedliwiona nieobecność na szkoleniu, nie poddanie się w wyznaczonym terminie 
badaniom lekarskim, egzaminowi sprawności fizycznej lub egzaminowi teoretycznemu (art. 85) - kara 
pieniężna od 100,00zł. 
 
17.Prowadzenie zawodów bez asystentów. 
a) za prowadzenie zawodów bez asystentów lub zawinione przez sędziego nie doprowadzenie zawodów 
do końca (art. 86) - kara pieniężna od 100,00zł. 
 
18.Nie stawienie się do prowadzenia zawodów lub obserwacji. 
a) za nieusprawiedliwione nie stawienie się do prowadzenia zawodów, obserwacji albo pełnienia funkcji 
delegata lub za powtarzające się spóźnienia na zawody (art. 88) - kara pieniężna od 100,00zł. 
 
19.Samowolne prowadzenie zawodów. 
a) za samowolne prowadzenie zawodów bez wyznaczenia przez Kolegium Sędziów PZPN, bądź wydziału 
sędziowskiego właściwego związku piłki nożnej lub prowadzenie zawodów nie zgłoszonych do tych 
organów (art. 89) - kara pieniężna od 100,00zł. 
 
20.Dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń. 
a) za umyślne dokonanie nieprawdziwego zapisu zdarzeń zaistniałych przed, podczas i po prowadzeniu 
zawodów lub obserwacji, a także za zatajenie udzielonych upomnień w stosunku do zawodników, 
trenerów jak również działaczy (art. 92) - kara pieniężna od 100,00 zł. 
 
21.Nienależne świadczenia. 
a) za świadome pobranie od klubów nienależnych świadczeń (art. 93) - kara pieniężna od 100,00zł. 
 
22.Niedopełnienie obowiązków określonych w przepisach o rozgrywkach. 
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a) za brak kart zawodników, niestaranne i niewłaściwe wypełnienie protokołów zawodów, podanie 
fałszywego wieku zawodnika lub niedopełnienie innych obowiązków określonych przepisami o 
rozgrywkach (art. 102): 

- klubom kara pieniężna nie niższa niż 100,00zł. 
- innym osobom odpowiedzialnym oraz zawodnikom kara pieniężna nie niższa niż 100,00zł. 

 
23.Gra nieuprawnionego zawodnika. 
a) za wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego w prawach lub odbywającego karę 
dyskwalifikacji albo zawodnika pod obcym nazwiskiem (art. 103): 

- klubom kara pieniężna nie niższa niż 300,00zł. 
- zawodnikom kara pieniężna nie niższa niż 100,00zł. 
- innym osobom odpowiedzialnym kara pieniężna nie niższa niż 400,00zł. 

 
24.Niewykonanie zobowiązań. 
a) za niewykonanie zobowiązań, w szczególności wobec zawodników, trenerów, członków sztabu 
medycznego, klubów piłkarskich, Polskiego Związku Piłki Nożnej, ligi zawodowej lub związków piłki 
nożnej (art. 105) 

- klubom kara pieniężna nie niższa niż 400,00zł. 
- zawodnikom kara pieniężna od 350,00zł. do 15.000,00zł. 
- innym osobom fizycznym kara pieniężna od 350,00zł. do 15.000,00zł. 

 
25.Popełnienie czynów mających na celu bezprawne osiągnięcie korzyści. 
a) za czynienie przygotowań, usiłowanie lub dokonanie czynów mających na celu bezprawne osiągnięcie 
korzyści materialnych lub osobistych w związku z działalnością sportową (art. 106): 

- klubom kara pieniężna w wysokości od 1.000,00zł. 
- osobom fizycznym kara pieniężna w wysokości od 1.000,00zł. 

 
26.Zakłady bukmacherskie. 
a) za uczestnictwo osób podlegających niniejszemu regulaminowi dyscyplinarnemu w zakładach 
bukmacherskich, zawieranych w kraju lub za granicą, odnoszących się do wszystkich meczów 
piłkarskich, rozgrywanych z udziałem drużyn krajowych w kraju i zagranicą (art. 107) - kara pieniężna 
od 1.000,00zł. 
 
27.Przewinienia związane z grą w reprezentacji Polski. 
a) za uniemożliwienie zawodnikowi uczestnictwa w zajęciach kadry powołanej do reprezentowania 
barw Polski w zawodach sportowych, rozgrywanych w oficjalnych terminach FIFA (art. 108) 

- klubowi kara pieniężna od 2.000,00zł. 
- działaczom kara pieniężna od 500,00zł. 
- trenerom kara pieniężna od 500,00zł. 

b) za nieusprawiedliwione niestawienie się na zgrupowanie kadry narodowej wymierza się 
zawodnikowi - kara pieniężna nie niższa niż 500,00zł. 
c) za zachowanie niegodne reprezentanta Polski, popełnione w kraju lub zagranicą wymierza się 
zawodnikowi - karę pieniężną nie niższą niż 500,00zł. 
 
28.Naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych. 
a) za naruszenie przepisów związanych ze zmianą barw klubowych, w szczególności za podpisanie w 
sposób sprzeczny z prawem umów transferowych pomiędzy klubami (art. 109); 

- klubom kara pieniężna od 3.000,00 zł. 
- zawodnikom kara pieniężna od 1.000,00 zł. do 15.000,00 zł. 
- działaczom kara pieniężna w wysokości od 1.000,00 zł. do 15.000,00 zł. 

 
29.Inne rażące naruszenie przepisów prawa związkowego lub norm etyczno-moralnych obowiązujących 
w piłce nożnej. 
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a) za niewykonanie, niedopełnienie lub niedbałe wykonanie obowiązków określonych w Statucie 
Polskiego Związku Piłki Nożnej, uchwałach, decyzjach lub wytycznych organów Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, ligi zawodowej lub innych podmiotów, pozostających w strukturach Polskiego Związku Piłki 
Nożnej, naruszenie norm etyczno-moralnych obowiązujących w piłce nożnej a także niewykonanie, 
niedopełnienie lub niedbałe wykonanie rozstrzygnięć organów administracji publicznej, dotyczących 
sportu piłki nożnej (art. 110): 

- klubom kara pieniężna nie niższa niż 500,00zł. 
- zawodnikom, trenerom, instruktorom, menedżerom piłkarskim, członkom sztabu medycznego, 
licencjonowanym organizatorom imprez piłkarskich, sędziom, delegatom i obserwatorom oraz 
działaczom piłkarskim kara pieniężna nie niższa niż 350,00zł. 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 415/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia załącznika do regulaminu rozgrywek „Wybrane zagadnienia przepisów gry i 
regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019”. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się 
co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się znowelizowany, 
uwzględniający przepisy Zarządu PZPN dotyczące unifikacji rozgrywek, załącznik do regulaminu 
rozgrywek „Wybrane zagadnienia przepisów gry i regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną 
Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019”. 
 
II.Jednolity tekst Załącznika stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek i przewodniczącym Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
- 19 - 

Uchwała nr 416/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia załącznika do regulaminu rozgrywek „Postanowienia dotyczące zapewnienia 
bezpieczeństwa na meczach piłkarskich Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019”. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się 
co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się znowelizowany, 
uwzględniający przepisy Zarządu PZPN dotyczące unifikacji rozgrywek, załącznik do regulaminu 
rozgrywek „Wybrane zagadnienia przepisów gry i regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną 
Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019”. 
 
II.Jednolity tekst Załącznika stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek i przewodniczącym Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
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IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 416/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku 
w sprawie zatwierdzenia załącznika do regulaminu rozgrywek „Postanowienia dotyczące zapewnienia 

bezpieczeństwa na meczach piłkarskich Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019”. 
 

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA  
NA MECZACH PIŁKARSKICH  

POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 
w sezonie 2018/2019 

 
OBOWIĄZKI GOSPODARZA ZAWODÓW 
Organizator zawodów jest zobowiązany do przestrzegania wymogów określonych w Ustawie z dnia 20 
marca 2009 roku oraz zmianie Ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r, o bezpieczeństwie imprez masowych 
(dla zawodów zaklasyfikowanych jako masowa impreza sportowa - mecz piłki nożnej) oraz przepisów 
związkowych z zakresu bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich (dla zawodów, które nie noszą znamion 
masowej imprezy sportowej - meczu piłki nożnej). 
 

Część I 
Obowiązki gospodarza zawodów dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa meczów piłki nożnej 

będących imprezami masowymi. 
 

1. Mecz piłki nożnej jest masową imprezą sportową wówczas, gdy taki mecz będzie miał na celu 
współzawodnictwo w dyscyplinie piłki nożnej, będzie organizowany na stadionie lub w innym 
obiekcie sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, ustalona 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony  przeciwpożarowej, 
wynosi nie mniej niż 1000 z tym, że impreza ma charakter masowy decyduje (art. 3 Ustawy o 
bezpieczeństwie imprez masowych) - liczba udostępnionych miejsc na obiekcie dla 
osób/publiczności nie mniej niż tysiąc. 

2. Obowiązki klubów wynikające z faktu organizowania meczu będącego imprezą masową zawarte są w 
art. 25. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. 

3. Kluby (organizator imprezy) muszą wystąpić do właściwego prezydenta miasta, burmistrza miasta 
lub wójta z wnioskiem o wydanie zezwolenia na organizację imprezy masowej. W takim przypadku 
organizator składa wniosek nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia 
imprezy. 

4. Zezwolenie na organizację imprez masowych (art. 29 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych): 
a) w zezwoleniu zostaną określone warunki organizacji imprezy masowej, przede wszystkim liczba 

członków służb informacyjnych i porządkowych (tzw. stewardzi), którzy muszą być obecni 
podczas imprezy masowej i dbać o bezpieczeństwo i obsługę osób pozostających na terenie 
imprezy masowej; 

b) w zezwoleniu można określić większą liczbę imprez masowych, np. wszystkie mecze, które klub 
będzie rozgrywał na danym obiekcie w całej rundzie rozgrywkowej. 

 
Część II 

Obowiązki gospodarza zawodów dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa meczów piłki nożnej 
niebędących imprezami masowymi. 

 
Za organizacje meczu nie będącego imprezą masową pełną odpowiedzialność ponosi Zarząd Klubu 
(Organizator). W celu zapewnienia i utrzymania porządku publicznego na widowni i obiekcie podczas 
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organizowanego meczu piłki nożnej klub sportowy (organizator) zobowiązany jest przestrzegać i 
realizować następujące zasady: 
1. Zgodnie z wymogami przepisów licencyjnych w klubach IV ligi, należy powołać osobę, która będzie 

wykonywała funkcję kierownika ds. bezpieczeństwa na obiekcie, w klubach niższych klas 
rozgrywkowych koordynatora służb klubowych zawodów piłkarskich, spikera zawodów w IV lidze, 
posiadającego odpowiednie uprawnienia. Powołany kierownik ds. bezpieczeństwa musi spełnić 
wymogi wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. Dokumenty 
stwierdzające uprawnienia ww. osób do sprawowania ich funkcji powinny znajdować się w teczce 
obiektowej organizatora meczu. 

