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KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XLI/Z/2022 

ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 25.07.2022 r. 

 
Spis treści: 
1.Uchwała nr 325/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku 
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 25.07.2022 r. 
 
2.Uchwała nr 326/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 27.06.2022 r. 
 
3.Uchwała nr 327/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania 
trenerów poszczególnych kadr młodzieżowych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023. 
 
4.Uchwała nr 328/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania kadry 
szkoleniowej klas afiliowanych na rok szkolny 2022/2023. 
 
5.Uchwała nr 329/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - KKS Koleczkowo. 
 
6.Uchwała nr 330/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - KS GAP Sparta Gdańsk. 
 
7.Uchwała nr 331/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie odmowy przyjęcia 
w poczet Członków Pomorskiego ZPN - AP Lechia Gdańsk. 
 
8.Uchwała nr 332/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zbycia składników 
zorganizowanego zespołu materialnych i niematerialnych z GTS Goszyn na rzecz GTS Pruszcz Gdański. 
 
9.Uchwała nr 333/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zbycia składników 
zorganizowanego zespołu materialnych i niematerialnych z GAP Sparta Gdańsk Sp. z o.o. na rzecz KS GAP 
Sparta Gdańsk. 
 
10.Uchwała nr 334/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu GTS Goszyn. 
 
11.Uchwała nr 335/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu GAP Sparta Gdańsk Sp. z o.o. 
 
12.Uchwała nr 336/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu GKS Przodkowo. 
 
13.Uchwała nr 337/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu KS Gryf Słupsk do celów marketingowych. 
 
14.Uchwała nr 338/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu SKS Osiczanka Osice do celów marketingowych. 
 
15.Uchwała nr 339/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu KS Start Łeba do celów marketingowych. 
 
16.Uchwała nr 340/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu ChKS Kolejarz Chojnice do celów marketingowych. 
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17.Uchwała nr 341/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany nazwy 
drużyn klubu KS Beniaminek 03 Starogard Gdański do celów marketingowych. 
 
18.Uchwała nr 342/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie wyrażenia zgody 
na udziału w rozgrywkach klasy B Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN drużyny klubu KLZS Błękitni 
Tychowo. 
 
19.Uchwała nr 343/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski kobiet Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023. 
 
20.Uchwała nr 344/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie pokrycia kosztów 
obsługi sędziów na zawodach IV ligi kobiet i rozgrywek młodzieżowych dziewcząt. 
 
21.Uchwała nr 345/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
postanowień dotyczących awansów i spadków w rozgrywkach młodzieżowych Pomorskiego ZPN w 
sezonie 2022/2023. 
 
22.Uchwała nr 346/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie udzielenia 
rekomendacji kandydatom na obserwatorów sędziów futsalu szczebla centralnego na sezon 2022/2023. 
 
23.Uchwała nr 347/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie udzielenia 
rekomendacji kandydatom do prowadzenia zawodów na poziomie III ligi w sezonie 2022/2023. 
 
24.Uchwała nr 348/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
sędziów IV ligi i klas niższych na sezon 2022/2023. 
 
25.Uchwała nr 349/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
obserwatorów sędziów IV ligi i klas niższych na sezon 2022/2023 
 
26.Uchwała nr 350/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
przepisów dotyczących obowiązków sędziów, obserwatorów sędziów oraz delegatów meczowych w 
rozgrywkach prowadzonych przez Pomorski ZPN. 
 
27.Uchwała nr 351/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie odwołania 
członka Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN. 
 
28.Uchwała nr 352/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania 
członka i przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN. 
 
29.Uchwała nr 353/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyznania 
wyróżnień w formie odznaki „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”. 
 
30.Uchwała nr 354/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie uzupełnienia 
składu klas rozgrywkowych Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023. 
 
31.Uchwała nr 355/Z/2022 z dnia 25.07.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie uzupełnienia 
składu lig i klas rozgrywkowych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023. 
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Uchwała nr 325/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 25.07.2022 r. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbywającego się w dniu 
25.07.2022 r. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN.  
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 326/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 27.06.2022 r. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 i art. 39 § 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Zatwierdza się protokół z posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbytego w dniu 27.06.2022 r. w 
wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 327/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania trenerów poszczególnych kadr młodzieżowych Pomorskiego ZPN na sezon 
2022/2023. 

 
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 2022/2023, powołana zostaje kadra 
szkoleniowa poszczególnych reprezentacji Pomorskiego ZPN w następującym składzie: 
A. kadra chłopców U-14: 

1) Rafał Kaczmarczyk - pierwszy trener, 
2) Arkadiusz Janor - trener asystent, 
3) Michał Chamera - trener bramkarzy. 

B. kadra chłopców U-13: 
1) Łukasz Godlewski - pierwszy trener, 
2) Jakub Izdebski - trener asystent, 
3) Michał Chamera - trener bramkarzy. 

C. grupa naborowa U-12: 
1) Arkadiusz Janor - trener, 
2) Rafał Kaczmarczyk - trener, 

D. kadra dziewcząt U-15: 
1) Karol Złonkiewicz - pierwszy trener, 
2) Hanna Dryja - trener asystent, 
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3) Maciej Gemborys - trener bramkarek. 
E. grupa naborowa U-13: 

1) Partycja Salwa - trener, 
2) Maciej Gemborys - trener bramkarek. 

 
II.Realizację uchwały powierza się prezesowi i trenerowi koordynatorowi Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 328/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania kadry szkoleniowej klas afiliowanych na rok szkolny 2022/2023. 
 

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 trenera koordynatora Pomorskiego ZPN powołuje się kadrę szkoleniowo-organizacyjną 
klas afiliowanych Pomorskiego ZPN przy ZSSiO w Gdańsku, na rok szkolny 2022/2023, w następującym 
składzie: 

1) Tomasz Borkowski - klasa I LO, 
2) Krzysztof Wilk - klasa I LO, 
3) Łukasz Godlewski - klasa VIII, 
4) Jakub Izdebski - klasa VIII, 
5) Paweł Budziwojski - klasa VII, 
6) Maciej Gemborys - klasa VII, trener bramkarzy klasa VII-I LO, 

 
II.Na wniosek trenera koordynatora Pomorskiego ZPN powołuje się kadrę szkoleniowo-organizacyjną 
klas afiliowanych Pomorskiego ZPN przy SP1 w Malborku, na rok szkolny 2022/2023, w następującym 
składzie: 

1) Henryk Pawłowski - trener koordynator klas sportowych, 
2) Andrzej Głowacki - klasa VIII, 
3) Radosław Szczuchniak - klasa VIII, 
4) Piotr Śledź - fizjoterapeuta klas sportowych. 

 
III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 329/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - KKS Koleczkowo. 
 

Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015 r. „O członkostwie” (z późniejszymi 
zmianami) postanawia się, co następuje: 
I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet 
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Kaszubski Klub Sportowy Koleczkowo 



- 5 - 

 

wpisany do ewidencji innych niż uczniowskie kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, 
których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez starostwo 
wejherowskie, w dniu 27.09.2004 r. pod numerem 33.  
 
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 330/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - KS GAP Sparta Gdańsk. 
 

Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015 r. „O członkostwie” (z późniejszymi 
zmianami) postanawia się, co następuje: 
I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet 
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje klub: Klub Sportowy Gdańska Akademia 
Piłkarska Sparta Gdańsk wpisany do klubów sportowych i związków sportowych, działających w formie 
stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej 
przez Prezydenta Miasta Gdańsk, w dniu 30.06.2022 r. pod numerem 192.  
 
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 331/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie odmowy przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - AP Lechia Gdańsk. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 12 § 1 ust. 1 i art. 15 § 9 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
6 ust. 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015r. „O członkostwie” z późniejszymi 
zmianami postanawia się, co następuje: 
I.Odmówić przyjęcia w poczet członków Pomorskiego ZPN dla klubu: Akademia Piłkarska Lechia Gdańsk. 
 
II.Wnioskodawca nie spełnia: 
a) wymogu wynikającego z rejestru stowarzyszenia dział 2 punkt 1.2. Sposób reprezentacji podmiotu 

zdefiniowano, że „Dla skuteczności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków stowarzyszenia 
wymagane jest współdziałanie prezesa i co najmniej jednego członka Zarządu łącznie”. 

b) wymogu art.15 § 9 Statutu Pomorskiego ZPN „Osoba fizyczna będąca członkiem władz jednego klubu 
nie może jednocześnie zasiadać we władzach innego klubu będącego członkiem Pomorskiego ZPN”. 

 
III.Wnioskodawca stosownie § 6 ust. 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11.12.2015 r. „O 
członkostwie” wezwany do uzupełnienia wniosku, pismem z dnia 10.07.2022 r., nie spełnił tego wymogu 
w wyznaczonym terminie. 
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IV.Od niniejszej uchwały przysługuje Wnioskodawcy zaskarżenie do Walnego Zgromadzenia Delegatów 
Pomorskiego ZPN złożone w terminie 21 dni od daty otrzymania uchwały. 
 
