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KOMUNIKAT UCHWAŁ nr IV/Z/2016 
ZARZĄDU POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

z dnia 24.10.2016 r. 
 
Spis treści: 
1.Uchwała nr 71/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia porządku 
obrad posiedzenia Zarządu w dniu 24.10.2016r. 
 
2.Uchwała nr 72/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany uchwał nr 
58/Z/2016 i 62/Z/2016 z dnia 23.09.2016 roku w sprawie powołania składów osobowych Zarządów 
Kolegium Sędziów Podokręgów Pomorskiego ZPN. 
  
3.Uchwała nr 73/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zatwierdzenia 
protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 23.09.2016r. 
 
4.Uchwała nr 74/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyjęcia w poczet 
Członków Pomorskiego ZPN - UKS Ósemka Lębork. 
 
5.Uchwała nr 75/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie odwołania ze składu 
osobowego Kolegium Sędziów Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN Łukasza Karskiego i Tadeusza 
Tamę. 
 
6.Uchwała nr 76/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania do składu 
osobowego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich  Pomorskiego ZPN Dariusza 
Wątróbskiego. 
 
7.Uchwała nr 77/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie powołania składu 
osobowego zespołu roboczego ds. uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji 
stadionów. 
 
8.Uchwała nr 78/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie przyznania 
wyróżnień w formie odznak „Zasłużony dla Pomorskiego ZPN”. 
 
9.Uchwała nr 79/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zasad nagradzania 
drużyn klubowych za osiągnięcia we współzawodnictwie klubowym. 
 
10.Uchwała nr 80/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. Zarządu Pomorskiego ZPN w sprawie zmiany uchwały nr 
302/Z/2015 z dnia 29.06.2015 roku w sprawie przepisów dotyczących zasad rozliczania delegacji 
sędziowskich przez Biuro Pomorskiego ZPN. 
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Uchwała nr 71/Z/2016 z dnia 24 października 2016 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 24.10.2016r. 
 
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 
24.10.2016r. w przedstawionej wersji stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II.Realizację Uchwały powierza się prezesowi Pomorskiego ZPN.  
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 72/Z/2016 z dnia 24 października 2016 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie zmiany uchwał nr 58/Z/2016 i 62/Z/2016 z dnia 23.09.2016 roku w sprawie powołania 
składów osobowych Zarządów Kolegium Sędziów Podokręgów Pomorskiego ZPN. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku z art. 65 § 1 i § 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się co 
następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. rozgrywek Pomorskiego ZPN w uchwałach nr 58/Z/2016 i 62/Z/2016 z 
dnia 23.09.2016r. wprowadza się następującą zmianę: 
1) ilekroć w wyżej wymienionych uchwałach występuje nazewnictwo organu wykonawczego na szczeblu 
Podokręgu „Zarząd Kolegium Sędziów Podokręgu …” zastępuje się nową nazwą „Kolegium Sędziów 
Podokręgu…”. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek oraz pełnomocnikom Zarządu ds. 
podokręgów Pomorskiego ZPN. 
 
III.Nowy tekst zmienionych uchwał w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej Uchwały.  
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
 

Załącznik nr 1 
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 72/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. 

w sprawie zmiany uchwał nr 58/Z/2016 i 62/Z/2016 z dnia 23.09.2016 roku w sprawie powołania składów 
osobowych Zarządów Kolegium Sędziów Podokręgów Pomorskiego ZPN. 

 
Uchwała nr 58/Z/2016 z dnia 23 września 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie powołania składu osobowego Kolegium Sędziów Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku z art. 65 § 1 i § 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje:  
I.Na wniosek pełnomocnika Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN do składu osobowego 
Kolegium Sędziów Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN powołuje się następujące osoby i powierza 
funkcje: 
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- Zbigniew Kolter - przewodniczący, 
- Andrzej Lewicz- wiceprzewodniczący, 
- Bartłomiej Tutak - sekretarz, 
- Sylwester Barczyński - członek, 
- Łukasz Karski - członek, 
- Andrzej Myszk - członek, 
- Tadeusz Tama - członek. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się pełnomocnikowi Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego Pomorskiego 
ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 

 
Załącznik nr 2 

do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 72/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. 
w sprawie zmiany uchwał nr 58/Z/2016 i 62/Z/2016 z dnia 23.09.2016 roku w sprawie powołania składów 
osobowych Zarządów Kolegium Sędziów Podokręgów Pomorskiego ZPN. 

 
Uchwała nr 62/Z/2016 z dnia 23 września 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie powołania składu osobowego Kolegium Sędziów Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku z art. 65 § 1 i § 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje:  
I.Na wniosek pełnomocnika Zarządu ds. Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN do składu 
osobowego Kolegium Sędziów Podokręgu Malborskiego Pomorskiego ZPN powołuje się następujące 
osoby i powierza funkcje: 
- Michał Krotowski - przewodniczący, 
- Karol Gardyjasz - sekretarz, 
- Marek Marcinkowski - członek, 
- Łukasz Pawłowski - członek. 
 