2. Powołane osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na obiekcie, powinny posiadać opracowany i 
zatwierdzony przez zarząd klubu zakres uprawnień i obowiązków związanych z organizacją 
bezpieczeństwa na obiekcie. 

3. Organizator, a w jego imieniu kierownik ds. bezpieczeństwa lub koordynator zobowiązany jest przed 
każdym rozpoczęciem sezonu rozgrywkowego poinformować pisemnie niżej wymienione podmioty 
o organizowaniu meczów piłki nożnej i zorganizować przegląd obiektu. Należy omówić warunki 
bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli miejscowych władz samorządowych, Policji, Straży 
Miejskiej, Straży Pożarnej, służb sanitarnych i medycznych. Z wykonanych czynności powinien zostać 
sporządzony protokół uzgodnień. 

4. Organizator zobowiązany jest do przekazania ww. podmiotom terminarza zawodów na daną rundę 
rozgrywek i podać przewidywaną ilość miejsc udostępnionych na stadionie w czasie zawodów piłki 
nożnej. 

5. Obiekt, który posiada większą ilość miejsc od udostępnionych publiczności, musi dokonać 
wyłączenia pozostałej jego części. 

6. Organizator meczu piłki nożnej - odpowiada za bezpieczeństwo uczestników zawodów (w tym 
widzów) od momentu otwarcia bram (udostępniania obiektu dla widzów) do momentu opuszczenia 
przez widzów obiektu (zamknięcia bram). 

7. Jeżeli jakiekolwiek niebezpieczeństwo zagraża sędziom i drużynie gości, drużyna gospodarzy oraz 
organizator zawodów zobowiązani są zapewnić im wystarczającą ochronę. Jeżeli niebezpieczeństwo 
zagraża tylko sędziom - obowiązek udzielenia ochrony i pomocy spoczywa na obu drużynach i 
organizatorze zawodów. 

8. Organizator zawodów: 
a) odpowiada za mienie i środki transportu drużyny gości, sędziów, obserwatora sędziów i delegata 

meczowego znajdujących się na obiekcie, 
b) wyznacza oznakowane miejsce parkingowe dla osób funkcyjnych (sędziów, obserwatora, 

delegata). 
9. Organizator w przypadku, gdy obiekt nie posiada zewnętrznego ogrodzenia, zobowiązany jest do 

określenia i oznakowania obszaru (terenu), na którym są organizowane zawody piłki nożnej z 
udziałem publiczności. 

10. Organizator zobowiązany jest do udostępnienia i sprzedaży biletów wstępu tylko na miejsca 
siedzące. 

11. Zgromadzić wszystkie dokumenty związane z organizacją zawodów w Teczce Obiektowej (do klasy 
Okręgowej) dostępnej dla delegata meczowego, obserwatora delegowanego na dany mecz lub osobie 
uprawnionej do przeprowadzenia kontroli organizowanego meczu piłkarskiego. 

12. Wyznaczyć bezpieczne miejsce parkingowe dla autokaru drużyny gości oraz osób funkcyjnych 
(sędziowie, delegat, obserwator). 

13. Posiadać opracowany plan ewakuacji oraz instrukcję przeciwpożarową do klasy Okręgowej. 
14. Przy wszystkich wejściach na obiekt (w widocznym miejscu) umieścić regulaminy porządkowe - 

opracowane przez właściciela obiektu lub organizatora zawodów piłkarskich. 
15. Zapewnić niezbędną ilość służb porządkowych i informacyjnych odpowiednio oznakowanych w 

kamizelki i identyfikatory, posiadające przeszkolenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 
2011r. oraz przedstawić aktualną listę służb delegatowi meczowemu, obserwatorowi lub sędziom 
meczu. Ilość osób zabezpieczających organizowany mecz musi być adekwatna do przewidywanych 
zagrożeń i gwarantować pełne bezpieczeństwo osób przebywających na stadionie. 

16. Na zawodach IV ligi organizator musi zapewnić: 
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a) minimum 8 porządkowych ubranych w oznakowane kamizelki, 
b) kierownik ds. bezpieczeństwa IV ligi zobowiązany jest do dostarczenia sędziom, obserwatorowi 

sędziów lub delegatowi meczowemu (o ile ten jest obecny) wypełnionego arkusza „Informacja 
Organizatora Zawodów” (wzór arkusza dostępny do pobrania ze strony Pomorskiego ZPN), 

c) osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo sędziów oraz kierownik ds. bezpieczeństwa muszą być 
wyposażeni w identyfikatory - wydane przez organizatora imprezy i noszone w łatwo 
widocznym miejscu. 

17. W niższych klasach rozgrywkowych organizator musi zapewnić: 
a) klasa Okręgowa - minimum 5 porządkowych ubranych w oznakowane kamizelki, 
b) klasa A - minimum 4 porządkowych ubranych w oznakowane kamizelki, 
c) klasa B - minimum 3 porządkowych ubranych w oznakowane kamizelki, 
d) koordynator służb klubowych zawodów piłkarskich (wszystkich klas) zobowiązany jest do 

dostarczenia sędziom, obserwatorowi sędziów lub delegatowi meczowemu (o ile ten jest obecny) 
wypełnionego arkusza „Informacja Organizatora Zawodów” (wzór arkusza do pobrania ze strony 
Pomorskiego ZPN), 

e) osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo sędziów oraz koordynator służb klubowych zawodów 
piłkarskich (wszystkich klas) muszą być wyposażeni w identyfikatory - wydane przez 
organizatora imprezy i noszone w łatwo widocznym miejscu. 

18. Zapewnić uczestnikom rozgrywanych zawodów pomoc medyczną, toalety oraz punkty małej 
gastronomii. 

19. Oznaczyć punkty sanitarne oraz zabezpieczyć nosze i prawidłowo oznakowanych noszowych. 
20. Wydzielić bezpieczne przejście pomiędzy szatniami a płytą boiska dla sędziów i zawodników obu 

drużyn. 
21. Zapewnić dla grup kibiców gości wydzielone miejsca na widowni - odpowiednio zabezpieczone i 

posiadające oddzielne wejście/wyjście na sektor, uniemożliwiające bezpośredni kontakt z kibicami 
gospodarzy. 

22. Zabezpieczenie szatni zawodników oraz sędziów przed przebywaniem i wchodzeniem do niej osób 
nieupoważnionych a także zapewnienie depozytu na rzeczy wartościowe obydwu drużyn należy do 
organizatora meczu. W przypadku kradzieży za powstałe szkody odpowiada organizator zawodów.  

23. Organizatorzy meczów piłki nożnej w IV lidze i klasach niższych zobowiązani są do ubezpieczania 
imprezy piłkarskiej.  

24. Zawody, które zostały zaopiniowane przez Pomorski ZPN i Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej jako 
mecze piłki nożnej mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zakłóceń porządkowych, 
zobowiązuje się do obowiązkowego zorganizowania narady z udziałem: Policji, Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej/Gminnej, organów samorządowych i organizatora rozgrywek w terminie do 14 dni 
przed zawodami. 

25. W przypadku uznania meczu, jako zawody o podwyższonym ryzyku, organizator zobowiązany jest 
realizować postanowienia art. 7 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009r. oraz wystąpić do władz 
administracyjnych z wnioskiem o wydanie odpowiedniego zezwolenia na organizację meczu o 
podwyższonym ryzyku - zachowując procedurę i zasady przeprowadzenia identyfikacji kibiców 
wpuszczonych na stadion. 

 
Część III 

Zasady przyjmowania przez organizatora meczów piłkarskich zorganizowanych grup kibiców 
gości. 

 
1. Klub piłkarski, jako organizator zawodów, ma obowiązek przyjąć zorganizowane grupy kibiców gości 

w liczbie 5 % ogólnej liczby udostępnionych miejsc na stadionie. 
2. Rozgrywanie meczu piłki nożnej bez udziału publiczności (kibiców gospodarzy lub kibiców gości) 

wymaga decyzji Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN. Wniosek o 
wydanie decyzji należy wnieść do Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego 
ZPN z 14 dniowym wyprzedzeniem. Decyzja zostaje podjęta po zasięgnięciu opinii policji i władz 
samorządowych. Jedyną przyczyną umożliwiającą wnioskowanie o rozgrywanie meczu bez udziału 
publiczności jest modernizacja stadionu. 
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3. Organizator zawodów nie może wprowadzić na podstawie własnych regulacji, zakazu wpuszczania 
na zawody mistrzowskie i pucharowe widzów, w tym również widzów drużyny przyjezdnej. 
Odstąpienie od powyższego może wynikać jedynie z postanowień, cytowanej w ust. 1 Ustawy, zakazu 
stadionowego oraz decyzji statutowych organów związkowych i administracyjnych zgodnie z 
uchwałą PZPN. 

4. Organizator zawodów nie może wpuszczać widzów na stadion przy orzeczonym zakazie rozgrywania 
zawodów z udziałem publiczności przez uprawniony organ dyscyplinarny Pomorskiego ZPN lub 
organ administracyjny. 

5. Organizator zawodów może odmówić wpuszczenia na stadion zorganizowanych grup kibiców 
drużyny przyjezdnej, którzy nie nabyli uprzednio biletów lub nie złożyli zapotrzebowania na 
bezpłatne wejściówki, na podstawie imiennej listy na daną imprezę za pośrednictwem klubu drużyny 
przyjezdnej stosownie do wymogów w tym zakresie. 

6. Klub drużyny przyjezdnej ma obowiązek złożenia zamówienia na bilety lub na bezpłatne wejściówki 
dla zorganizowanej grupy kibiców nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozegrania 
meczu. Klub drużyny gości podejmuje decyzję czy wysyła, co tym samym autoryzuje zorganizowaną 
grupę kibiców swojej drużyny na mecz wyjazdowy. W takim przypadku klub drużyny gości ponosi 
odpowiedzialność za zachowanie grupy swoich kibiców i ewentualne szkody przez nią wyrządzone 
na obiekcie stadionowym klubu drużyny gospodarzy. Klub drużyny przyjezdnej zobowiązany jest do 
przesłania do gospodarzy zawodów listy imienną uczestników. Informację należy przesłać faxem lub 
emailem nie później niż 3 dni przed terminem rozegrania spotkania. Zobowiązany jest również do 
przekazania informacji dot. przejazdu zorganizowanej grupy kibiców do klubu gospodarza zawodów 
oraz do Policji. 

7. Kluby występujące w roli gospodarza zawodów, zobowiązane są przyjąć kibiców drużyny gości, tylko 
i wyłącznie w grupach zorganizowanych (tj. osobę odpowiedzialną za grupę oraz imienną listę osób 
wraz z aktualnym dokumentem tożsamości).  