V.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
VI.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 332/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zbycia składników zorganizowanego zespołu materialnych i niematerialnych z GTS Goszyn na 
rzecz GTS Pruszcz Gdański. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 18 i 19 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) „O członkostwie” postanawia się, co 
następuje: 
I.Na podstawie dokumentów: 

a) uchwały nr 1 z dnia 08.07.2022 r. Walnego Zebrania Członków klubu Gminne Towarzystwo 
Sportowe Goszyn w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanego zespołu materialnych i 
niematerialnych niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach na szczeblu 
Pomorskiego ZPN, w tym wszelkich praw indywidualnych, na rzecz Gminnego Towarzystwa 
Sportowego Pruszcz Gdański; 

b) uchwały nr 3 z dnia 18.07.2022 r. Walnego Zgromadzenia Członków klubu Gminne Towarzystwo 
Sportowe Pruszcz Gdański w sprawie przejęcia zorganizowanego zespołu składników 
materialnych i niematerialnych klubu piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do 
uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu Pomorskiego ZPN, w tym wszystkich praw 
indywidualnych od klubu Gminne Towarzystwo Sportowe Goszyn; 

c) oświadczenia Zarządu klubu Gminne Towarzystwo Sportowe Pruszcz Gdański w sprawie 
przejęcia ogółu praw oraz obowiązków majątkowych i niemajątkowych poprzednika. 

1) Wyrazić zgodę na przejęcie przez klub Gminne Towarzystwo Sportowe Pruszcz Gdański, z 
zachowaniem dotychczasowych klas rozgrywkowych, klubu Gminne Towarzystwo Sportowe Goszyn.   

2) Uznać klub Gminne Towarzystwo Sportowe Pruszcz Gdański następcą ogółu praw oraz obowiązków 
majątkowych i niemajątkowych klubu Gminne Towarzystwo Sportowe Goszyn.  

 
II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi i wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 333/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zbycia składników zorganizowanego zespołu materialnych i niematerialnych z GAP Sparta 
Gdańsk Sp. z o.o. na rzecz KS GAP Sparta Gdańsk. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 18 i 19 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) „O członkostwie” postanawia się, co 
następuje: 
I.Na podstawie dokumentów: 
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d) uchwały z dnia 20.07.2022 r. Walnego Zebrania Członków klubu Gdańska Akademia Piłkarska 
Sparta Gdańsk Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanego zespołu 
materialnych i niematerialnych niezbędnych i przeznaczonych do uczestnictwa w rozgrywkach 
na szczeblu Pomorskiego ZPN, w tym wszelkich praw indywidualnych, na rzecz Klubu 
Sportowego Gdańska Akademia Piłkarska Sparta Gdańsk; 

e) uchwały nr 1 z dnia 20.07.2022 r. Walnego Zgromadzenia Członków klubu Klub Sportowy 
Gdańska Akademia Piłkarska Sparta Gdańsk w sprawie przejęcia zorganizowanego zespołu 
składników materialnych i niematerialnych klubu piłki nożnej niezbędnych i przeznaczonych do 
uczestnictwa w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu Pomorskiego ZPN, w tym wszystkich praw 
indywidualnych od klubu Gdańska Akademia Piłkarska Sparta Gdańsk Sp. z o.o.; 

f) oświadczenia Zarządu klubu Klub Sportowy Gdańska Akademia Piłkarska Sparta Gdańsk w 
sprawie przejęcia ogółu praw oraz obowiązków majątkowych i niemajątkowych poprzednika. 

3) Wyrazić zgodę na przejęcie przez Klub Sportowy Gdańska Akademia Piłkarska Sparta Gdańsk, z 
zachowaniem dotychczasowych klas rozgrywkowych, klubu Gdańska Akademia Piłkarska Sparta 
Gdańsk Sp. z o.o.   

4) Uznać Klub Sportowy Gdańska Akademia Piłkarska Sparta Gdańsk następcą ogółu praw oraz 
obowiązków majątkowych i niemajątkowych klubu Gdańska Akademia Piłkarska Sparta Gdańsk Sp. z 
o.o..  

 
II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi i wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 334/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu GTS Goszyn. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 1 i art. 20 § 6 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. a) Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku „O członkostwie” 
postanawia się, co następuje:  
I.Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Gminne Towarzystwo Sportowe 
Goszyn wpisanego do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności 
gospodarczej, starostwa gdańskiego, pod nr 25, w związku ze zbyciem zorganizowanego zespołu 
materialnych i niematerialnych na rzecz GTS Pruszcz Gdański oraz dobrowolną rezygnacją zgłoszoną na 
piśmie do Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 335/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu GAP Sparta Gdańsk Sp. z o.o. 
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Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 1 i art. 20 § 6 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. a) Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku „O członkostwie” 
postanawia się, co następuje:  
I.Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Gdańska Akademia Piłkarska Sparta 
Gdańsk Sp. z o.o. wpisanego do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Krajowego Rejestru Sądowego, 
pod nr 440631, w związku ze zbyciem zorganizowanego zespołu materialnych i niematerialnych na 
rzecz KS GAP Sparta Gdańsk oraz dobrowolną rezygnacją zgłoszoną na piśmie do Zarządu Pomorskiego 
ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 336/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu GKS Przodkowo. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 1 i art. 20 § 6 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 
21 ust. 1 pkt. a) Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku „O członkostwie” 
postanawia się, co następuje:  
I.Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN klubu Gminny Klub Sportowy Przodkowo 
wpisanego do ewidencji stowarzyszeń i związków kultury fizycznej, starostwa kartuskiego, pod nr 
5/2003, w związku ze zbyciem zorganizowanego zespołu materialnych i niematerialnych na rzecz GKS 
Cartusia 1923 Kartuzy oraz dobrowolną rezygnacją zgłoszoną na piśmie do Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
II.Wygaśnięcie członkostwa w Pomorskim ZPN powoduje jednoczesne wygaśnięcie członkostwa w PZPN. 
 
III.Realizację uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 337/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu KS Gryf Słupsk do celów marketingowych. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) „O członkostwie” postanawia się, co 
następuje:  
I.Na wniosek klubu KS Gryf Słupsk wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez drużyny junior E1, E2, F1, F2 i G uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego ZPN w 
sezonie 2022/2023 nazwy Futbolaki KS Gryf Słupsk. 
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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 338/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu SKS Osiczanka Osice do celów marketingowych. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) „O członkostwie” postanawia się, co 
następuje:  
I.Na wniosek klubu SKS Osiczanka Osice wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez drużyny uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego ZPN w sezonie 2022/2023: 
a) drużyna seniorów klasy Okręgowej nazwy - Tres Osiczanka Osice, 
b) drużyna juniora C2 LW nazwy - Big Mot Osiczanka Osice, 
c) drużyna junior E1 nazwy - Stalmet Osiczanka Osice, 
d) drużyny junior B2, C2, D2nazwy - Base Group Osiczanka Osice, 
 
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 339/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu KS Start Łeba do celów marketingowych. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) „O członkostwie” postanawia się, co 
następuje:  
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I.Na wniosek klubu KS Start Łeba wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez drużyny uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego ZPN w sezonie 2022/2023 
nazwy KS Chrobry-Start Łeba. 
 
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 340/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu ChKS Kolejarz Chojnice do celów marketingowych. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) „O członkostwie” postanawia się, co 
następuje:  
I.Na wniosek klubu ChKS Kolejarz Chojnice wyraża się zgodę na używanie do celów marketingowych i 
reklamowych przez drużyny uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego ZPN w sezonie 2022/2023: 
a) drużyna seniorów klasy Okręgowej nazwy - ChKS Kolejarz/Ekomel Chojnice,  
b) drużyna seniorów klasy B nazwy  - ChKS Kolejarz/Krzyś Bus Chojnice, 
c) drużyna juniora A LW nazwy - ChKS Kolejarz/Ginter Chojnice, 
d) drużyna junior B2 nazwy - ChKS Kolejarz/Elektro-House Chojnice, 
e) drużyna junior C2 nazwy - ChKS Kolejarz/Congee Chojnice, 
f) drużyna junior D1 nazwy - ChKS Kolejarz/Majster Chojnice, 
g) drużyna junior D2 nazwy- ChKS Kolejarz/Kret-Bruk Chojnice. 
 
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 341/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 



- 11 - 

 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmiany nazwy drużyn klubu KS Beniaminek 03 Starogard Gdański do celów marketingowych. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z § 16 Uchwały nr XII/194 Zarządu 
PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku (z późniejszymi zmianami) „O członkostwie” postanawia się, co 
następuje:  
I.Na wniosek klubu KS Beniaminek 03 Starogard Gdański wyraża się zgodę na używanie do celów 
marketingowych i reklamowych przez drużyny uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego ZPN w 
sezonie 2022/2023 nazwy KS Beniaminek 03 KP Starogard Gdański. 
 
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 342/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie wyrażenia zgody na udziału w rozgrywkach klasy B Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN 
drużyny klubu KLZS Błękitni Tychowo. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z art. 4.1.2. Regulaminu rozgrywek 
mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022 i następne, postanawia się, co 
następuje:  
I.Na wniosek KLZS Błękitni Tychowo i po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego ZPN 
wyraża się zgodę na udział Wnioskodawcy w rozgrywkach klasy B Podokręgu Słupskiego Pomorskiego 
ZPN w sezonie 2022/2023.  
 
II.Realizację Uchwały powierza się pełnomocnikowi Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego oraz 
przewodniczącemu Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 343/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Polski kobiet Pomorskiego ZPN 
na sezon 2022/2023. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 11 § 1 ust. 1 oraz z art. 12 § 1 ust. 4 i 5 Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
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I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN zatwierdza się „Regulamin rozgrywek w piłkę 
nożną o Puchar Polski kobiet Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023”. 
 
