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KOMUNIKAT UCHWAŁ nr XXXII/Z/2022 

ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 09.05.2022 r. 

 
Spis treści: 
1.Uchwała nr 274/Z/2022 z dnia 09.05.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku 
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 09.05.2022 r. 
 
2.Uchwała nr 275/Z/2022 z dnia 09.05.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 04.04.2022 r. 
 
3.Uchwała nr 276/Z/2022 z dnia 09.05.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - BSC Hemako Sztutowo. 
 
4.Uchwała nr 277/Z/2022 z dnia 09.05.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie stwierdzenia 
wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Jedynka Pelplin. 
 
5.Uchwała nr 278/Z/2022 z dnia 09.05.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia 
przepisów regulujących „Zasady selekcji i nadawania uprawnień dla delegatów meczowych Pomorskiego 
ZPN na sezon 2022/2023 i następne”. 
 
6.Uchwała nr 279/Z/2022 z dnia 09.05.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie udzielenia 
rekomendacji kandydatom na delegatów meczowych szczebla centralnego i III ligi na sezon 2022/2023. 
 
7.Uchwała nr 280/Z/2022 z dnia 09.05.2022 r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyznania 
wyróżnień w formie odznak „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”. 
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Uchwała nr 274/Z/2022 z dnia 09 maja 2022 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 09.05.2022 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 
09.05.2022 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 275/Z/2022 z dnia 09 maja 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 04.04.2022 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 04.04.2022 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 276/Z/2022 z dnia 09 maja 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - BSC Hemako Sztutowo. 
 

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: Beach Soccer Club Hemako Sztutowo 
wpisany do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie 
przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, starosty nowodworskiego, w dniu 18.03.2022 r. pod 
numerem 103. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
- 4 - 

Uchwała nr 277/Z/2022 z dnia 09 maja 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
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w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Pomorskim ZPN klubu KS Jedynka Pelplin. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 20 § 1 ust. 1 i art. 20 § 3 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 KS Jedynka Pelplin wpisanego do 
rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 567210 w związku z 
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 278/Z/2022 z dnia 09 maja 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia przepisów regulujących „Zasady selekcji i nadawania uprawnień dla delegatów 
meczowych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023 i następne”. 

 
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 sekretarza Zarządu Pomorskiego ZPN zatwierdza się przepisy „Zasady selekcji i nadawania 
uprawnień dla delegatów meczowych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023 i następne”. 
 
II.Jednolity tekst Zasad stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się sekretarzowi Zarządu oraz przewodniczącemu 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 278/Z/2022 z dnia 09. maja 2022 roku 
w sprawie przyjęcia przepisów regulujących „Zasady selekcji i nadawania uprawnień dla delegatów 

meczowych Pomorskiego ZPN na sezon 2022/2023 i następne”. 
 

ZASADY 
SELEKCJI I NADAWANIA UPRAWNIEŃ DELEGATA MECZOWEGO 

POMORSKIGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ  
na sezon 2022/2023 i następne 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 13 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia, co następuje: 
1. Delegatów meczowych na okres jednego sezonu rozgrywkowego powołuje Zarządu Pomorskiego 

ZPN na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 
Pomorskiego ZPN. 
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2. Delegatem meczowym Pomorskiego ZPN może być osoba z odpowiednim stażem pracy i działalności 

w PZPN, Pomorskim ZPN, podokręgach, klubach sportowych oraz spełniająca następujące warunki: 
a) posiada dobrą znajomość przepisów Pomorskiego ZPN dotyczących zasad obowiązujących 

delegata meczowego, 
b) posiada dobrą znajomość przepisów PZPN i Pomorskiego ZPN dotyczących organizacji 

rozgrywek w szczególności przepisów regulujących zasady organizacji meczów piłkarskich 
niebędących imprezą masową,  

c) nie karana sądownie za przestępstwo umyślne i dyscyplinarnie w piłce nożnej, 
d) wyróżniająca się nienaganną postawą moralną i społeczną oraz posiadająca autorytet w 

środowisku piłkarskim, 
e) posiada dobry stan zdrowia, 
f) uczestniczy aktywnie w szkoleniach i naradach organizowanych przez Komisję ds. 

Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich, 
g) uzyska pozytywny wynik egzaminów zaliczeniowych, o ile takie są prowadzone. 

 
3. Delegat meczowy wykonuje swoje zadania na zawodach prowadzonych przez Pomorski ZPN na 

podstawie obsady dokonywanej przez Komisję ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 
Pomorskiego ZPN. 

 
4. Uprawnienia delegata ds. bezpieczeństwa wygasają: 

a) po zakończeniu sezonu rozgrywkowego, 
b) po złożeniu rezygnacji, 
c) na mocy uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN. 

 
5. Delegat meczowy nie może być pracownikiem ani członkiem władz klubu sportowego będącego 

członkiem Pomorskiego ZPN. 
 
6. Ewidencję delegatów meczowych prowadzi Komisja ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

Pomorskiego ZPN. 
 
7. Prawo interpretacji niniejszych zasad przysługuje Zarządowi Pomorskiego ZPN. 
 
8. Niniejsze zasady zatwierdzone zostały przez Zarząd Pomorskiego ZPN w dniu 09.05.2022 r. 
 
9. Zasady wchodzą w życie z dniem ich przyjęcia. 
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 279/Z/2022 z dnia 09 maja 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na delegatów meczowych szczebla centralnego i III ligi 
na sezon 2022/2023. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje: 
I.Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN 
udziela się rekomendacji dla kandydatów na delegatów meczowych szczebla centralnego w sezonie 
2022/2023 następującym osobom: 
- Błażej Jenek, 
- Adam Wysocki. 
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II.Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN 
udziela się rekomendacji dla kandydatów na delegatów meczowych III ligi w sezonie 2022/2023 
następującym osobom: 
- Józef Dąbrowski, 
- Dariusz Wątróbski. 
 
III.Realizację uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 280/Z/2022 z dnia 09 maja 2022 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyznania wyróżnień w formie odznak „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 66 § 1, § 3 i § 4 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia 
się, co następuje:  
I.Na wniosek Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN za działalność na rzecz rozwoju polskiej i 
pomorskiej piłki nożnej z okazji 70-lecia klubu MKS Start Miastko srebrną odznaka „Zasłużony dla 
Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” wyróżnieni zostają: 
- Tomasz Agiejczyk,  
- Krzysztof Bryndal,  
- Patryk Kapica,  
- Witold Konieczny,  
- Andrzej Kwiatkowski, 
- Piotr Szłapiński.  
 
II.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Odznaczeń Pomorskiego ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
 

 
 