8. Formę rozliczenia należności za bilety ustala klub będący gospodarzem. 
9. Ceny biletów dla zorganizowanej grupy kibiców przyjezdnych nie może być wyższa od ceny dla 

kibiców gospodarzy na miejsca w sektorach o porównywalnym standardzie. 
10. Organizator zawodów ma obowiązek zakazać wstępu na obiekt, na którym rozgrywane są zawody 

osobom nietrzeźwym. Osoby zakłócające porządek, prowokujące do agresji, wznoszące ordynarne 
okrzyki oraz spożywające alkohol muszą być bezzwłocznie usunięte poza obiekt sportowy. 
Odpowiednie zarządzenia informujące publiczność muszą być zawarte w regulaminach 
umieszczonych w miejscach łatwo dostępnych i widocznych. 

 
Część IV 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa przestrzegane przez organizatora i kibiców. 
 

1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Stadionie: 
a) przedmiotów niebezpiecznych, w tym w szczególności broni palnej, pneumatycznej, gazowej oraz 

innych przedmiotów, które mogłyby zostać wykorzystane jako broń lub do zadawania ran 
ciętych, pchnięć lub ran kłutych bądź jako pociski, w tym także parasoli o ostrym zakończeniu; 

b) materiałów wybuchowych oraz wyrobów pirotechnicznych , w tym fajerwerków, kul świecących, 
rac, lamp stroboskopowych, mieszanek dymnych, świec dymnych; 

c) wszelkiego rodzaju napoi alkoholowych, środków odurzających i psychotropowych lub innych 
podobnie działających środków; 

d) wszelkiego rodzaju butelek, kubków, dzbanków lub puszek, jak również innych przedmiotów 
wykonanych z tworzywa sztucznego, szkła lub innego kruchego, tłukącego lub szczególnie 
twardego materiału; 

e) materiałów o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, politycznym, religijnym; 
f) wszelkich materiałów lub przedmiotów promocyjnych lub komercyjnych za wyjątkiem 

materiałów dopuszczonych przez Organizatora; 
g) pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących, łatwopalnych lub farbujących; 
h) dużych rozmiarów drzewców flagowych bądź banerów, dozwolone są jedynie elastyczne maszty 

plastikowe i tzw. maszty podwójne, których długość nie przekracza 1m, a średnica 1cm; 
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i) przedmiotów wytwarzających niewspółmierny do okoliczności hałas, w tym w szczególności 
wszelkich przedmiotów z napędem mechanicznym lub elektrycznym; 

j) dużych i nieporęcznych przedmiotów takich jak kaski, drabiny, stołki, składane krzesła, pudła; 
k) dużych ilości papieru/ lub rolek papieru; 
l) wskaźników laserowych. 

2. Bez wyraźnego zezwolenia Organizatora na Stadion nie mogą być wnoszone/wprowadzone: 
a) zwierzęta za wyjątkiem psów - przewodników; 
b) - transparenty lub flagi o wymiarach większych niż 2m x 1,5m 

3. Zabrania się podejmowania na terenie Stadionu między innymi następujących działań: 
a) używania elementów odzieży lub przedmiotów do zakrywania twarzy, celem uniemożliwienia 

lub utrudnienia identyfikacji; 
b) spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie 

działających środków; 
c) wszelkich innych zachowań niedozwolonych, niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie dla 

bezpieczeństwa innych uczestników lub porządku publicznego. 
 
Kluby zobowiązane są realizować wszystkie zalecenia wynikające z przepisów licencyjnych dla 
określonej klasy rozgrywkowej. 
 

Część V 
Obserwatorzy i delegaci. 

 
1. Kolegium Sędziów może wyznaczyć obserwatorów sędziów, natomiast Komisja ds. Bezpieczeństwa 

na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN delegatów meczowych na wybrane zawody IV ligi i klas 
niższych. 

2. Kluby mogą występować do Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN 
o dodatkowe wyznaczenie delegata meczowego (także na mecze wyjazdowe) pod warunkiem, że 
poniosą koszty delegacji. 

3. Do obowiązków obserwatora sędziów należy ocena pracy sędziów, a także pełnienie obowiązków 
delegata meczowego, gdy nie jest on obecny na zawodach. 

4. Delegat meczowy sprawuje nadzór i kontrolę nad bezpieczeństwem i organizacją zawodów, doradza 
i wspiera kierownika ds. bezpieczeństwa lub inne osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo podczas 
meczu z ramienia klubu. 

5. Przed meczem delegat meczowy, a w przypadku jego nieobecności obserwator sędziów ma 
obowiązek sprawdzenia wszystkich dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów na 
danym obiekcie. 

6. Wszystkie osoby funkcyjne uczestniczące w zawodach zobowiązane są do przestrzegania wydanych 
przez delegata meczowego (obserwatora sędziów) zaleceń, a także bieżącego usuwania 
niedociągnięć w zakresie organizacji i bezpiecznego przebiegu zawodów. 

7. Gospodarz zawodów na polecenie delegata meczowego zobowiązany jest do zorganizowania przed 
rozpoczęciem zawodów narady z udziałem przedstawicieli obu zespołów, sędziego i osób 
odpowiedzialnych za utrzymanie ładu i porządku na obiekcie sportowym. 

8. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do dostarczenia delegatowi meczowemu (obserwatorowi 
sędziów) po zawodach informacji o organizacji zawodów według wzoru znajdującego się na stronie 
pomorski-zpn.pl. 

9. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do udostępnienia pomieszczenia dla celów omówienia 
zawodów przez delegata meczowego (obserwatora sędziów) po meczu przez wymagany do tego 
czas. 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 417/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
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Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie udzielenia pełnomocnictw do organizacji i prowadzenia rozgrywek w sezonie 2018/2019 

przez Pomorski Związek Piłki Nożnej.    
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 11 § 1 ust. 1, art. 12 § 1 ust. 4 Statutu Pomorskiego ZPN 
postanawia się co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN, udzielone zostaje pełnomocnictwo do 
organizacji i prowadzenia rozgrywek w rejonie gdańskim w sezonie 2018/2019 w następującym 
zakresie: 
- III liga kobiet - jedna (1) grupa, 
- IV liga - jedna (1) grupa, 
- klasa Okręgowa - dwie (2) grupy, 
- klasa A - trzy (3) grupy, 
- klasa B - pięć (5) grup, 
- grupy młodzieżowe (w tym grupy dziewcząt), 
- Pucharu Polski. 
 
II.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN, udziela się pełnomocnictw do organizacji i 
prowadzenia rozgrywek przez Podokręg Słupski w sezonie 2018/2019 w następującym zakresie: 
- klasa Okręgowa - jedna (1) grupa, 
- klasa A - dwie (2) grupy, 
- klasa B - dwie (2) grupy, 
- grupy młodzieżowe (w tym grupy dziewcząt), 
- Pucharu Polski. 
 
III.Na wniosek wiceprezesa ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN, udziela się pełnomocnictw do 
organizacji i prowadzenia rozgrywek przez Podokręg Malborski w sezonie 2018/2019 w następującym 
zakresie: 
- klasa A - jedna (1) grupa, 
- klasa B - dwie (2) grupy, 
- grupy młodzieżowe (w tym grupy dziewcząt), 
- Pucharu Polski. 
 
IV.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN, pełnomocnikom 
Zarządu Pomorskiego ZPN ds. podokręgów, przewodniczącym Komisji ds. Rozgrywek, przewodniczącym 
Komisji Dyscyplinarnych, przewodniczącym Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, 
przewodniczącym Kolegium Sędziów, dyrektorowi Biura Pomorskiego ZPN, kierownikom Biur 
podokręgów oraz księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
- 21 - 

Uchwała nr 418/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia dokumentu „Zasady selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom sędziów 
Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019 i następne”. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 11 § 1 ust. 1 i art. 12 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego ZPN 
postanawia się co następuje: 
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I.Na wniosek przewodniczącego Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN zatwierdza się „Zasady 
selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom sędziów Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN na sezon 
2018/2019 i nastepne”. 
 
II.Tekst Zasad stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącemu Zarządu 
Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 418/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku 
w sprawie przyjęcia zasad selekcji i nadawania uprawnień obserwatorom sędziów Kolegium Sędziów 

Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019 
 
 

ZASADY SELEKCJI I NADAWANIA UPRAWNIEŃ OBSERWATOROM SĘDZIÓW  
KOLEGIUM SĘDZIÓW POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

na sezon 2018/2019 i następne  
 
I. Postanowienia ogólne  
1) Niniejsze zasady spełniają wymogi i zostały dostosowane do warunków Konwencji Sędziowskiej 

UEFA.  
2) Użyte w niniejszych zasadach określenie „obserwator” oznacza obserwatora sędziów IV ligi i klas 

niższych.  
3) Uprawnienia obserwatora na wniosek Zarządu KS Pomorskiego ZPN nadaje Zarząd Pomorskiego 

ZPN.  
4) Obserwatorem nie może być prezes, pracownik oraz działacz społeczny klubu piłkarskiego 

uczestniczącego w rozgrywkach szczebla centralnego, III ligi oraz w rozgrywkach prowadzonych 
przez Pomorski ZPN, a także osoba pełniąca funkcję delegata szczebla centralnego i lokalnego.  

5) Uprawnienia obserwatora nadaje się na każdy sezon rozgrywkowy przed jego rozpoczęciem. W 
uzasadnionych przypadkach Zarząd Pomorskiego ZPN może wnioskować o dokooptowanie 
kolejnych obserwatorów w przerwie między rundą jesienną a wiosenną danego sezonu.  

6) Obserwator otrzymuje uprawnienia po zatwierdzeniu przez Zarząd Pomorskiego ZPN.  
7) Obserwator musi:  

a) mieć minimum średnie wykształcenie (poświadczone kserokopią odpowiedniego dokumentu 
potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przewodniczącego KS ZPN),  

b) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną,  
c) kierować się w swoim postępowaniu: obiektywizmem, rzetelnością oraz mieć autorytet w 

organizacji sędziowskiej,  
d) odznaczać się wysokim poziomem znajomości Przepisów Gry w Piłkę Nożną, ich interpretacją 

oraz umiejętnością przekazywania wiedzy i doświadczenia,  
e) mieć doświadczenie w prowadzeniu zawodów co najmniej na szczeblu klasy okręgowej w roli 

sędziego głównego. Byli sędziowie mogą być obserwatorami o jedną klasę wyżej niż ta, którą 
osiągnęli jako sędziowie. Byli sędziowie-asystenci co najmniej szczebla centralnego mogą być 
również obserwatorami.  

f) aktywnie uczestniczyć w działalności macierzystego Kolegium Sędziów, szczególnie w zakresie 
szkolenia (nie dotyczy członków komisji działających w ramach KS PZPN),  

g) uczestniczyć we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez KS PZPN oraz KS Pomorski 
ZPN,  
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h) wykazywać należytą dyspozycyjność przy obsadzie zawodów.  
8) Klasa, którą dany kandydat na obserwatora osiągnął w karierze sędziowskiej, jest ważnym, ale nie 

decydującym kryterium przydziału do danej grupy obserwatorów. Zarząd KS dokonując przydziału 
bierze pod uwagę przede wszystkim przydatność merytoryczną danego kandydata na obserwatora.  