II.Tekst Regulaminu, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek, przewodniczącemu Komisji ds. 
Piłkarstwa Kobiecego oraz przewodniczącemu 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 343/Z/2022 z dnia 25 czerwca 2022 roku 
w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek o Puchar Polski kobiet Pomorskiego ZPN na sezon 

2022/2023. 
 

REGULAMIN 
ROZGRYWEK W PIŁKĘ NOŻNĄ O PUCHAR POLSKI KOBIET POMORSKIEGO ZPN 

na sezon 2022/2023 
 

Art. 1 Cel rozgrywek 
1. Rozgrywki o Puchar Polski kobiet są doroczną imprezą masową mającą na celu wyłonienie najlepszej 

drużyny województwa pomorskiego w tych rozgrywkach, która będzie reprezentować Pomorski ZPN 
w rozgrywkach szczebla centralnego. 

2. Uczestniczące w rozgrywkach drużyny rywalizują o Puchar Prezesa Pomorskiego ZPN. 
 

Art. 2 Organizator rozgrywek 
1. Organizatorem rozgrywek jest Pomorski ZPN.  
2. Rozgrywki prowadzone są przez Komisję ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN w ramach nadanych 

przez Zarząd Pomorskiego ZPN uprawnień. 
3. Organizatorami poszczególnych meczów w ramach rozgrywek o Puchar Polski kobiet Pomorskiego 

ZPN są kluby/drużyny niezrzeszone, będące gospodarzami meczu. 
4. Organizatorem zawodów finałowych o Puchar Polski kobiet Pomorskiego ZPN jest Pomorski ZPN. 
 

Art. 3 Cykl rozgrywek 
Cykl rozgrywek sezonu 2022/2023 na szczeblu Pomorskiego ZPN rozpoczyna się w sierpniu 2022 r., a 
kończy się nie później niż do dnia 14 października 2022 r. 
 

Art. 4 Uczestnictwo 
1. W rozgrywkach o Puchar Polski kobiet Pomorskiego ZPN drużyny biorą udział na zasadzie 

dobrowolności. 
2. Na zasadzie dobrowolności w rozgrywkach mogą brać udział drużyny niebędące członkami 

Pomorskiego ZPN oraz drużyny kategorii juniorek U-17. 
3. Drużyny niebędące członkami Pomorskiego ZPN zgłaszają swój udział w rozgrywkach poprzez 

zgłoszenie deklaracji udziału i zobowiązaniu do przestrzegania przepisów i regulaminów 
Pomorskiego i Polskiego Związku Piłki Nożnej. 

4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodniczki uprawnione do gry w systemie Extranet. 
Wyjątek stanowią zespoły niebędące członkami Pomorskiego ZPN, które uczestniczą na podstawie 
imiennej listy zgłoszenia zawodniczek złożonej przez drużynę i potwierdzonej przez organ 
prowadzący rozgrywki. 

5. Uprawnienie zawodniczek do rozgrywek mistrzowskich seniorek lub juniorek U-17 oznacza 
jednocześnie uprawnienie do udziału w rozgrywkach pucharowych z zastrzeżeniem art. 4.6. 
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6. Juniorki mogą grać w drużynie zgłoszonej do Pucharu Polski po ukończeniu 16 roku życia. W 
szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy organ prowadzący rozgrywki może uprawnić do 
gry w zespole seniorek zawodniczkę, która ukończyła 14 rok życia, po spełnieniu wszystkich 
poniższych warunków: 
a) uzyskaniu przez zainteresowany klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, 
b) uzyskaniu przez zainteresowany klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek zainteresowanego klubu, Komisja ds. 
Rozgrywek Pomorskiego ZPN prowadząca rozgrywki Pucharu Polski kobiet, może wyrazić zgodę na 
równoczesny udział, w każdym meczu pucharowym, więcej niż jednej zawodniczki-cudzoziemki 
spoza obszaru Unii Europejskiej z danego klubu. 

8. Drużyny klubów uczestniczące w rozgrywkach muszą prowadzić trenerzy posiadający ważną licencję 
trenerską obowiązującą, zgodnie z odrębnymi przepisami PZPN w tym zakresie, w klasie rozgrywek 
mistrzowskich, w której występuje dana drużyna. Naruszenie powyższych postanowień powoduje 
zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w odrębnych przepisach PZPN w sprawie licencji 
trenerskich. Przepis ten nie dotyczy drużyn niezrzeszonych w Pomorskim ZPN. 

 
Art. 5 Etapy rozgrywek 

1. Rozgrywki na poziomie wojewódzkim podzielone są na etapy (rundy): 
 

RUNDA I (termin 24 sierpień 2022 r.):  
➢ W pierwszej rundzie uczestniczą drużyny IV ligi kobiet, CLJ U-17 i niezrzeszone. 
➢ Losowanie par 1 rundy odbywa się z 1 koszyka. 

Numer meczu  Drużyna  Drużyna  

mecz nr 1  drużyna nr 1  drużyna nr 2  

mecz nr 2  drużyna nr 3  drużyna nr 4  

mecz nr 3  drużyna nr 5  drużyna nr 6  

mecz nr 4 drużyna nr 7 drużyna nr 8 

mecz nr 5 drużyna nr 9 drużyna nr 10 

 
RUNDA II - 1/4 finału (termin 07 wrzesień 2022 r.):  
➢ W drugiej rundzie uczestniczą drużyny wyłonione w rundzie 1 oraz drużyny III ligi kobiet. 
➢ Losowanie par rundy 2 odbywa się z 1 koszyka. 

Numer meczu  Drużyna  Drużyna  

mecz nr 6 drużyna nr 1  drużyna nr 2  

mecz nr 7 drużyna nr 3  drużyna nr 4  

mecz nr 8 drużyna nr 5  drużyna nr 6  

mecz nr 9 drużyna nr 7  drużyna nr 8  

 
RUNDA III - 1/2 finału (termin 21 wrzesień 2022 r.) 

Numer meczu  Drużyna  Drużyna  

mecz nr 10 zwycięzca meczu nr  6 zwycięzca meczu nr 7 

mecz nr 11 zwycięzca meczu nr 8 zwycięzca meczu nr 9 

 
RUNDA IV - finał (termin 05/06 październik 2022 r.) 

Numer meczu  Drużyna  Drużyna  

mecz nr 12 zwycięzca meczu nr 10  zwycięzca meczu nr 11  

 
2. Miejsce i dokładny termin rozegrania meczu finałowego ustala Zarząd Pomorskiego ZPN. 



- 14 - 

 

3. Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN obowiązana jest w terminie do 14 października 2022r. 
zgłosić pisemnie do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN drużynę, która zakwalifikowała się 
do rozgrywek centralnych. 

 
Art. 6 Uczestnictwo więcej niż jednej drużyny klubowej 

Wystawienie przez klub więcej niż jednej drużyny w rozgrywkach, zobowiązuje do stosowania 
następujących zasad: 
a) zawodniczki, które brały udział w meczu jednej drużyny, nie mogą brać udziału w innej drużynie 

tego samego klubu w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansują dalej, 
b) jeżeli jedna z tych drużyn została wyeliminowana z rozgrywek, 3 zawodniczki, które wzięły udział w 

meczu tej drużyny mogą występować w meczach z udziałem drużyny swego klubu, która 
zakwalifikowała się do dalszych rozgrywek, 

c) oznaczenie drużyn tego samego klubu ustala się na podstawie klas rozgrywkowych, w których one 
aktualnie występują - I drużynę reprezentuje zespół występujący w wyższej klasie rozgrywkowej itd. 

 
Art.7 Losowanie zestawu par i gospodarzy 

1. Zestaw par rozgrywek przeprowadza Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN z uwzględnieniem 
aktualnie posiadanych uprawnień przez drużyny klas rozgrywkowych.  

2. W kolejnych rundach uczestniczą drużyny, które zakwalifikowały się w poprzednich rundach 
rozgrywek oraz drużyny wyższych klas rozgrywkowych, w przypadku nieparzystej liczby drużyn 
danej kategorii w rundzie rozlosowany jest „wolny los”. 

3. Gospodarzem zawodów w każdym przypadku jest drużyna niższej klasy rozgrywkowej. 
4. W przypadku drużyn tej samej klasy rozgrywkowej gospodarza wyłoni losowanie. 
 

Art.8 Terminarze 
1. Ramowy terminarz rozgrywek Pucharu Polski kobiet Pomorskiego ZPN ustalany jest przez Komisję 

ds. Rozgrywek, a zatwierdzany przez Zarząd Pomorskiego ZPN. 
2. Zawody muszą być rozgrywane w terminach i godzinach wyznaczonych przez organ prowadzący 

rozgrywki. 
3. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego lub 

związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności, Komisja ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN 
może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów. 

4. Gospodarze meczów, z chwilą otrzymania informacji w formie komunikatu, zobowiązani są 
powiadomić drużynę przeciwną oraz organ prowadzący rozgrywki o miejscu rozgrywania zawodów 
oraz godzinie ich rozgrywania, o ile nie zostanie ona ustalona w komunikacie Komisji. 