9) Obserwator może być pozbawiony przez Zarząd Pomorskiego ZPN uprawnień na wniosek Zarządu 
KS PZPN.  

10) Częstotliwość delegowania obserwatora na zawody piłkarskie leży w gestii Zarządu KS Pomorskiego 
ZPN i nie podlega roszczeniom ze strony obserwatora.  

11) Sprawy nie uregulowane w niniejszych Zasadach rozstrzygane będą zgodnie postanowieniami KS 
PZPN. 

 
II. Postanowienia szczegółowe  
1) Liczbę obserwatorów IV ligi oraz klas niższych na każdy sezon rozgrywkowy każdorazowo ustala KS 

Pomorskiego ZPN.  
2) Przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej kandydaci na obserwatorów poddawani są 

szkoleniu oraz egzaminowi teoretycznemu, który ma charakter zaliczeniowy.  
3) Zakres szkolenia, egzaminu i jego formę określa Zarząd KS PZPN.  
4) Minima zaliczeniowe wynoszą:  

a) w przypadku egzaminu teoretycznego - 80% prawidłowych odpowiedzi,  
b) w przypadku egzaminu filmowego - 70% prawidłowych odpowiedzi.  

5) Zaliczenie egzaminu jest warunkiem nieodzownym do utrzymania uprawnień obserwatora, ale o 
ostatecznym kształcie list przedstawianych Zarządowi Pomorskiego ZPN decyduje Zarząd KS 
Pomorskiego ZPN.  

6) Kandydata na obserwatora można zwolnić, w uzasadnionych przypadkach, z udziału w szkoleniu 
oraz ze złożenia sprawdzianu w pierwszym terminie. Nie zwalnia to jednak obserwatora od złożenia 
egzaminu w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN.  

7) Uprawnienia obserwatora wygasają:  
a) po zakończeniu sezonu,  
b) po ukończeniu 67 roku życia (nie dotyczy byłych obserwatorów UEFA, byłych sędziów głównych 

szczebla centralnego oraz byłych obserwatorów szczebla centralnego - w ich wypadku po 
ukończeniu 70 roku życia  

c) po złożeniu rezygnacji,  
d) po podjęciu decyzji przez władze dyscyplinarne Pomorskiego ZPN i PZPN,  
e) w wyniku niestosowania się do przepisów i postanowień Pomorskiego ZPN i PZPN.  

8) Decyzje w sprawie umieszczenia na liście kandydatów na obserwatorów mają charakter nominacji i 
nie podlegają zaskarżeniu.  

 
III. Postanowienia końcowe  
1) Obserwator może być okresowo urlopowany.  
2) Zarząd KS Pomorskiego ZPN może wnioskować do Zarząd Pomorskiego ZPN o zawieszenie 

uprawnienia obserwatora, lub skreślenie go z listy, jeżeli:  
a) nie uczestniczy w działalności macierzystego Kolegium Sędziów,  
b) ocenia sędziów nieobiektywnie, nieadekwatnie do ich umiejętności (zawyżania lub zaniżania 

noty),  
c) kontaktuje się osobiście lub telefonicznie z przedstawicielami klubów rozgrywających zawody, 

na które został wyznaczony. W tym przypadku sprawa zostanie przekazana do Komisji 
Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN,  

d) obserwatorzy szczebla centralnego oraz III ligi, którzy zaliczyli egzaminy zorganizowane przez 
KS PZPN są zwolnieni ze zdawania egzaminów. 

3) Niniejszy „Zasady…” zostały zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 
02.07.2018r. 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 419/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia dokumentu „Zasady zaszeregowania sędziów w sezonie rozgrywkowym 2018/2019 
i następnych”. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 z związku z art. 11 § 1 ust. 1 oraz art. 12 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego 
ZPN postanawia się co następuje: 
I.Na wniosek przewodniczącego Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN zatwierdza się „Zasady 
zaszeregowania sędziów w sezonie rozgrywkowym 2017/2018 i następnych”. 
 
II.Tekst Zasad stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącemu Zarządu 
Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 419/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku 
w sprawie przyjęcia dokumentu „Zasady zaszeregowania sędziów w sezonie rozgrywkowym 2018/2019 i 

następnych”. 
 

ZASADY ZASZEREGOWANIA SĘDZIÓW W SEZONIE ROZGRYWKOWYM 2018/2019 I NASTĘPNYCH 
 
I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE  
1) Niniejsze zasady zostały dostosowane do warunków Konwencji Sędziowskiej UEFA. 
2) Ilekroć mowa w niniejszych zasadach o „sezonie rozgrywkowym”, należy przez to rozumieć pełny 

cykl rozgrywkowy w systemie jesień - wiosna. 
3) Niniejsze zasady służą do ustalenia kolejności sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych w 

celu wyłonienia: 
a) sędziów w zakresie zaszeregowania w danej klasie rozgrywkowej, 
b) sędziów w zakresie awansu: z IV ligi do III ligi, z klasy Okręgowej do IV ligi, z klasy A do klasy 

okręgowej oraz z klasy B do klasy A, 
c) sędziów w zakresie spadku: z IV ligi do klasy Okręgowej, z klasy okręgowej do klasy A oraz z 

klasy A do klasy B. 
4) Sędzia powinien: 

a) odznaczać się nienaganną postawą etyczno-moralną; 
b) posiadać wymaganą testami sprawność fizyczną; 
c) brać czynny udział we wszystkich formach egzaminów oraz szkoleń 
d) złożyć pisemny wniosek o przyznanie licencji sędziego uprawniającej do prowadzenia zawodów 

w danej klasie rozgrywkowej do Komisji Licencji Sędziowskich Pomorskiego ZPN, zgodnie z 
odpowiednią uchwałą Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla sędziów 
piłkarskich.  

 
II. EGZAMINY PRAKTYCZNE 
1) Na zawodach mistrzowskich i pucharowych sędziowie poddawani są egzaminom praktycznym 

(obserwacjom) zgodnie z wytycznymi dla obserwatorów do oceny pracy sędziów, sędziów 
asystentów i sędziów technicznych. 
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2) Sędzia, który otrzymał z egzaminu praktycznego ocenę 7,4 lub niższą nie jest brany pod uwagę przy 
obsadach przez okres 4 kolejek rozgrywkowych oraz zostanie poddany egzaminowi komisyjnemu w 
swojej klasie zaszeregowania. Uzyskanie z egzaminu komisyjnego w klasie uprawnionej oceny 
niższej niż 7,5 powoduje natychmiastowe obniżenie klasy zaszeregowania sędziego. 

3) Otrzymanie po raz drugi przez sędziego oceny 7,4 lub niższej powoduje automatyczne 
natychmiastowe obniżenie klasy zaszeregowania sędziego. 

4) Aby sędzia mógł po zakończeniu sezonu awansować, musi być poddany w sezonie rozgrywkowym 
egzaminowi praktycznemu minimum: 
a) w IV lidze - 6 razy (minimum 3 razy w rundzie wiosennej), 
b) w klasie Okręgowej - 3 razy (minimum 2 razy w rundzie wiosennej), 
c) w klasie A - 2 razy (minimum 1 raz w rundzie wiosennej). 
d) w klasie B - 1 raz w sezonie rozgrywkowym. 

5) Do klasyfikacji za dany sezon rozgrywkowy zalicza się sędziemu oceny z egzaminów praktycznych, 
które odbędą się do zakończenia rundy wiosennej według terminarza rozgrywek i z wszystkich 
meczów, które prowadził w klasie, do której był uprawniony oraz meczów pucharowych. 

6) W IV lidze po rundzie jesiennej zostanie wyselekcjonowana grupa sędziów spełniających kryteria 
awansowe i uzyskująca zadowalające oceny z obserwacji w rundzie jesiennej. W zależności od liczby 
kandydatów do awansu, pretendenci będą obserwowani przez ustaloną przez Zarząd KS 
Pomorskiego ZPN liczbę obserwatorów, którzy oprócz wystawionych ocen będą zobowiązani do 
ustalenia listy rankingowej obserwowanej grupy sędziów. Będzie ona uwzględniona przy tworzeniu 
końcowej listy klasyfikacyjnej spośród egzaminowanych pretendentów. Kandydaci wyznaczeni przez 
Zarząd KS do ubiegania się o awans do III ligi w danym sezonie rozgrywkowym, bez względu na 
uzyskane oceny z zawodów, nie mogą opuścić szeregów IV ligi oraz nie dotyczą ich ustalenia 
wynikające z pkt II 2) i 3). 

7) W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS Pomorskiego ZPN ma prawo delegować sędziów 
perspektywicznych na mecze wyższej klasy, niż nominalnie im przysługująca w danym sezonie. 

8) Sędziowie prezentujący wysoki poziom prowadzenia zawodów będą częściej uwzględniani w 
obsadzie zawodów. Decyzje o braku nominacji, bądź o liczbie prowadzonych przez sędziego 
zawodów, nie mogą być przedmiotem odwołania i nie podlegają uzasadnianiu ze strony KS 
Pomorskiego ZPN. 

9) W uzasadnionych przypadkach Zarząd KS Pomorskiego ZPN wobec uzdolnionych sędziów 
prezentujących wysoki poziom arbitrażu ma prawo awansować sędziego w trakcie trwania sezonu. 

10) Zarząd KS Pomorskiego ZPN może unieważnić ocenę z egzaminu praktycznego w przypadkach gdy, 
występują merytoryczne błędy w arkuszu obserwatora stwierdzone przez Komisję Kwalifikacji. 
Zarząd KS Pomorskiego ZPN może zmienić ocenę z egzaminu praktycznego, w przypadku gdy, 
przedstawiony zostanie kompletny (całe zawody)  materiał filmowy z zawodów, a jego relacja w 
opinii Komisji Kwalifikacji  będzie znacznie odbiegać od zapisu w arkuszu obserwatora. 

 
III. EGZAMINY I SZKOLENIA SĘDZIÓW 
1) Sędziowie czynni wszystkich klas zaszeregowania mają obowiązek poddawać się wszelkim formom 

egzaminów oraz szkoleń organizowanych przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN. 
2) Egzaminy teoretyczne są konkursowe, zaś kondycyjne zaliczeniowe i odbywają się w terminach 

zatwierdzonych przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN. 
A. Egzaminy teoretyczne 
3) W trakcie sezonu rozgrywkowego sędziowie IV ligi, klasy okręgowej, klasy „A” oraz klasy „B” 

poddawani są 2 egzaminom teoretycznym (w formie testu 30 pytań - czas na odpowiedź 30 minut) 
ocenianym według poniższych reguł: 
a) błędna odpowiedź dotycząca kary zespołowej, wykluczenia z gry (czerwona kartka), decyzji o 

innym sposobie rozstrzygnięcia lub niepełna odpowiedź w zakresie wyboru powoduje 
przyznanie 0 pkt. 

b) każda niepełna odpowiedź w zakresie napomnienia (żółta kartka) powoduje obniżenie oceny o 
0,5 pkt. 

4) Dopuszcza się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu sprzętu komputerowego. 
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5) Łączna ilość punktów uzyskana z testu egzaminacyjnego decyduje o ocenie, zgodnie z poniższą 
tabelą: 

Ilość punktów 
Ocena w zależności od klasy 

IV liga klasa O i A klasa B 
30 5 5 5 
29,5 4,9 4,9 4,9 
29 4,8 4,8 4,8 
28,5 4,7 4,7 4,7 
28 4,6 4,6 4,6 
27,5 4,5 4,5 4,5 
27 4,4 4,4 4,4 
26,5 4,3 4,3 4,3 
26 4,2 4,2 4,2 
25,5 4,1 4,1 4,1 
25 4,0 4 4 
24,5 3,9 3,9 3,9 
24 3,8 3,8 3,8 
23,5 0 3,7 3,7 
23 0 3,6 3,6 
22,5 0 3,5 3,5 
22 0 3,4 3,4 
21,5 0 3,2 3,35 
21 0 3 3,3 
20,5 0 0 3,25 
20 0 0 3,2 
19,5 0 0 3,15 
19 0 0 3,1 
18,5 0 0 3,05 
18 0 0 3 
<18,0 0 0 0 
Zaliczenie egzaminu poprawkowego 2 2 2 

6) Ogólna ocena z egzaminów teoretycznych stanowi średnią arytmetyczną ocen z 2 testów 
egzaminacyjnych w danym sezonie rozgrywkowym. 

7) Nieobecność na egzaminie teoretycznym, podobnie jak jego niezaliczenie, powoduje uzyskanie przez 
sędziego oceny 0,0. Niezaliczenie egzaminu powoduje również wstrzymanie sędziego w obsadzie 
zawodów do czasu zaliczenia kolejnego egzaminu teoretycznego (poprawkowego), z którego uzyska 
ocenę 2,0. Sędziowie IV ligi, klasy okręgowej i klasy A, B wstrzymani w obsadzie zawodów z tytułu 
niezaliczenia egzaminu teoretycznego mogą prowadzić do czasu zaliczenia egzaminu teoretycznego, 
zawody młodzieżowe klasy Junior Młodszy B1 i  wszystkich kategorii młodszych. 

8) Sędziom nieobecnym na egzaminie nie zostanie przyznana ocena 0,0, jeśli ich absencja 
spowodowana była obsadą na zawody względnie szczególnie ważnymi powodami. Decyzję o uznaniu 
nieobecności sędziego na egzaminie teoretycznym (w wyjątkowych przypadkach) za 
usprawiedliwioną podejmuje Zarząd KS Pomorskiego ZPN. Taka decyzja nie powoduje sankcji z 
pkt.III.A.7. 

9) Sędziowie, którym uznana została nieobecność za usprawiedliwioną, mają obowiązek poddania się 
egzaminowi teoretycznemu w terminie wyznaczonym przez Komisję Szkoleniową KS Pomorskiego 
ZPN. Niezaliczenie tego egzaminu spowoduje sankcje opisane w pkt. III.A.7. 

10) Sędzia, który w danym sezonie rozgrywkowym uzyska z egzaminu teoretycznego ocenę 0,0 
(niezaliczenie lub nieprzystąpienie do testu), nie ma prawa awansu w danym sezonie 
rozgrywkowym. 

B. Egzaminy kondycyjne 
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11) Sędziowie IV ligi, klasy okręgowej, klasy A oraz klasy B są poddawani jesiennemu i wiosennemu 
egzaminowi kondycyjnemu. Każdy z tych egzaminów - jesienny i wiosenny – odbywa się w jednym 
terminie i jest zaliczeniowy.  
Kandydaci spośród sędziów IV ligi chcący ubiegać się o awans w danym sezonie rozgrywkowym, w 
wiosennym terminie egzaminu biegają limity dla sędziów III ligi. 
Jeżeli sędzia IV (kandydat do III ligi) przystępując do egzaminu według limitów klasy wyższej, nie 
zaliczy egzaminu kondycyjnego, to takie  przystąpienie do egzaminu jest traktowane jako nie 
zaliczony pierwszy termin egzaminu kondycyjnego. 
Warunkiem zaliczenia sprawdzianu kondycyjnego - interwałowego, składającego się z dwóch testów, 
jest uzyskanie minimum zaliczeniowego z testu nr 1 i testu nr 2. 

Test 1: 
6x 40 metrów w odstępach 1 minutowych - maksymalny dopuszczalny czas dla każdego z 6 szybkich 
biegów: patrz tabela poniżej. 
Jeżeli sędzia upada lub potyka się, dostaje dodatkową próbę (1 próba = 1 x 40 metrów). Jeśli sędzia nie 
zalicza jednej z sześciu prób, to dostaje tylko jedną dodatkową próbę po szóstym starcie. Jeśli dwa 
sprinty są niezliczone, to sędzia nie zalicza tego testu. Warunkiem przystąpienia do testu nr 2 jest 
zaliczenie testu nr 1. 
Test 2: 
Sprawdzający naprzemienną aktywność biegu z chodem. Na pierwszy gwizdek prowadzącego test - 
sędziowie muszą pokonać 150 metrów w czasie „X” sekund z miejsca startu. Po czym mają oni „Y” 
sekund na pokonanie 50 metrów idąc. Na kolejny sygnał gwizdka sędziowie muszą ponownie przebiec 
150 metrów w czasie „X” sekund, po czym następuje przejście 50 metrów w czasie „Y” sekund. To składa 
się na 1 okrążenie. 

Kryterium wieku: 
Element biegu 

interwałowego: 
Bieg 6x40 m 

(w każdym biegu) 
X Y 

sędziowie III ligi  
- 12 okrążeń oraz kandydaci na sędziów III ligi 

15 18 6,0 

sędziowie IV ligi  
- 12 okrążeń 

15 20 6,2 

sędziowie klasy Okręgowej  
- 12 okrążeń do awansu, 10 na zaliczenie 

15 22 6,4/6,2-do awansu 

sędziowie klasy A  
- 12 okrążeń do awansu, 10 na zaliczenie 

17 24 6,8 

sędziowie klasy B 12  
- okrążeń do awansu, 10 na zaliczenie 

17 26 7,0 

sędziowie do dyspozycji referenta  
- 6 okrążeń - na zawody klasy B i młodzieżowe od JC w dół 

17 26 9,0 

(wszyscy sędziowie są poddawani egzaminom kondycyjnym 2 razy w sezonie). 
Każdy sędzia musi przybyć przed sygnałem gwizdka do „strefy chodzenia”, którą wyznaczają 3 pachołki 
(1,5 metra przed i 1,5 metra za oznaczeniem dystansu 75 metrów). Jeśli sędzia wyraźnie nie postawi 
jednej stopy w „strefie chodzenia”, to obsługujący test sygnalizuje powyższe zdarzenie. Za pierwszym 
razem sędzia otrzymuje ostrzeżenie, za drugim zostanie wykluczony ze sprawdzianu. Sędziowie nie 
mogą opuścić „strefy chodzenia” przed następnym gwizdkiem. Ilość okrążeń do zaliczenia tego testu 
wynosi 10 (w III i IV lidze 12 okrążeń). Sędziowie chcący ubiegać się o awans do klasy wyższej muszą 
zaliczyć 12 pełnych okrążeń w każdym egzaminie. Sędzia, który nie ubiega się o awans również może 
kontynuować bieg aż do 12 okrążeń, aby wykazać swoje dobre przygotowanie kondycyjne do 
prowadzenia zawodów. Może to być brane pod uwagę w podsumowaniu całego sezonu przez Zarząd KS 
Pomorskiego ZPN. 
12) W przypadku nieosiągnięcia wyznaczonych czasów lub dystansu 4000m (w III i IV lidze 4800 m) test 

kondycyjny nie będzie zaliczony. 
13) Sędzia, który nie przystąpi do egzaminu kondycyjnego na pierwszym i drugim egzaminie, w tym w 

dodatkowych terminach wyznaczonych z powodu nieobecności usprawiedliwionej, zostanie 
pozbawiony uprawnień do prowadzenia zawodów w klasie zaszeregowania. Jeżeli natomiast w 



- 50 - 

 

jednym z egzaminów nie zaliczy egzaminu kondycyjnego, może przystąpić do egzaminu 
poprawkowego w terminie wyznaczonym przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN. Do momentu zdania 
egzaminu poprawkowego sędzia nie będzie brany pod uwagę w obsadzie zawodów, a w przypadku 
nie zaliczenia egzaminu w terminie dodatkowym, zostanie wstrzymany w obsadach do czasu 
uzyskania zaliczenia. 

14) Sędzia, który w trakcie zdawania egzaminu kondycyjnego dozna kontuzji, potwierdzonej przez 
lekarza zaświadczeniem lekarskim, uniemożliwiającej mu zaliczenie tego egzaminu, może egzamin 
powtórzyć, w warunkach określonych przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN, po zgłoszeniu gotowości 
przystąpieniu do testu sprawnościowego. Zaświadczenie lekarskie musi być złożone w terminie 3 dni 
od dnia egzaminu. 

15) Sędzia IV ligi, klasy Okręgowej i klasy A, B który nie zaliczy egzaminu kondycyjnego (jesiennego lub 
wiosennego) zostanie natychmiastowo wstrzymany w obsadzie zawodów jako sędzia i zostanie 
pozbawiony prawa awansu w sezonie rozgrywkowym. 

16) Sędzia klasy A, który w trakcie sezonu rozgrywkowego został zdegradowany do klasy B ma 
obowiązek przystąpić do dwóch egzaminów kondycyjnych w danym sezonie rozgrywkowym zgodnie 
z zasadami zaszeregowania. 

17) Egzamin w dodatkowym terminie może być zorganizowany warunkowo dla sędziów, którzy ze 
względów zdrowotnych lub szczególnie ważnych powodów nie mogli uczestniczyć w zasadniczym 
terminie egzaminu. O uwzględnieniu usprawiedliwienia decyduje Zarząd KS Pomorskiego ZPN. 
Sędziowie ci, nie tracą z tego tytułu prawa awansu do wyższej klasy rozgrywkowej. W dodatkowym 
terminie zdają również egzamin sędziowie, którzy nie zaliczyli go w terminie zasadniczym, lecz fakt 
przystąpienia do egzaminu dodatkowego (poprawkowego) powoduje, że nie są oni uwzględnieni w 
awansie. Sędziowie, którzy nie przystąpili lub nie zaliczyli egzaminu w terminie zasadniczym zostają 
wstrzymani w obsadzie zawodów do czasu zaliczenia egzaminu w dodatkowym terminie. Jeśli sędzia 
nie zaliczył jesiennego egzaminu kondycyjnego w pierwszym terminie (włączając w to również fakt 
nieprzybycia) i nie pojawił się względnie nie zaliczył egzaminu kondycyjnego w terminie 
dodatkowym, to jest wstrzymany w obsadzie do czasu zaliczenia wiosennego egzaminu 
kondycyjnego. 