 
Art. 9 Zasady awansu 

1. Rozgrywki przeprowadzone zostaną systemem pucharowym, tzn.: drużyny przegrywające odpadają 
z dalszych rozgrywek. 

2. Zawody trwają 2 x 45 minut.  
3. W przypadku wyniku remisowego zarządzana będzie dogrywka 2x15 minut. Jeżeli jedna z drużyn 

zdobędzie więcej bramek podczas dogrywki, drużyna ta zostanie zwycięzcą meczu. Jeżeli oba zespoły 
w czasie dogrywki nie zdobędą bramki lub uzyskały tą samą liczbę bramek, sędzia zawodów 
zarządza wykonywanie serii rzutów z punktu karnego według obowiązujących przepisów gry. 

4. Drużyny biorące udział w rozgrywkach pucharowych uprawnione są do wymiany 7 zawodniczek 
przez cały czas gry.  

5. Zawody o Puchar Polski rozgrywane są według obowiązujących przepisów gry w piłkę nożną oraz 
zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. z 
późniejszymi zmianami Zarządu PZPN - Przepisy w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną 
oraz Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 

 
Art. 10 Ostrzeżenia i wykluczenia 
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1. Orzecznictwo dyscyplinarne w stosunku do zawodniczek, szkoleniowców, działaczy, klubów 
biorących udział w rozgrywkach pucharowych należy do Komisji Dyscyplinarnej Pomorskiego ZPN w 
oparciu o Regulamin Dyscypliny PZPN. 

2. Zawodniczka, która w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma napomnienie (żółtą kartkę) zostanie 
automatycznie ukarana: 
a) przy drugim napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu, 
b) przy czwartym napomnieniu - karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów, 
c) przy każdym kolejnym, co drugim napomnieniu (szóstym, ósmym itd.) - karą dyskwalifikacji w 

wymiarze 2 meczów. 
3. Kary, o których mowa powyżej wykonywane są w ramach rozgrywek pucharowych. 
4. Jeżeli w czasie jednych zawodów pucharowych co najmniej 5 zawodniczek jednej drużyny otrzyma 

kary w postaci napomnienia (żółte kartki) lub wykluczenie (czerwona kartka), drużyna/klub 
ukaranych zawodniczek podlega karze pieniężnej orzekanej przez Komisję Dyscyplinarną 
Pomorskiego ZPN w wysokości 100,00zł. 

5. Po rozegraniu meczów 1/2 finału, żółte kartki otrzymane oraz kary z nimi związane przez 
zawodniczki na szczeblu rozgrywek Pomorskiego ZPN zostają anulowane. 

6. Kary za czerwone kartki zawodników i oficjeli drużyn, uczestniczących w rozgrywkach wykonywane 
są w kolejnych etapach lub cyklach Pucharu Polski. 

 
Art. 11 Sędziowie 

1. Obsadę sędziowską wyznacza Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN.  
2. Drużyny niezrzeszone i juniorskie opłaty za sędziów ponoszą w zryczałtowanej wysokości jak kluby 

IV ligi kobiet.  
3. Koszty obsady sędziowskiej w zawodach finałowych ponosi Pomorski ZPN. 
 

Art. 12 Badania lekarskie 
1. Każda zawodniczka uczestnicząca w zorganizowanej rywalizacji sportowej obowiązana jest poddać 

się wszechstronnym badaniom lekarskim. 
2. Wyniki badań muszą być odnotowane w książeczce zdrowia lub zaświadczeniu lekarskim, które 

zobowiązani są posiadać wszystkie zawodniczki. 
3. Zaświadczenie lekarskie zawodniczki zawiera nazwisko i imię, datę urodzenia, pesel, orzeczenie i 

winno być ostemplowane przez lekarza przeprowadzającego badania i zawierać datę badania i 
podpis lekarza. 

4. Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego przeprowadzenia, 
chyba, że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne. Termin ważności badania kończy się z 
upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w 
ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli badanie zawodniczki 
wykonano 15 marca, to badania są ważne do 14 marca następnego roku, do godz. 23:59,59). Fakt 
posiadania przez zawodniczkę ważnego orzeczenia potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, 
kierownik lub trener drużyny. Szczegółowo przepisy w tym zakresie regulują Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do 
wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości 
wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późn. zm.); i Rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 roku. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania 
danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 
21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.). 

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. 

6. Gospodarz zawodów zobowiązany jest do zapewnienia podczas całego meczu opieki medycznej w 
osobach: lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki 
przedmedycznej od chwili udostępnienia obiektu dla zawodniczek i publiczności do czasu przez nich 
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opuszczenia go, odpowiedniego środka transportu w przypadku konieczności odwiezienia osoby 
wymagającej pomocy do szpitala oraz do posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, 
noszy i koce, umożliwiających udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej. Obecność swoją na zawodach 
przedstawiciel opieki medycznej - potwierdza przed zawodami własnoręcznym, czytelnym podpisem 
na sprawozdaniu z zawodów. 

7. Zawodniczkom przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków 
wynikłych na skutek uprawiania sportu piłki nożnej. Obowiązek ubezpieczenia zawodniczki 
spoczywa na klubie, który zawodniczka reprezentuje w meczach drużynę tego klubu.  

8. Pomorski ZPN nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w czasie i po zawodach 
organizowanych przez kluby. 

 
Art. 13 Koszty organizacji zawodów 

1. Zawody organizuje klub/drużyna będący gospodarzem zawodów, który pokrywa wszystkie koszty 
związane z organizacją zawodów.  

2. Każda drużyna uczestniczy w zawodach na koszt własny.  
3. Drużyny, nie będące członkami klubów zrzeszonych w Pomorskim ZPN, zgłaszając udział do 

rozgrywek wpłacają na rachunek Pomorskiego ZPN jednorazowe wpisowe w wysokości 150,00 zł. 
4. Zawody finałowe organizuje Pomorski ZPN, który pokrywa wszystkie koszty związane z organizacją 

zawodów. 
 

Art. 14 Protesty i odwołania 
1. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów muszą wpłynąć do organu prowadzącego 

rozgrywki w terminie 48 godzin po zawodach przy jednoczesnym złożeniu odpisu protestu do 
przeciwnika.  

2. Do protestu należy dołączyć potwierdzenie wpłaty, na rachunek Pomorskiego ZPN, kaucji 
protestowej w wysokości 400,00 zł. 

 
Art. 15 Nagrody 

1. Drużyna, która zdobędzie Puchar Polski kobiet Pomorskiego ZPN, otrzymuje nagrodę pieniężną 
zgodnie z regulaminem fundowaną przez PZPN oraz: 
• puchar 
• indywidualne okolicznościowe medale w ilości 25 sztuk, 

2. Drużyna, finalista rozgrywek Pucharu Polski kobiet Pomorskiego ZPN, otrzymuje nagrodę pieniężną 
zgodnie z regulaminem fundowaną przez PZPN oraz: 
• indywidualne okolicznościowe medale w ilości 25 sztuk, 

3. Zarząd Pomorskiego ZPN odrębną uchwałą może uchwalić inne nagrody. 
 

Art. 16 Stosowanie przepisów 
W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Regulaminu 
rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023 i następne oraz 
dokumenty z nim powiązane. 
 

Art. 17 Prawo interpretacji 
1. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 
2. W okresie trwania rozgrywek mistrzowskich nie mogą być wprowadzane żadne zmiany 

w niniejszym Regulaminie, z wyjątkiem zmian wynikających z uchwał Zarządu PZPN, podjętych po 
uchwaleniu Regulaminu. 

3. Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie będą wprowadzane w formie aneksów. 
 

Art. 18 Obowiązywanie 
Regulamin wchodzi w życie od sezonu 2022/2023 oraz odpowiednio na kolejne sezony rozgrywkowe. 
 

Art. 19 Data zatwierdzenia 
Niniejszy Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Pomorskiego ZPN w dniu 25.07.2022 r. 
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Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 344/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie pokrycia kosztów obsługi sędziów na zawodach IV ligi kobiet i rozgrywek młodzieżowych 
dziewcząt. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 2 w związku z art. 12 § 1 ust. 27 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, 
co następuje:  
I.Na wniosek przewodniczącej Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego Pomorskiego ZPN wyraża się zgodę na 
pokrycie kosztów obsługi sędziowskiej na zawodach IV ligi kobiet i rozgrywek młodzieżowych dziewcząt 
z budżetu Pomorskiego ZPN.  
  
II.Realizację Uchwały dyrektorowi Biura oraz księgowości Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 345/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia postanowień dotyczących awansów i spadków w rozgrywkach młodzieżowych 
Pomorskiego ZPN w sezonie 2022/2023. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 11 § 1 ust. 1 oraz 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 „Awanse i spadki w 
rozgrywkach młodzieżowych Pomorskiego ZPN w sezonie 2022/2023”. 
 
II.Tekst zasad, będący załącznikiem do Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną 
Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022 i następne, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącym Komisji ds. 
Rozgrywek i przewodniczącym Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 345/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
w sprawie zatwierdzenia postanowień dotyczących awansów i spadków w rozgrywkach młodzieżowych 

Pomorskiego ZPN w sezonie 2022/2023. 
 

AWANSE I SPADKI W ROZGRYWKACH MŁODZIEŻOWYCH POMORSKIEGO ZPN  
w sezonie 2022/2023 

 
Art. 1 
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Awanse do Centralnych Lig Juniorów 
1. Drużyny, które po rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 zajmą I i II miejsca w rozgrywkach I Ligi 

Wojewódzkiej Junior A1 uzyskają prawo awansu do Ligi Makroregionalnej U-19. 
2. Drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach I Ligi 

Wojewódzkiej Junior Młodszy B1 uzyska prawo do udziału w zawodach barażowych o awans do 
Centralnej Ligi Juniorów U-17. 