18) Sędziom delegowanym przez PZPN i Pomorski ZPN na zawody w czasie egzaminów, wyniki 
osiągnięte w oficjalnym dodatkowym terminie zaliczone zostaną jakby uzyskane zostały w 
pierwszym terminie. Fakt ten również nie powoduje wstrzymania tego sędziego w obsadzie 
zawodów do momentu zaliczenia egzaminów. Dotyczy to również sędziów prowadzących zawody 
poza granicami kraju, jeśli ich przylot do Polski następuje w okresie krótszym niż 48 godzin przed 
wyznaczonym egzaminem. 

19) Sędziom oraz sędziom asystentom szczebla centralnego, którzy zaliczyli egzamin kondycyjny 
organizowany przez PZPN, zostanie uznany wynik tego egzaminu, o ile odbył się on nie wcześniej niż 
90dni od daty egzaminu organizowanego w Pomorskim ZPN. 

20) Jeżeli sędzia międzynarodowy, uczestniczył w oficjalnym egzaminie kondycyjnym organizowanym  
przez PZPN, UEFA lub FIFA, to wynik sprawdzianu kondycyjnego zostanie mu zaliczony, jeśli zakres i 
forma tego egzaminu były identyczne jak przewidziane w danym terminie egzaminu w Polsce. 
Podstawą do zaliczenia w takim przypadku będzie oficjalny dokument PZPN, UEFA lub FIFA. 

21) Wszystkie egzaminy poprawkowe (o których mowa w niniejszych zasadach) odbywają się tylko w 
terminach ustalonych przez Zarząd KS Pomorskiego ZPN. 

22) Jeżeli sędzia w ciągu 3 dni od dnia egzaminu, w formie pisemnej skierowanej do Zarządu KS 
Pomorskiego ZPN, nie przedłoży usprawiedliwienia nieobecności na którymkolwiek z egzaminów, to 
traci prawo do obsad sędziowskich do czasu zaliczenia testu kondycyjnego. Zarząd KS Pomorskiego 
ZPN po rozpatrzeniu podania o usprawiedliwienie podejmie stosowną decyzję. 

23) Na żądanie komisji egzaminacyjnej sędziowie przystępujący do egzaminu kondycyjnego mają 
obowiązek okazać dowód tożsamości oraz aktualne badanie lekarskie. W razie braku takiego 
dokumentu, gdy tożsamość uczestnika egzaminu nie zostanie jednoznacznie potwierdzona lub 
badanie lekarskie jest nieaktualne, sędzia nie zostanie dopuszczony do egzaminu. Jeśli mimo to osoba 
ta przystąpi do egzaminu, jej wynik nie zostanie uwzględniony. 

C. Szkolenia sędziów 
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24) Sędziowie mają obowiązek udziału w szkoleniu korespondencyjnym w ciągu sezonu rozgrywkowego 
i przekazywania prac pisemnych do Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN w ściśle ustalonych przez 
Zarząd terminach, jeżeli Zarząd KS uzna tę formę szkolenia za obowiązkową w danym sezonie 
rozgrywkowym. 

25) Sędziowie przekazując prace szkolenia korespondencyjnego winni uzyskać potwierdzenie jej 
przekazania (jeśli dokonują tego osobiście) lub dowodu przesyłki poleconej kierowanej na adres 
Pomorskiego ZPN. 

26) Nieprzesłanie pracy szkolenia korespondencyjnego, przesłanie po terminie, bądź jej niezaliczenie 
(łącznie z przypadkiem przesłania powielonej znaczącej części pracy innego autora) powoduje 
przyznanie sędziemu punktów ujemnych za każdy element szkoleniowy, jak w tabeli (IV ppkt1). 

 
IV. INNE ELEMENTY WSPÓŁZAWODNICTWA SĘDZIÓW 
1) Współzawodnictwo sędziów obejmuje również ocenę wywiązywania się z obowiązków i aktywności 

organizacyjnej w niżej wymienionych składowych: 
Elementy składowe Punkty 
a) przedłożenie aktualnej karty zdrowia po wyznaczonym terminie - 0,50 pkt 
b) nieopłacenie w terminie całości należnych składek - 0,50 pkt 
c) każdy kolejny miesiąc opóźnienia płatności - 0,50 pkt 
d) kara dyscyplinarna - nagana lub kara pieniężna - 0,25 pkt 
e) kara dyscyplinarna - dyskwalifikacja od 1 meczu do 1 miesiąca - 0,35 pkt 
f) kara dyscyplinarna - dyskwalifikacja od 1 do 6 miesięcy - 0,50 pkt 
g) kara dyscyplinarna - dyskwalifikacja powyżej 6 miesięcy - 1,00 pkt 
h) nienależyte wywiązanie się sędziego IV ligi z obowiązku uczestnictwa 

w szkoleniu korespondencyjnym - opisane w punkcie C. (przesłanie 
po terminie lub jej niezaliczenie) 

- 0,30 pkt 

i) nienależyte wywiązanie się sędziego IV ligi z obowiązku uczestnictwa 
w szkoleniu korespondencyjnym - opisane w punkcie C. 
(nieprzekazanie pracy) 

- 0,50 pkt 

j) obecność na każdym szkoleniu sędziów + 0,20 pkt 
l) działalność społeczna na rzecz Kolegium Sędziów oraz Pomorskiego 

ZPN potwierdzona przez Zarząd Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN 
+ 0,10 pkt 

m) niezaliczenie egzaminu kondycyjnego lub nie przystąpienie do niego z   
tytułu nieobecności nieusprawiedliwionej 

- 0,50 pkt 

n) zaliczenie egzaminu teoretycznego w pierwszym terminie 
wyznaczonym przez Komisję Szkoleniową 

+ 0,10 pkt 

o) zaliczenie egzaminu kondycyjnego w pierwszym terminie 
wyznaczonym przez Komisję Szkoleniową 

+ 0,10 pkt 

2) Stosowna ilość punktów zostanie dodana/odjęta do ogólnej oceny sędziego. 
 
V. LISTY KLASYFIKACYJNE 
1) Po zakończeniu każdego sezonu rozgrywkowego Zarząd KS ZPN ustala listę klasyfikacyjną sędziów 

danej klasy rozgrywkowej na podstawie danych przekazanych przez Komisję Szkoleniową KS 
PomZPN, biorąc pod uwagę m.in.: 
a) oceny oraz merytoryczną treść obserwacji z poszczególnych meczów, 
b) wyniki uzyskane na egzaminach sędziów w danej klasie zaszeregowania, 
c) rankingi sporządzane przez obserwatorów, gdzie ma to zastosowanie. 

2) Listy klasyfikacyjne dla sędziów wszystkich klas rozgrywkowych sporządzone zostaną z ogólną notą 
sędziego (N), która dla sędziów poszczególnych klas stanowi sumę składowych ustaloną według 
wzoru: N = EP x 4,0 + ET + W gdzie: 
a) EP - średnia ocena egzaminu praktycznego (obserwacje),  
b) ET - ocena ogólna egzaminów teoretycznych, 
c) W - element współzawodnictwa sędziów. 
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3) Jeżeli w trakcie sezonu rozgrywkowego sędzia uzyska ocenę 7,9 lub 7,8 oraz ponieważ w przypadku 
wystawienia ocen 7,8 lub 7,9 należy podać jaka byłaby ocena, gdyby sędzia nie popełnił jednego 
poważnego błędu, to do ustalenia list klasyfikacyjnych za dane zawody bierze się ocenę jak poniżej: 

Ocean Ocena przewidywana Ocena do listy 

7,9 8,4 lub wyżej 8,2 
7,9 8,3 8,15 
7,8 8,2 8,1 
7,8 8,1 8,05 
7,8 8,0 7,9 

4) Sędzia, który w trakcie trwania sezonu złoży rezygnację z sędziowania lub zostanie mu podwyższona 
klasa zaszeregowania, nie zostanie po zakończeniu sezonu rozgrywkowego uwzględniony na 
ostatecznej liście klasyfikacyjnej swojej klasy rozgrywkowej, do której został zaszeregowany na 
początku sezonu rozgrywkowego. 

5) Sędziowie, którym w trakcie sezonu obniżono klasę zaszeregowania zostaną umieszczeni na liście 
klasyfikacyjnej niższej klasy zaszeregowania w osobnej grupie „sędziów bez prawa awansu”. 

6) Sędziowie pozostający do dyspozycji Zarządu KS Pomorskiego ZPN są ujmowani na listach 
klasyfikacyjnych sędziów klasy B. 

7) Jeżeli sędziowie uzyskają jednakowe oceny ogólne N w danej klasie rozgrywkowej, to o zajętym 
przez nich miejscu na końcowej liście klasyfikacyjnej decyduje Zarząd KS uwzględniając średnią ocen 
z egzaminów: praktycznego (obserwacje), a następnie pisemnego. 

 
VI. ZASZEREGOWANIE SĘDZIÓW 
1) Przed każdym sezonem Zarząd KS Pomorskiego ZPN ustala liczbę sędziów niezbędnych do 

prowadzenia zawodów w każdej klasie rozgrywkowej z uwzględnieniem liczby sędziów Ekstraklasy 
I, II i III ligi. 

2) Dopuszcza się uwzględnienie wniosków Komisji Mentorskiej KS Pomorskiego ZPN w zakresie 
uprawnień sędziów w kolejnym sezonie rozgrywkowym. 

3) Po uwzględnieniu wymogów punktu 1. i na podstawie list klasyfikacyjnych sędziów w 
poszczególnych klasach rozgrywkowych Zarząd KS Pomorskiego ZPN przedstawia propozycję 
Zarządowi Pomorskiego ZPN o zaszeregowaniu sędziów do III i IV ligi oraz podejmuje decyzje o 
uprawnieniu sędziów do prowadzenia zawodów w klasie Okręgowej i w niższych klasach w 
następnym sezonie rozgrywkowym. 

4) Ustala się następującą ilość sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych w sezonie 
rozgrywkowym 2018/2019: 
a) IV liga - około 30 sędziowie, asystenci szczebla centralnego;  
b) klasa Okręgowa - ok. 65 sędziów (w tym do 20 sędziów z podokręgu Słupsk); 
c) klasa A - nie mniej niż 100 sędziów (w tym do 34 sędziów z podokręgu Słupsk oraz podokręgu 

Malbork do 17). 
5) Listy klasyfikacyjne sędziów w poszczególnych klasach rozgrywkowych stanowią kryterium 

pomocnicze do ustalania zaszeregowań sędziów na następny sezon rozgrywkowy. Uwzględniając 
aktualne wytyczne KS PZPN, Zarząd KS Pomorskiego ZPN może wytypować do awansu lub 
utrzymania w poszczególnych klasach zaszeregowań sędziów perspektywicznych, którzy zajęli 
niższe pozycje na liście klasyfikacyjnej, zamiast sędziów, których wiek lub inne kryteria realnie nie 
predestynują ich do awansu na szczebel centralny lub do wyższej klasy w rozgrywkach 
prowadzonych przez Pomorski ZPN, albo utrzymania (pozostawania) w danej klasie zaszeregowania. 

6) Przed rozpoczęciem rundy wiosennej na wniosek Zarządu KS Pomorskiego ZPN może być 
awansowany do każdej klasy rozgrywkowej sędzia po spełnieniu kryteriów egzaminu kondycyjnego 
dla danej klasy. 

 
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1) Awans lub prolongata uprawnień sędziego następuje po spełnieniu wszystkich warunków zawartych 

w niniejszych Zasadach. 
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2) Sędzia może być czasowo urlopowany. O zaliczeniu urlopowanego sędziego do określonej grupy 
arbitrów oraz zakresie niezbędnych do zaliczenia egzaminów decyduje Zarząd KS Pomorskiego ZPN 
po zakończeniu urlopu. W przypadku urlopu sędziego trwającego dłużej niż 6 miesięcy, sędzia może 
mieć prolongowane uprawnienia w klasie, w której odbywa urlop, pod warunkiem zaliczenia 
egzaminów teoretycznych i kondycyjnych, oraz szkolenia korespondencyjnego, objętych 
obowiązującymi zasadami. 

3) Urlopowanie sędziego, które nie obejmuje całej rundy rozgrywkowej nie zwalnia sędziego z 
uczestnictwa we wszystkich formach szkolenia. 

4) Sędziowie ukarani dyskwalifikacją przez Komisję Dyscyplinarną Pomorskiego ZPN nie są zwolnieni z 
obowiązku uczestnictwa we wszelkich formach szkolenia i egzaminach organizowanych przez 
Zarząd KS Pomorskiego ZPN. 

5) Sędzia IV ligi, klasy Okręgowej i klasy A może być przesunięty do niższej klasy rozgrywkowej w 
trakcie trwania sezonu rozgrywkowego, jeżeli: 
a) naruszy normy etyczno-moralne lub sportowe w związku z pełnieniem funkcji sędziego (w tym 

również, gdy postawione mu zostaną zarzuty przez prokuraturę związane z korupcją w sporcie 
bądź zostanie skazany prawomocnym wyrokiem przez sąd powszechny za przestępstwa 
popełnione umyślnie) albo, 

b) nie przestrzega regulaminów i postanowień PZPN lub Pomorskiego ZPN albo, 
c) łamie lub uchyla się od spełnienia wymogów ujętych w niniejszych zasadach albo, 
d) nie uczestniczy aktywnie i czynnie w działalności organizacyjnej oraz szkoleniach 

organizowanych przez KS, 
e) Komisja Dyscyplinarna Pomorskiego ZPN - na wniosek Komisji Licencyjnej Sędziów Pomorskiego 

ZPN - zawiesi lub pozbawi sędziego licencji albo, 
f) prowadzi zawody na niezadowalającym poziomie. 

6) Wszelkie zmiany w niniejszych zasadach wymagają każdorazowo formy aneksu do niniejszej 
uchwały. 

7) Prawo do interpretacji niniejszych „Zasad zaszeregowania…” przysługuje Zarządowi Pomorskiego 
ZPN. 

8) Niniejsze „Zasady zaszeregowania...” obowiązują w sezonie rozgrywkowym 2018/2019 i nastepnych. 
9) Niniejsze „Zasady zaszeregowania...” wchodzą w życie z dniem uchwalenia. 
10) Niniejszy „Zasady zaszeregowania…” zostały zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego 

ZPN w dniu 02.07.2018r. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 420/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia sędziów III ligi na sezon 2018/2019. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: 
I.Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN jako sędziowie III ligi na sezon 2018/2019 
zatwierdzeni zostają następujący arbitrzy: 

1. Mateusz Bieszke, 
2. Filip Kaliszewski, 
3. Marek Marcinkowski, 
4. Sebastian Pakuszewski, 
5. Kamil Rybiński, 
6. Mateusz Tarnowski, 

oraz sędzia FIFA 
1. Ewa Augustyn. 
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II.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącemu Zarządu 
Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 421/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia sędziów na szczeblu IV ligi w sezonie rozgrywkowym 2018/2019. 
 

Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z przepisami „Zasady 
zaszeregowania sędziów Pomorskiego ZPN na sezon rozgrywkowy 2018/2019” postanawia się co 
następuje: 
I.Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN jako sędziowie IV ligi na sezon 2018/2019 
zatwierdzeni zostają następujący arbitrzy: 

1. Jewgienij Adamonis, 
2. Bartłomiej Behmke, 
3. Krzysztof Borycki, 
4. Michał Brodzik, 
5. Łukasz Buda, 
6. Marek Czarnecki, 
7. Adam Czyż, 
8. Mirosław Cyrson, 
9. Mateusz Gajewski, 
10. Karol Gardyjasz, 
11. Paweł Jóźko, 
12. Sebastian Karski, 
13. Krzysztof Kochel, 
14. Łukasz Kofluk, 
15. Mariusz Kuczkowski, 
16. Michał Łukaszewski, 
17. Sebastian Marciniak, 
18. Dawid Michalski, 
19. Sebastian Myszk, 
20. Eliasz Nelke, 
21. Piotr Pagieła, 
22. Hubert Sawicki, 
23. Tomasz Konkel, 
24. Adam Skurat, 
25. Marcin Skwiot, 
26. Leszek Wnuk, 
27. Artur Zakrzewski, 
28. Michał Żurawski, 
29. Bartłomiej Żmuda, 

oraz sędziowie szczebla centralnego: 
1. Dariusz Bohonos, 
2. Rafał Brieger, 
3. Bartosz Heinig, 
4. Marek Szerszeń. 
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II.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącemu Zarządu 
Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 422/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia obserwatorów sędziów na sezon 2018/2019. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: 
I.Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN jako obserwatorzy sędziów III ligi i klas 
niższych na sezon 2018/2019 zatwierdzone zostają następujący osoby: 

1. Paweł Dreschel, 
2. Jarosław Boratyński, 
3. Grzegorz Rek, 
4. Roman Anastaziak, 
5. Przemysław Wądołowski, 
6. Dariusz Borucki. 

 
II.Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN jako obserwatorzy sędziów IV ligi i klas 
niższych na sezon 2018/2019 zatwierdzone zostają następujący osoby: 

1. Michał Necel, 
2. Kamil Grzębowski, 
3. Zbigniew Kolter, 
4. Tomasz Pawlak, 
5. Henryk Rompa, 
6. Franciszek Bieliński, 
7. Adam Manuszewski, 
8. Maciej Zwara, 
9. Tadeusz Tama, 
10. Andrzej Lewicz, 
11. Wiesław Schwarz. 

 
III.Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN jako obserwatorzy sędziów klasy 
Okręgowej i klas niższych na sezon 2018/2019 zatwierdzone zostają następujący osoby: 

1. Radosław Szatkowski, 
2. Krzysztof Gałek, 
3. Bogdan Kłopocki, 
4. Edmund Lizoń, 
5. Radosław Mordaka,  
6. Mieczysław Kochel, 
7. Wojciech Pagieła, 
8. Krzysztof Kaczmarek. 

 
IV.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącemu Zarządu 
Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
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Radosław Michalski 
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Uchwała nr 423/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia delegatów meczowych na sezon rozgrywkowy 2018/2019. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 11 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co 
następuje: 
I.Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN 
na delegatów meczowych Pomorskiego ZPN na sezon 2018/2019 zatwierdza się następujące osoby: 
a) z uprawnieniami III ligi i niższych klas rozgrywkowych: 

1. Józef Dąbrowski, 
2. Gerard Sobecki, 

b) z uprawnieniami IV ligi i niższych klas rozgrywkowych: 
1. Błażej Jenek, 
2. Karol Kublik, 
3. Henryk Nowacki, 
4. Andrzej Szaj, 
5. Dariusz Watróbski,  
6. Przemysław Zagórski. 

 
II.Realizację uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach 
Piłkarskich Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 424/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie odwołania członka i sekretarza Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN Kamila Dunaja. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN w związku z brakiem aktywności z funkcji sekretarza i członka 
Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN odwołany zostaje Kamil Dunaj. 
 
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 425/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania na członka i sekretarza Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN Mateusza Wiech. 
 
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 na członka z jednoczesnym powierzeniem funkcji sekretarza 
Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN powołany zostaje Mateusz Wiech. 
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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 426/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania trenerów poszczególnych kadr młodzieżowych Pomorskiego ZPN na sezon 
2018/2019. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 17 w związku z art. 11 § 1 ust. 3 oraz art. 61 § 2 ust. 4 Statutu Pomorskiego 
ZPN postanawia się co następuje: 
I.Na wniosek trenera koordynatora Pomorskiego ZPN, na sezon 2018/2019, powołana zostaje kadra 
szkoleniowa poszczególnych reprezentacji Pomorskiego ZPN w następującym składzie: 
a) kadra chłopców rocznik 2005: 
- Paweł Wypij - pierwszy trener, 
- Łukasz Godlewski - trener asystent, 
- Michał Chamera - trener bramkarzy, 
b) kadra chłopców rocznik 2006: 
- Tomasz Borkowski - pierwszy trener, 
- Krzysztof Wilk - trener asystent, 
- Michał Chamera - trener bramkarzy, 
c) kadra dziewcząt rocznik 2003: 
- Robert Chałaszczyk - pierwszy trener, 
- Mateusz Sroka - trener asystent, 
d) kadra dziewcząt rocznik 2004: 
- Karol Złonkiewicz - pierwszy trener, 
- Hanna Dryja - trener asystent. 
 
II.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 427/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania kadry szkoleniowej OSSM PZPN oraz klas sportowych na rok szkolny 2018/2019. 
 

Na podstawie art. 35 § 1 ust. 17 w związku z art. 11 § 1 ust. 3, art. 12 § 1 ust. 23 oraz art. 61 § 2 ust. 4 
Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. szkolenia Pomorskiego ZPN powołuje się kadrę szkoleniowo-organizacyjną 
Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży PZPN w Gdańsku, na rok szkolny 2018/2019, w następującym 
składzie: 
- Paweł Wypij - trener koordynator, 
- Szymon Hartman - klasa III c gimnazjum, 
- Krzysztof Janczak - klasa III c gimnazjum, 
- Maciej Gemborys - klasa III c gimnazjum, trener bramkarzy. 
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II.Na wniosek wiceprezesa ds. szkolenia Pomorskiego ZPN powołuje się kadrę szkoleniowo-
organizacyjną klasy sportowej Pomorskiego ZPN przy ZSSiO w Gdańsku, na rok szkolny 2018/2019, w 
następującym składzie: 
- Łukasz Godlewski - klasa VII, 
- Paweł Wypij - klasa VII, 
- Jakub Frydrych - klasa VIII, 
- Tomasz Borkowski - klasa VIII, 
- Maciej Gemborys - klasa VII i VIII, trener bramkarzy, 
- Artur Kosznicki - trener przygotowania motorycznego.  
 