3. Drużyna, która po rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach I Ligi 
Wojewódzkiej Trampkarz C1 uzyska prawo do udziału w zawodach barażowych o awans do 
Centralnej Ligi Juniorów U-15. 

4. Drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach I Ligi 
Wojewódzkiej Trampkarz C2 uzyska prawo do udziału w zawodach barażowych o awans do 
Centralnej Ligi Juniorów U-15. 

 
Art. 2 

Spadki z Centralnych Lig Juniorów 
1. Drużyny, na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 spadną z Centralnej Ligi Juniorów U-19, w 

kolejnym sezonie uzyskają prawo do gry w I Lidze Wojewódzkiej Junior A1. 
2. Drużyny, na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 spadną z Centralnej Ligi Juniorów U-17, w 

kolejnym sezonie uzyskają prawo do gry w I Lidze Wojewódzkiej Junior A1. 
3. Drużyny, które po rundzie jesiennej sezonu 2022/2023 spadną z Centralnej Ligi Juniorów U-15, w 

rundzie wiosennej uzyskają prawo do gry w I Lidze Wojewódzkiej Trampkarz C1. W takim 
przypadku Komisja ds. Rozgrywek opracuje nowelizację zasad prowadzenia rozgrywek I Ligi 
Wojewódzkiej Trampkarz C1. 

4. Drużyny, na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 spadną z Centralnej Ligi Juniorów U-15, w 
kolejnym sezonie uzyskają prawo do gry w I Lidze Wojewódzkiej Junior Młodszy B2.. 

 
Art. 3 

Awanse do Wojewódzkich Lig Juniorów 
1. I Ligę Wojewódzką A1 Junior w sezonie 2023/2024 utworzą: 

a) drużyny, które na koniec sezonu 2022/2023 zajmą miejsca od 1 do 14 w I Lidze Wojewódzkiej 
B1 Junior Młodszy; 

b) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Gdańsk: B1 Junior Młodszy; 

c) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Słupsk: B1 Junior Młodszy. 

W sezonie 2023/2024 I Liga Wojewódzka A1 Junior będzie liczyła 16 zespołów. 
2. I Ligę Wojewódzką B1 Junior Młodszy w sezonie 2023/2024 utworzą: 

a) drużyny, które na koniec sezonu 2022/2023 zajmą miejsca od 1 do 12 w I Lidze Wojewódzkiej 
B2 Junior Młodszy; 

b) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Gdańsk: B2 Junior Młodszy Grupa 1; 

c) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Gdańsk: B2 Junior Młodszy Grupa 2; 

d) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Słupsk: B2 Junior Młodszy; 

e) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Malbork: B2 Junior Młodszy. 

W sezonie 2023/2024 I Liga Wojewódzka B1 Junior Młodszy będzie liczyła 16 zespołów. 
3. I Ligę Wojewódzką B2 Junior Młodszy w sezonie 2023/2024 utworzą: 

a) drużyny, które na koniec sezonu 2022/2023 zajmą miejsca od 1 do 12 w I Lidze Wojewódzkiej C1 
Trampkarz; 

b) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Gdańsk: C1 Trampkarz Grupa 1; 
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c) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Gdańsk: C1 Trampkarz Grupa 2; 

d) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Gdańsk: C1 Trampkarz Grupa 3; 

e) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Słupsk: C1 Trampkarz. 

W sezonie 2023/2024 I Liga Wojewódzka B2 Junior Młodszy będzie liczyła 16 zespołów. 
4. I Ligę Wojewódzką C1 Trampkarz w sezonie 2023/2024 utworzą: 

a) drużyny, które na koniec sezonu 2022/2023 zajmą miejsca od 1 do 11 w I Lidze Wojewódzkiej C2 
Trampkarz; 

b) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Gdańsk: C2 Trampkarz Grupa 1; 

c) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Gdańsk: C2 Trampkarz Grupa 2; 

d) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Gdańsk: C2 Trampkarz Grupa 3; 

e) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Słupsk: C2 Trampkarz; 

f) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Malbork: C2 Trampkarz. 

W sezonie 2023/2024 I Liga Wojewódzka C1 Trampkarz będzie liczyła 16 zespołów. 
5. I Ligę Wojewódzką C2 Trampkarz w sezonie 2023/2024 utworzą: 

a) drużyny, które na koniec sezonu 2022/2023 zajmą miejsca od 1 do 9 w I Lidze Wojewódzkiej D1 
Młodzik; 

b) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Gdańsk: D1 Młodzik Grupa 1; 

c) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Gdańsk: D1 Młodzik Grupa 2; 

d) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Gdańsk: D1 Młodzik Grupa 3; 

e) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Gdańsk: D1 Młodzik Grupa 4; 

f) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Słupsk: D1 Młodzik; 

g) drużyna, która na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Malbork: D1 Młodzik; 

h) obligatoryjnie UKS Lotos Gdańsk. 
W sezonie 2023/2024 I Liga Wojewódzka C2 Trampkarz będzie liczyła 16 zespołów. 

6. I Ligę Wojewódzką D1 Młodzik w sezonie 2023/2024 utworzą: 
a) Drużyny, które na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmą I i II miejsca w rozgrywkach 

Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 1; 
b) Drużyny, które na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmą I i II miejsca w rozgrywkach 

Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 2; 
c) Drużyny, które na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmą I i II miejsca w rozgrywkach 

Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 3; 
d) Drużyny, które na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmą I i II miejsca w rozgrywkach 

Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 4; 
e) Drużyny, które na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmą I i II miejsca w rozgrywkach 

Gdańsk: D2 Młodzik Grupa 5; 
f) Drużyny, które na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmą I i II miejsca w rozgrywkach 

Słupsk: D2 Młodzik Grupa 1; 
g) Drużyny, które na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmą I i II miejsca w rozgrywkach 

Słupsk: D2 Młodzik Grupa 2; 
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h) Drużyna, które na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Malbork: D2 Młodzik Grupa 1; 

i) Drużyna, które na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 zajmie I miejsce w rozgrywkach 
Malbork: D2 Młodzik Grupa 2. 

W sezonie 2023/2024 I Liga Wojewódzka D1 Młodzik będzie liczyła 16 zespołów. 
 

Art. 4 
Spadki z Wojewódzkich Lig Juniorów 

1. Liczba drużyn, które na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 spadną z I Ligi Wojewódzkiej B1 
Junior Młodszy do właściwej terytorialnie grupy A1 Junior uzależniona jest od przypadku, o którym 
mowa w art. 2 pkt. 1 oraz 2. 

2. Drużyny, które na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 w I Lidze Wojewódzkiej B2 Junior 
Młodszy zajmą miejsca od 13 do 16 spadną do właściwej terytorialnie grupy B1 Junior Młodszy. 
a) liczba drużyn spadających ulega zwiększeniu o kolejne drużyny w przypadku, o którym mowa w 

art. 2 pkt. 4. 
3. Drużyny, które na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 w I Lidze Wojewódzkiej C1 Trampkarz 

zajmą miejsca od 13 do 16 spadną do właściwej terytorialnie grupy B2 Junior Młodszy. 
a) liczba drużyn spadających ulega zwiększeniu o kolejne drużyny w przypadku, o którym mowa w 

art. 2 pkt, 3. 
b) liczba drużyn spadających ulega zmniejszeniu o kolejną drużynę w przypadku, o którym mowa w 

art. 1 pkt. 3.  
4. Drużyny, które na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 w I Lidze Wojewódzkiej C2 Trampkarz 

zajmą miejsca od 12 do 16 spadną do właściwej terytorialnie grupy C1 Trampkarz. 
a) liczba drużyn spadających ulega zmniejszeniu o kolejną drużynę w przypadku, o którym mowa w 

art. 1 pkt. 4.  
5. Drużyny, które na koniec sezonu rozgrywkowego 2022/2023 w I Lidze Wojewódzkiej D1 Młodzik 

zajmą miejsca od 10 do 16 spadną do właściwej terytorialnie grupy C2 Trampkarz. 
 

Art. 5 
Postanowienia końcowe 

1. W przypadku rezygnacji klubu z udziału w rozgrywkach, mają zastosowanie postanowienia Uchwały 
nr XII/183 z dnia 06.12.2019 r. Zarządu PZPN w sprawie uzupełniania klas rozgrywkowych. 

2. W przypadku zajęcia miejsca premiowanego awansem do wyższej klasy rozgrywkowej przez drugi 
lub kolejny zespół danego klubu, przy równoczesnym spadku pierwszej drużyny z wyższej klasy 
rozgrywkowej, nie przysługuje prawo awansu. W takim przypadku prawo awansu przechodzi na 
kolejną drużynę w tabeli. 

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 346/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na obserwatorów sędziów futsalu szczebla centralnego 
na sezon 2022/2023. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek przewodniczącego Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN udziela się rekomendacji 
dla kandydatów na obserwatorów sędziów futsalu na meczowych szczebla centralnego w sezonie 
2022/2023 następującym osobom: 
• Mariusz Podjacki, 
• Janusz Leyk, 
• Aleksander Okoń, 
• Andrzej Witkowski, 
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• Bartłomiej Behmke. 
 