III.Na wniosek wiceprezesa ds. szkolenia Pomorskiego ZPN powołuje się kadrę szkoleniowo-
organizacyjną Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży PZPN w Malborku, na rok szkolny 2018/2019, 
w następującym składzie: 
- Henryk Pawłowski - trener koordynator, 
- Michał Krawczyk - klasa III c gimnazjum, 
- Mateusz Sroka - klasa III c gimnazjum, 
 
IV.Na wniosek wiceprezesa ds. szkolenia Pomorskiego ZPN powołuje się kadrę szkoleniowo-
organizacyjną klasy sportowej Pomorskiego ZPN przy ZSO w Malborku, na rok szkolny 2018/2019, w 
następującym składzie: 
- Bogdan Kazojć - klasa VII, 
- Bartosz Drewek - klasa VII, 
- Michał Tatara - klasa VIII, 
- Andrzej Głowacki - klasa VIII, 
- Jarosław Talik - trener bramkarzy, 
- Piotr Śledź - fizjoterapeuta. 
 
V.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia Pomorskiego ZPN. 
 
VI.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 428/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia zmian w ramowym kalendarzu rozgrywek w piłkę nożną seniorów organizowanych 
przez Pomorski ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się 
co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się zmiany w ramowym 
kalendarzu rozgrywek mistrzowskich i pucharowych w piłkę nożną seniorów organizowanych przez 
Pomorski ZPN w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019. 
 
II.Niniejszy kalendarz stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek i przewodniczącym Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
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Radosław Michalski 

 
Załącznik 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 428/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku 
w sprawie przyjęcia ramowego kalendarza rozgrywek w piłkę nożną organizowanych przez  Pomorski ZPN 

w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019 
 
 

RAMOWY KALENDARZ ROZGRYWEK 
W PIŁKĘ NOŻNĄ ORGANIZOWANYCH PRZEZ POMORSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ 

w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019  
 

Data 
Dzień 

tygodnia 
PP IV liga KO 

KA 
16 

KA 
14 

KB 
14 

KB 
12 

KB 
10 

III liga 
kobiet 

05.08. 
sobota - 

niedziela  
1 

 
 

     

11/12.08. 
sobota - 

niedziela  
2 

 
 

     
15.08. środa 

 
3 1 1 

     
18/19.08. 

sobota - 
niedziela  

4 2 2 1 1 
   

22.08. środa I 
  

 
     

25/26.08. 
sobota - 

niedziela  
5 3 3 2 2 1 1 1 

01/02.09. 
sobota - 

niedziela  
6 4 4 3 3 2 2 2 

05.09. środa II 7 
 

 
    

 

08/09.09. 
sobota - 

niedziela  
8 5 5 4 4 3 3 3 

15/16.09. 
sobota - 

niedziela  
9 6 6 5 5 4 4 4 

19.09. środa III 
  

 
     

22/23.09. 
sobota - 

niedziela  
10 7 7 6 6 5 5 5 

29/30.09. 
sobota - 

niedziela  
11 8 8 7 7 6 6 6 

03.10. środa IV 
  

 
     

06/07.10. 
sobota - 

niedziela  
12 9 9 8 8 7 7 7 

13/14.10. 
sobota - 

niedziela  
13 10 10 9 9 8 8 8 

17.10. środa V 
  

 
     

20/21.10. 
sobota - 

niedziela  
14 11 11 10 10 9 9 9 

27/28.10. 
sobota - 

niedziela  
15 12 12 11 11 10 10 10 

03/04.11. 
sobota - 

niedziela  
16 13 13 12 12 11 

 
11 

10/11.11. 
sobota - 

niedziela  
17 14 14 13 13 

   

17/18.11. 
sobota - 

niedziela  
18 15 15 

     

24/25.11. 
sobota - 

niedziela  
19 

 
 

     
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
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Radosław Michalski 
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Uchwała nr 429/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie braku zgody na powiększenie liczby drużyn w rozgrywkach IV ligi w sezonie 2018/2019. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 17 ust. 2 i 3 Uchwały Zarządu 
PZPN nr IX/140 z dnia 3 i 7.07.2008r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie organizacji rozgrywek w 
piłkę nożną postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN nie wyraża się zgody na powiększenie liczby drużyn w 
rozgrywkach IV ligi w sezonie 2018/2019 do 20. 
 
II.W sezonie 2018/2019 w rozgrywkach IV ligi uczestniczyć będzie 19 drużyn.  
 
III.W tym stanie rzeczy wniosek klubu MKS Start Miastko rozpatrzony zostaje negatywnie.  
 
IV.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącemu Komisji ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 430/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku  
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przepisów dotyczących zasad rozliczania delegacji 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 podjęta zostaje decyzja o umożliwieniu 
klubom wszystkich klas rozgrywkowych, rozliczania delegacji sędziowskich z tytułu prowadzenia 
zawodów sportowych, za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN.  
 
II.Procedura rozliczania delegacji sędziowskich obejmuje następujące zasady postępowania:  

a) na 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, klub składa do biura Pomorskiego ZPN, pisemną 
deklarację, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, w której wyraża wolę rozliczania 
delegacji sędziowskich za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN.  
b) klub, który zadeklarował rozliczanie delegacji sędziowskich za pośrednictwem Biura Pomorskiego 
ZPN, zobowiązany jest opłacić rachunek wystawiony przez Pomorski ZPN, opiewający na kwotę, 
wynikająca z sumy stawek przewidzianych dla meczów rozgrywanych w roli gospodarza w 
wybranym okresie rozliczeniowym, we wskazanych klasach rozgrywkowych, do 25 dnia miesiąca 
poprzedzającego wybrany okres rozliczeniowy. Klub może rozliczać się w trybie miesięcznym bądź za 
cały sezon.  
c) klub uprawniony jest do rozliczania delegacji sędziowskich za pośrednictwem Biura Pomorskiego 
ZPN w ramach rozgrywek wybranych na podstawie złożonej deklaracji. Wybór może dotyczyć 
określonych klas rozgrywkowych bądź wszystkich klas rozgrywkowych, w których występują jego 
zespoły.  
d) po zakończeniu rundy Pomorski ZPN wystawia dla klubu rachunek opiewający na kwotę 
stanowiącą sumę rzeczywistych kosztów poniesionych z tytułu delegacji sędziowskich w ramach 
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wszystkich klas rozgrywkowych, dla których zadeklarowano ich rozliczanie za pośrednictwem Biura 
Pomorskiego ZPN.   
e) nadpłaty lub niedopłaty rozliczane są po zakończeniu każdej rundy rozgrywkowej. W przypadku 
niedopłaty klub obciążony zostaje kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy wartością delegacji, które 
obciążają klub w rzeczywistości, a opłaconymi przedpłatami. W przypadku nadpłaty różnica 
przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy.  
f) 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 

g) liczba meczów w danym okresie rozliczeniowym ustalana jest w oparciu o deklarację złożoną przez 
klub występujący w roli gospodarza na podstawie terminarzy rozgrywek.  
 
III.Każdorazowo po przeprowadzonych zawodach sędziowie zobowiązani są do wystawienia delegacji 
sędziowskich natomiast klub do jej potwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 
IV.Sędziowie, obserwatorzy sędziów i delegaci meczowi zobowiązani są do dostarczenia prawidłowo 
wystawionych oraz potwierdzonych przez klub delegacji sędziowskich, do Biura Pomorskiego ZPN do 10 
dnia każdego miesiąca po meczu. Delegacje złożone po tym terminie mogą nie zostać rozliczone.  
 
V.Należna kwota wypłacana jest sędziemu, obserwatorowi sędziego czy delegatowi meczowemu na 
wskazany rachunek bankowy w terminie nie później niż 30 dni licząc od dnia złożonych do Biura 
Pomorskiego ZPN, prawidłowo wystawionych delegacji sędziowskich.  
 
VI.W przypadku, gdy klub nie dokonał przedpłaty na poczet delegacji sędziowskich, mimo 
zadeklarowania woli rozliczania ich za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN, zobowiązany jest opłacić 
delegacje sędziowską na dotychczasowych zasadach.  
 
VII.Z możliwości przystąpienia do programu rozliczania delegacji sędziowskich z tytułu prowadzenia 
zawodów sportowych, za pośrednictwem Biura Pomorskiego Związku Piłki Nożnej mogą skorzystać 
jedynie kluby, które nie posiadają przeterminowanych zobowiązań wobec Pomorskiego ZPN, 
wynikających z rachunków wystawionych w poprzedniej rundzie rozgrywkowej.  
 
VIII.Przystąpienie do programu rozliczania delegacji sędziowskich z tytułu prowadzenia zawodów 
sportowych, za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN wymaga wniesienia przez klub opłaty 
manipulacyjnej na rzecz Pomorskiego ZPN w wysokości 2,00zł za każdą rozliczoną delegację sędziowską.  
 
IX.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącym Kolegium Sędziów, dyrektorowi Biura 
Pomorskiego ZPN, kierownikom biur podokręgów oraz księgowości Pomorskiego ZPN.  
 
X.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Załącznik do uchwały nr 430/Z/2018 z dnia 02 lipca2018 roku Zarządu Pomorskiego ZPN 
w sprawie przepisów dotyczących zasad rozliczania delegacji sędziowskich przez Biuro Pomorskiego ZPN. 

 
DEKLARACJA 

ROZLICZANIA DELEGACJI SĘDZIOWSKICH Z TYTUŁU PROWADZENIA ZAWODÓW PIŁKARSKICH 
ZA POŚREDNICTWEM BIURA POMORSKIEGO ZPN 

Nazwa klubu 
 
……………………………………………………………………………………………………………………. 

Dane do rachunku 
Adres Klubu 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

NIP 
 
……………………………… 

Nr rachunku 
………………………………. 
……………………………..... 

Zespoły 
deklarowane do 
rozliczania za 
pośrednictwem 
Biura Pomorskiego 
ZPN 

Klasa rozgrywkowa 
Sposób rozliczania 

za cały sezon za każdy, kolejny m-c 
IV liga   

klasa Okręgowa   

klasa A   

klasa B   

Pomorska liga junior A   

klasa junior A   

Pomorska liga junior B   

klasa junior B   

liga junior C1   

liga junior C2   

liga junior D1   

liga junior D2   

rozgrywki turniejowe   

Niniejszym deklarujemy rozliczanie delegacji sędziowskich za pośrednictwem biura Pomorskiego 
ZPN, w wyżej wskazanych rozgrywkach ligowych. Deklaracja dotyczy wszystkich zespołów naszego 
klubu występujących we wskazanych wyżej rozgrywkach.  
Jednocześnie oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami rozliczania delegacji wynikającymi z 
Uchwały nr 429/Z/2018 z dnia 02 lipca 2018 roku. 
 
……………………………………………………………………. 
(podpisy upoważnionych przedstawicieli klubu) 
 

 
 
 
 
 