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 347/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom do prowadzenia zawodów na poziomie III ligi w sezonie 
2022/2023. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek przewodniczącego Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN udziela się rekomendacji 
dla kandydata do prowadzenia arbitrażu na zawodach III ligi w sezonie 2022/2023 dla Adama 
Kwapisiewicza. 
 
II.Na wniosek przewodniczącego Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN udziela się rekomendacji 
dla rezerwowego kandydata do prowadzenia arbitrażu na zawodach III ligi w sezonie 2022/2023 dla 
Mateusza Stępniaka. 
 
III.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 348/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia sędziów IV ligi i klas niższych na sezon 2022/2023. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN jako sędziowie IV ligi i klas niższych na sezon 
2022/2023 zatwierdzeni zostają następujący arbitrzy: 
• Mirosław Cyrson,  
• Przemysław Czerw,  
• Kinga Damps,  
• Łukasz Groń,  
• Filip Jasina,  
• Krzysztof Jurczak,  
• Rafał Kelbratowski,  
• Łukasz Kofluk,  
• Tomasz Konkel,  
• Orest Lewosiuk,  
• Dominik Lipa,  
• Michał Łukaszewski,  
• Sebastian Marciniak,  
• Mateusz Modzelewski,  
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• Cezary Mościbrodzki,  
• Sebastian Myszk,  
• Krzysztof Necel,  
• Jewgienij Pisanets,  
• Kamil Rybiński,  
• Adam Skurat,  
• Marcin Skwiot,  
• Filip Stachyra,  
• Bartosz Stańczyk,  
• Mateusz Stępniak,  
• Rafał Szala,  
• Daniel Szajerski,  
• Dawid Szymański,  
• Krzysztof Świgoń,  
• Marcin Talaśka,  
• Mateusz Tarnawski,  
• Michał Walkowski,  
• Sebastian Wasiuk,  
• Wojciech Wit,  
• Leszek Wnuk,  
• Bartłomiej Żmuda  
oraz sędziowie asystenci szczebla centralnego:  
• Dariusz Bohonos,  
• Rafał Brieger,  
• Bartosz Heinig,  
• Dawid Nitka, 
• Artur Zakrzewski. 
 
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 349/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia obserwatorów sędziów IV ligi i klas niższych na sezon 2022/2023. 
 

Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek przewodniczącego Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN, jako obserwatorzy 
sędziów IV ligi i klas niższych na sezon 2022/2023, zatwierdzone zostają następujący osoby: 
• Katarzyna Wierzbowska,  
• Maciej Wierzbowski,  
• Tomasz Góreczny,  
• Dariusz Borucki,  
• Sylwester Tuszer,  
• Jarosław Boratyński,  
• Mariusz Kuczkowski,  
• Radosław Mordaka,  
• Przemysław Wądołowski,  
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• Marek Szerszeń,  
• Roman Anastaziak,  
• Franciszek Bieliński,  
• Kamil Grzębowski,  
• Bogdan Kłopocki,  
• Zbigniew Kolter,  
• Andrzej Lewicz,  
• Adam Manuszewski,  
• Andrzej Myszk,  
• Grzegorz Rek,  
• Tadeusz Tama,  
• Dariusz Bohonos,  
• Piotr Cwalina,  
• Mariusz Podjacki,  
• Dominik Sulikowski. 
 
II.Na wniosek przewodniczącego Zarządu Kolegium Sędziów Pomorskiego ZPN, jako kandydaci do 
pełnienia funkcji obserwatora sędziów IV ligi i klas niższych na sezon 2022/2023, zatwierdzone zostają 
następujący osoby: 
• Adamonis Jewgienij,  
• Tomasz Tobiański,  
• Andrzej Witkowski. 
 
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 
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Uchwała nr 350/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia przepisów dotyczących obowiązków sędziów, obserwatorów sędziów oraz 
delegatów meczowych w rozgrywkach prowadzonych przez Pomorski ZPN. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 11 § 1 ust. 1 oraz 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 „Wytyczne dotyczące 
obowiązków sędziów, obserwatorów sędziów oraz delegatów meczowych w rozgrywkach 
prowadzonych przez Pomorski ZPN”. 
 
II.Jednolity tekst Wytycznych stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz przewodniczącym Zarządu 
Kolegium Sędziów oraz przewodniczącemu Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 
Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Załącznik  

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 350/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
w sprawie zatwierdzenia przepisów dotyczących obowiązków sędziów, obserwatorów sędziów oraz 

delegatów meczowych w rozgrywkach prowadzonych przez Pomorski ZPN. 
 

WYTYCZNE 
DOTYCZACE OBOWIĄZKÓW SĘDZIÓW, OBSERWATORÓW SĘDZIÓW ORAZ DELEGATÓW 

MECZOWYCH W ROZGRYWKACH PROWADZONYCH PRZEZ POMORSKI ZPN 
 

Rozdział I. Zasady ogólne. 
1. Obowiązkiem sędziów, obserwatorów sędziów oraz delegatów meczowych, zwanych dalej 

„oficjalnymi przedstawicielami Pomorskiego ZPN”, jest zachowanie całkowitej obiektywności 
i neutralności we wszelkich działaniach, jakie mają być podejmowane.  

2. Obowiązkiem oficjalnych przedstawicieli Pomorskiego ZPN jest informowane właściwych organów 
Pomorskiego ZPN i/lub organizatora rozgrywek o wszelkich próbach wpływania na ich decyzje lub 
mających na celu naruszenie ich obiektywności i neutralności.  

3. Niezachowanie niniejszych zasad przez oficjalnych przedstawicieli Pomorskiego ZPN stanowić może 
podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, określonego odrębnymi przepisami PZPN 
oraz Pomorskiego ZPN.  

4. Sędziom, obserwatorom sędziów oraz delegatom meczowym nie wolno uczestniczyć w jakichkolwiek 
zakładach bukmacherskich oraz innych grach dotyczących rozgrywek, w których 
prowadzą/obserwują zawody.   

 
Rozdział II. Sędzia. 

1. Sędzia zawodów zobowiązany jest poinformować właściwy organ Pomorskiego ZPN i/lub 
organizatora rozgrywek o wszelkich próbach skontaktowania się z nim przez przedstawiciela 
klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi zawody.   

2. Jakiekolwiek kontakty sędziego zawodów z przedstawicielami klubów mogą nastąpić wyłącznie w 
celach szkoleniowych w sposób ustalony przez właściwy organ Pomorskiego ZPN i/lub organizatora 
rozgrywek i nie mogą być związane z prowadzeniem przez sędziego konkretnych zawodów. Zapis 
ten nie dotyczy w przypadkach szczególnych np. pozostawienia przez sędziego na obiekcie sprzetu 
sportowego lub osobistego itp.  

3. Sędzia zawodów zobowiązany jest do nie przyjmowania jakichkolwiek prezentów od przedstawicieli 
klubów za wyjątkiem pamiątek klubowych wręczanych po zakończonych zawodach, których wartość 
nie może przekroczyć 250,00 złotych. 

4. Sędzia zawodów zobowiązany jest do nie wypowiadania się w imieniu Pomorskiego ZPN i/lub 
organizatora rozgrywek i powinien powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą naruszyć 
interes Pomorskiego ZPN i/lub organizatora rozgrywek. 

5. Sędzia zawodów zobowiązany jest do poinformowania Pomorskiego ZPN o wszelkich istniejących 
związkach sędziego z klubem klasy rozgrywkowej, w której prowadzi zawody, w szczególności 
dotyczących spraw rodzinnych, finansowych itp.  

6. Sędzia zawodów jest wyznaczany przez właściwy organ Pomorskiego ZPN. Obsada jest jawna i jest 
dokonywana najpóźniej w tygodniu poprzedzającym dane spotkanie. Właściwy organ Pomorskiego 
ZPN powiadamia arbitrów w ustandaryzowany sposób.  

7. Pomorski ZPN, w ramach systemu ekstranet, zapewnia komunikację pomiędzy sędzią zawodów 
a właściwym organem Pomorskiego ZPN. W sytuacjach nagłych istnieje możliwość powiadomienia 
sędziego poprzez oficjalny numer telefonu SMS-sem lub poprzez oficjalnego maila. 

8. Sędzia zawodów przyjeżdżając na zawody do klubu powinien przedstawić legitymację sędziowską 
której wzór jest przekazany klubom do wiadomości przez Pomorski ZPN oraz wydruku z informacją 
z systemu Pomorskiego ZPN, poświadczającą wyznaczenie na dane zawody.  

9. Sędzia zawodów zobowiązany jest do przybycia na stadion w czasie wskazanym w postanowieniach 
Pomorskiego ZPN do Przepisów Gry.   
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10. Po przybyciu na zawody sędzia zawodów kontaktuje się z przedstawicielami klubów w procedurze 
spotkania organizacyjnego w dniu meczu (sprawdzenie strojów, boiska itp.) 

11. We wszelkich sprawach wymagających skontaktowania się z klubem (np. niewłaściwe 
przygotowanie boiska, brak wody w szatni itp.) sędzia zawodów zobowiązany jest do przekazania 
swoich uwag delegatowi meczowemu, pełniącemu funkcję na danych zawodach gdy jest wyznaczony, 
jako osobie uprawnionej do nadzoru nad prawidłową organizacją zawodów. W innych przypadkach 
kontaktuje się z uprawnioną osobą wyznaczoną przez klub lub organizatora rozgrywek. 

12. Sędzia zawodów, po ich zakończeniu, odbywa spotkanie z delegatem meczowym celem wypełnienia 
dokumentów regulaminowych (np. gdy ma to zastosowanie formularz fair play, uwagi dot. 
bezpieczeństwa itp.). Sędzia zawodów nie uczestniczy w oficjalnych spotkaniach pomeczowych w 
klubie, a po zakończeniu omówienia zawodów z obserwatorem sędziów opuszcza obiekt klubu.  

13. Sędzia zawodów odbywa spotkanie z obserwatorem sędziów przed ich rozpoczęciem oraz po 
zakończeniu meczu w celu omówienia prowadzonych zawodów.  

14. Sędzia zawodów zobowiązany jest do przesłania raportu/sprawozdania sędziowskiego do 
właściwego organu Pomorskiego ZPN i/lub organizatora rozgrywek we wskazanym odrębnie 
terminie, co do zasady w ciągu 48 godzin po zakończonych zawodach. W sytuacjach szczególnych np. 
gwałtowne agresywne zachowanie, zakończenie meczu przed wyznaczonym czasem itp. 
niezwłocznie po zakończeniu zawodów. 

15. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych wytycznych każdy pobyt osoby innej niż 
sędziowie w szatni sędziów przed, w trakcie i po meczu podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. 
W przypadku, gdy w szatni sędziów przebywa osoba związana z klubem odpowiedzialność 
dyscyplinarną ponosi poza tą osobą także klub. W przypadku gdy w szatni sędziów przebywa 
niezidentyfikowana osoba odpowiedzialność dyscyplinarną ponosi klub będący gospodarzem meczu. 

 
Rozdział III. Obserwator sędziów. 

1. Obserwator sędziów jest zobowiązany do powstrzymywania się od utrzymywania jakichkolwiek 
kontaktów z przedstawicielami klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi obserwację 
zawodów, z zastrzeżeniem ust. 3, 13 i 17 niniejszego rozdziału. 

2. Obserwator zawodów zobowiązany jest do poinformowania właściwego organu Pomorskiego ZPN 
i/lub organizatora rozgrywek o wszelkich próbach skontaktowania się z nim przez przedstawiciela 
klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi obserwację zawodów lub innych osób w imieniu 
klubu.   

3. Jakiekolwiek kontakty obserwatora sędziów z przedstawicielami klubów mogą nastąpić wyłącznie w 
celach szkoleniowych w sposób ustalony przez właściwy organ Pomorskiego ZPN i/lub organizatora 
rozgrywek i nie mogą być związane z prowadzeniem przez niego obserwacji konkretnych zawodów.  

4. Obserwator sędziów zobowiązany jest do nie przyjmowania jakichkolwiek prezentów 
od przedstawicieli klubów za wyjątkiem pamiątek klubowych wręczanych po zakończonych 
zawodach, których wartość nie może przekroczyć 250,00 złotych. Obserwator sędziów nie może 
przyjmować jakichkolwiek prezentów od sędziów zawodów ani od delegata meczowego. 

5. Obserwator sędziów zobowiązany jest do nie wypowiadania się w imieniu Pomorskiego ZPN i/lub 
organizatora rozgrywek i powinien powstrzymać się od wszelkich działań, które mogą naruszyć 
interes Pomorskiego ZPN i/lub organizatora rozgrywek. 

6. Obserwator sędziów zobowiązany jest do poinformowania Pomorskiego ZPN i/lub organizatora 
rozgrywek o wszelkich istniejących związkach obserwatora z klubem klasy rozgrywkowej, w której 
prowadzi zawody, w szczególności dotyczących spraw rodzinnych, finansowych itp.  

7. Obserwator sędziów jest wyznaczany przez właściwy organ Pomorskiego ZPN. Obsada nie jest 
powszechnie dostępna i przekazywana do wiadomości sędziów dokonywana najpóźniej w tygodniu 
poprzedzającym dane zawody. Właściwy organ Pomorskiego ZPN powiadamia obserwatora sędziów 
w ustandaryzowany sposób. Obserwator sędziów zobowiązany jest do nie ujawniania innym osobom 
faktu wyznaczenia do obserwacji danych zawodów.  

8. Pomorski ZPN w ramach systemu ekstranet zapewnia komunikację pomiędzy obserwatorem 
sędziów a właściwym organem Pomorskiego ZPN.  

9. Obserwator sędziów może odbywać podróż na zawody wspólnie z delegatem meczowym. 
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10. Obserwator sędziów przyjeżdżając na zawody do klubu zobowiązany jest do przedstawienia 
legitymacji obserwatora sędziów Pomorskiego ZPN, której wzór jest przekazany klubom 
do wiadomości przez Pomorski ZPN lub wydruku z informacją z systemu ekstranet, poświadczającą 
wyznaczenie na dane zawody.  

11. Obserwator sędziów, co do zasady, zobowiązany jest do przybycia na stadion nie później niż na 30 
minut przed rozpoczęciem zawodów. 

12. Po przybyciu na zawody obserwator sędziów, co do zasady, nie kontaktuje się z przedstawicielami 
klubu poza sytuacjami wymagającymi technicznego kontaktu z przedstawicielami klubu (wskazanie 
miejsca, wyznaczenie pokoju obserwatora, poświadczenie delegacji itp.).  

13. We wszelkich sprawach wymagających skontaktowania się z klubem (np. niewłaściwe 
przygotowanie boiska, brak wody w szatni itp.) obserwator sędziów, co do zasady, zobowiązany jest 
do przekazania swoich uwag delegatowi meczowemu pełniącemu funkcję na danych zawodach gdy 
jest wyznaczony, jako osobie uprawnionej do nadzoru nad prawidłową organizacją zawodów. W 
innych przypadkach kontaktuje się z uprawnioną osobą wyznaczoną przez klub lub organizatora 
rozgrywek. 

14. Obserwator sędziów nie uczestniczy w oficjalnych spotkaniach pomeczowych w klubie, a po 
zakończeniu czynności regulaminowych opuszcza obiekt klubu.  

15. Obserwator sędziów zobowiązany jest do przesłania raportu/sprawozdania do właściwego organu 
Pomorskiego ZPN w ciągu 48 godzin. W sytuacjach szczególnych np. gwałtowne agresywne 
zachowanie, zakończenie meczu przed wyznaczonym czasem itp. niezwłocznie po zakończeniu 
zawodów. Obserwator sędziów zobowiązany jest nie ujawniać treści raportu innym osobom niż 
właściwy organ Pomorskiego ZPN. Organizator rozgrywek może zażądać przekazania raportu 
obserwatora sędziów w sytuacjach wymagających rozstrzygnięć dyscyplinarnych.  

16. Jeżeli na dane zawody nie wyznaczono delegata meczowego lub osoba mająca pełnić tę funkcję jest 
nieobecna (np. z przyczyn losowych), wówczas funkcję delegata meczowego pełni obserwator 
sędziów, po wcześniejszym powiadomieniu odpowiedniego organu Pomorskiego ZPN. W takich 
przypadkach w stosunku do osoby obserwatora sędziów przepisy rozdziału III punkt 13-16 oraz 
przepisy rozdziału IV niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio.  

 
Rozdział IV. Delegat meczowy. 

1. Delegat meczowy jest najwyższym rangą przedstawicielem Pomorskiego ZPN na zawodach. 
2. Delegat meczowy jest osobą nadzorującą prawidłowy sposób organizacji zawodów, 

przeprowadzającą spotkanie organizacyjne w dniu meczu, wspierającą organizatora zawodów w 
sprawach organizacyjnych i bezpieczeństwa oraz przygotowującą dokumentację meczową. 

3. Delegat meczowy jest zobowiązany do powstrzymywania się od utrzymywania jakichkolwiek 
kontaktów z przedstawicielami klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi obserwację 
zawodów poza przypadkami wynikającymi z przepisów niniejszej uchwały oraz wytycznych dla 
delegatów meczowych PZPN oraz Pomorskiego ZPN.   

4. Delegat meczowy zobowiązany jest poinformować właściwy organ Pomorskiego ZPN i/lub 
organizatora rozgrywek o wszelkich próbach skontaktowania się z nim przez przedstawiciela 
klubów klasy rozgrywkowej, w której prowadzi obserwację zawodów poza przypadkami 
określonymi w odrębnych przepisach.   

5. Jakiekolwiek kontakty delegata meczowego z przedstawicielami klubów mogą nastąpić wyłącznie w 
celach szkoleniowych, organizacyjnych lub bezpieczeństwa, w sposób ustalony przez właściwy organ 
Pomorskiego ZPN i/lub organizatora rozgrywek. W przypadku, gdy w związku z obserwacją 
konkretnych zawodów istnieje konieczność skontaktowania się delegata meczowego z 
przedstawicielami klubów, delegat meczowy może się skontaktować z przedstawicielami klubów i 
jest zobowiązany poinformować o tym fakcie właściwy organ Pomorskiego ZPN i/lub organizatora 
rozgrywek.  

6. Delegat meczowy zobowiązany jest do nie przyjmowania jakichkolwiek prezentów 
od przedstawicieli klubów za wyjątkiem pamiątek klubowych wręczanych po zakończonych 
zawodach, których wartość nie może przekroczyć 250,00 złotych. Delegat meczowy nie może 
przyjmować jakichkolwiek prezentów od sędziów ani od obserwatora sędziów. 
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7. Z zastrzeżeniem pkt. 8, delegat meczowy zobowiązany jest do nie wypowiadania się w imieniu 
Pomorskiego ZPN i/lub organizatora rozgrywek i powinien powstrzymać się od wszelkich działań, 
które mogą naruszyć interes Pomorskiego ZPN i/lub organizatora rozgrywek. 

8. W przypadku przerwania zawodów i/lub zakończenia zawodów przed upłynięciem regulaminowego 
czasu gry delegat meczowy wydaje stosowne oświadczenie po przerwanych/zakończonych 
zawodach. Oświadczenie delegata meczowego powinno zawierać wyłącznie przyczynę 
przerwania/zakończenia zawodów przed upłynięciem regulaminowego czasu gry oraz informację o 
procedurze dotyczącej weryfikacji wyniku zawodów lub konieczności ich dokończenia. W 
szczególności delegat meczowy powinien powstrzymać się od wyrażania własnej opinii i 
komentowania decyzji o przerwaniu/zakończeniu zawodów przed upłynięciem regulaminowego 
czasu gry oraz informowania o ewentualnych konsekwencjach dyscyplinarnych.  

9. Delegat meczowy zobowiązany jest do poinformowania Pomorskiego ZPN i/lub organizatora 
rozgrywek o wszelkich istniejących związkach delegata meczowego z klubem klasy rozgrywkowej, w 
której jest obsadzany na zawody, w szczególności dotyczących spraw rodzinnych, finansowych itp.  

10. Delegat meczowy jest wyznaczany na konkretne zawody przez właściwy organ Pomorskiego ZPN. 
Obsada jest dokonywana najpóźniej w tygodniu poprzedzającym dane zawody. Właściwy organ 
Pomorskiego ZPN powiadamia delegatów meczowych w ustandaryzowany sposób.  

11. Pomorski ZPN w ramach systemu ekstranet zapewnia komunikację pomiędzy delegatem meczowym 
a właściwym organem Pomorskiego ZPN i/lub organizatora zawodów.  

12. Delegat meczowy przyjeżdżając na zawody do klubu zobowiązany jest do przedstawienia 
identyfikatora/legitymacji delegata meczowego, której wzór jest przekazany klubom do wiadomości 
przez Pomorski ZPN. 

13. Delegat meczowy zobowiązany jest do przybycia na stadion w czasie wskazanym w wytycznych dla 
delegatów meczowych PZPN i/lub Pomorskiego ZPN.    

14. Delegat meczowy zobowiązany jest do przesłania raportu oraz innej dokumentacji do właściwego 
organu Pomorskiego ZPN i/lub organizatora rozgrywek w terminie wskazanym w wytycznych dla 
delegatów meczowych. Delegat meczowy jest zobowiązany do odnotowania wszystkich uwag 
zgłaszanych przez sędziów, obserwatora sędziów lub przedstawicieli klubów. Delegat meczowy 
zobowiązany jest nie ujawniać treści raportu innym osobom niż właściwy organ Pomorskiego ZPN 
i/lub organizatora rozgrywek. 

15. Właściwy organ Pomorskiego ZPN i/lub organizatora rozgrywek jest upoważniony do kontaktu 
z delegatem meczowym w dowolnym momencie w celu prawidłowego wykonania obowiązków oraz 
postanowień regulaminów, w tym w szczególności w celu poinformowania o ustaleniach dotyczących 
wszelkich dodatkowych imprez i uroczystości, planowanych przed meczem, w jego przerwie lub po 
meczu.  

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi przepisami zastosowanie mają wytyczne dla delegatów 
meczowych PZPN i/lub Pomorskiego ZPN.  

 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 351/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie odwołania członka Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN. 
  
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku z art. 65 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje: 
I.Na wniosek pełnomocnika Zarządu Pomorskiego ZPN ds. Podokręgu Malborskiego z funkcji członka 
Komisji Dyscyplinarnej Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN odwołany zostaje Bartosz Recław. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się pełnomocnikowi Zarządu Pomorskiego ZPN ds. Podokręgu 
Malborskiego Pomorskiego ZPN. 
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III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 352/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania członka i przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Malborskiego 
Pomorskiego ZPN. 

  
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku z art. 65 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje: 
I.Na wniosek pełnomocnika Zarządu Pomorskiego ZPN ds. Podokręgu Malborskiego na członka i funkcję 
przewodniczącego Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN powołany zostaje 
Bartosz Recław. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się pełnomocnikowi Zarządu Pomorskiego ZPN ds. Podokręgu 
Malborskiego Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 353/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyznania wyróżnień w formie odznaki „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 66 § 1, § 3 i § 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia 
się, co następuje:  
I.Na wniosek Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN za działalność na rzecz rozwoju polskiej i 
pomorskiej piłki nożnej: 
a) złotą odznaką „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” wyróżnieni zostają: 

• Tadeusz Wanat, 
 
b) srebrną odznaka „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” wyróżnieni zostają: 

• Kazimierz Kozina (ZS Polonez Bobrowniki),  
• Jan Kurczaba (ZS Polonez Bobrowniki),  
• Józef Kurczaba (ZS Polonez Bobrowniki),  
• Józef Lemcio (ZS Polonez Bobrowniki),  
• Andrzej Łosiak (ZS Polonez Bobrowniki),  
• Wojciech Rompski (ZS Polonez Bobrowniki),  
• Dariusz Sadach (ZS Polonez Bobrowniki),  
• Dariusz Setny (ZS Polonez Bobrowniki),  
• Marian Setny (ZS Polonez Bobrowniki),  
• Marcin Staszczuk (ZS Polonez Bobrowniki),  
• Piotr Staszczuk (ZS Polonez Bobrowniki),  
• Jan Syldatk (ZS Polonez Bobrowniki),  
• Piotr Syrnyk (ZS Polonez Bobrowniki),  
• Janusz Zdyb (ZS Polonez Bobrowniki), 
• Jerzy Zdyb (ZS Polonez Bobrowniki). 
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II.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 354/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie uzupełnienia składu klas rozgrywkowych Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN na sezon 
2022/2023. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 § 1, ust. 4 Statutu Pomorskiego ZPN oraz w związku z 
art. 5.6.1. Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022 i 
następne, postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN w sprawie uzupełnienia 
składu drużyn uprawnionych do udziału w rozgrywkach klasy Okręgowej w sezonie 2022/2023 w 
sytuacji rezygnacji z udziału w rozgrywkach na tym poziomie drużyny klubu GKS Lipniczanka Lipnica 
prawo udziału w rozgrywkach klasy Okręgowej w sezonie 2022/2023 uzyskuje drużyna, która na koniec 
sezonu 2021/2022 została sklasyfikowana najwyżej z drużyn na miejscach spadkowych GTS Czarna 
Dąbrówka. 
 
II.Na wniosek Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN w sprawie uzupełnienia 
składu drużyn uprawnionych do udziału w rozgrywkach klasy A w sezonie 2022/2023 w sytuacji 
utrzymania się na poziomie klasy Okręgowej drużyny klubu GTS Czarna Dąbrówka prawo udziału w 
rozgrywkach klasy A w sezonie 2022/2023 uzyskuje drużyna, która na koniec sezonu 2021/2022 
została sklasyfikowana na IV miejscu w rozgrywkach klasy B KS Dąb Kusowo. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się pełnomocnikowi Zarządy ds. Podokręgu Słupskiego Pomorskiego 
ZPN i przewodniczącemu Komisji ds. Rozgrywek Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 355/Z/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie uzupełnienia składu lig i klas rozgrywkowych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 12 § 1, ust. 4 Statutu Pomorskiego ZPN oraz w związku z 
art. 5.6.1. Regulaminu rozgrywek mistrzowskich w piłkę nożną Pomorskiego ZPN na sezon 2021/2022 i 
następne, postanawia się, co następuje:  
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN w sprawie uzupełnienia składu drużyn 
uprawnionych do udziału w rozgrywkach klasy Okręgowej w sezonie 2022/2023 w sytuacji rezygnacji z 
udziału w rozgrywkach na tym poziomie drużyny klubu KS Beniaminek 03 Starogard Gdański prawo 
udziału w rozgrywkach klasy Okręgowej w sezonie 2022/2023 uzyskuje drużyna, w drodze losowania 
pomiędzy drużynami z III-ich miejsc koniec sezonu 2021/2022 grupy III i IV klasy A, KS Skorzewo. 
 
II.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN w sprawie uzupełnienia składu drużyn 
uprawnionych do udziału w rozgrywkach klasy A grupa III w sezonie 2022/2023 w sytuacji awansu na 
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poziomie klasy Okręgowej drużyny klubu KS Skorzewo prawo udziału w rozgrywkach klasy A w sezonie 
2022/2023 uzyskuje drużyna, która została sklasyfikowana najwyżej z drużyn na miejscach spadkowych 
klasy A grupa III na koniec sezonu 2021/2022 SKS Wda Czarna Woda. 
 
III.Wyżej sklasyfikowana na koniec sezonu 2021/2022 w rozgrywkach klasy A grupa III drużyna klubu 
PSWS Czarni Piece prawomocnie nie otrzymała licencji uprawniającej do udziału w rozgrywkach w 
sezonie 2022/2023 na poziomie klasy A. 
 
IV.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN i przewodniczącemu 
Komisji ds. Rozgrywek Pomorskiego ZPN. 
 
V.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 