II.Realizację Uchwały powierza się pełnomocnikowi Zarządu ds. Podokręgu Malborskiego Pomorskiego 
ZPN. 
 
III.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 73/Z/2016 z dnia 24 października 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Zarządu odbytego w dniu 23.09.2016r. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 i art. 39 § 5 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Zatwierdzenia się protokół z posiedzenia Zarządu Pomorskiego ZPN odbytego w dniu 23.09.2016r. z 
uwzględnieniem zmian wynikających z Uchwały nr 72/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. w wersji stanowiącej 
załącznik do niniejszej Uchwały. 
 
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 74/Z/2016 z dnia 24 października 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia w poczet Członków Pomorskiego ZPN - UKS Ósemka Lębork. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 15 i art. 12 § 1 ust. 1 Statutu Pomorskiego ZPN oraz § 5 
ust. 1 oraz § 6 Uchwały nr XII/194 Zarządu PZPN z dnia 11 grudnia 2015 roku o członkostwie 
postanawia się co następuje: 
I.W poczet Członków Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, a tym samym automatycznie w poczet 
Członków Polskiego Związku Piłki Nożnej, przyjęty zostaje: Uczniowski Klub Sportowy Ósemka Lębork. 
 
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 75/Z/2016 z dnia 24 października 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie odwołania ze składu osobowego Kolegium Sędziów Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku z art. 65 § 1 i § 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje:  
I.Na wniosek pełnomocnika Zarządu ds. Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN ze składu osobowego 
Kolegium Sędziów Podokręgu Słupskiego Pomorskiego ZPN odwołuje się następujące osoby: 
- Łukasz Karski, 
- Tadeusz Tama. 
 
II.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 76/Z/2016 z dnia 24 października 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie powołania do składu osobowego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich  

Pomorskiego ZPN Dariusza Wątróbskiego. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 12 w związku z art. 57 § 3 Statutu Pomorskiego ZPN postanawia się, co 
następuje:  
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN na członka Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 
Pomorskiego ZPN powołuje się Dariusza Wątróbskiego.  
 
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 77/Z/2016 z dnia 24 października 2016 roku 
Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie powołania składu osobowego zespołu roboczego ds. uzgadniania projektów budowy, 
przebudowy oraz modernizacji stadionów. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 Statutu Pomorskiego ZPN w związku z pkt. 6.1. Podręcznika licencyjnego 
dla klubów IV ligi i klas niższych na sezon 2016/2017 przyjętego uchwałą Zarządu PZPN nr II/37 z dnia 
22.02.2016r. oraz pkt. 10 uchwały Zarządu PZPN nr III/60 z dnia 30.03.2016r. postanawia się, co 
następuje:  
I.Na wniosek przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich Pomorskiego ZPN 
do składu osobowego zespołu roboczego ds. uzgadniania projektów budowy, przebudowy oraz 
modernizacji stadionów na terenie województwa pomorskiego powołuje się następujące osoby: 
- Gerard Sobecki, 
- Henryk Nowacki, 
- Rafał Hołubowski.  
 
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 78/Z/2016 z dnia 24 października 2016 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 działaczom klubowym działającym na rzecz 
rozwoju pomorskiej piłki nożnej przyznaje się wyróżnienia i nadaje:  
a) złotą odznakę „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” dla: 
- Andrzeja Dolaty, 
- Tomasza Iwana, 
- Ryszarda Kowalskiego, 
- Jana Malinowskiego, 
- Zbigniewa Margola, 
- Stanisława Podlewskiego, 
- Edmunda Raniszewskiego, 
b) srebrną odznakę „Zasłużony dla Pomorskiego Związku Piłki Nożnej” dla: 
- Piotra Cejrowskiego, 
- Mirosława Iwana, 
- Krzysztofa Kuli, 
- Radosława Łukasika, 
- Piotra Piszko, 
- Marka Podleśnego, 
- Grzegorza Rzyskiego, 
- Janusza Skwarczaka, 
- Zdzisława Szaławińskiego.  
 
II.Realizację Uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Odznaczeń 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 79/Z/2016 z dnia 24 października 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zasad nagradzania drużyn klubowych za osiągnięcia we współzawodnictwie klubowym. 

 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 19 w związku z art. 35 § 1 ust. 2 oraz art. 11 § 1 i art. 12 § 1 ust. 29.l) Statutu 
Pomorskiego ZPN postanawia się, co następuje:  
I.Zatwierdza się zasady nagradzania drużyn klubowych za osiągnięcia we współzawodnictwie klubowym 
wg. następujących kryteriów:   
1. dla finalistów wojewódzkiego Puchar Polski kobiet: 

a) dla zdobywcy Pucharu nagroda pieniężna w wysokości 3.000,00zł; 
b) dla finalisty nagroda pieniężna w wysokości 1.000,00zł.  

2. dla finalistów klubowych Mistrzostw Polski juniorów starszych: 
a) za I miejsce nagroda pieniężna w wysokości 5.000,00zł; 
b) za II miejsce nagroda pieniężna w wysokości 3.000,00zł. 

3. dla finalistów klubowych Mistrzostw Polski juniorów młodszych: 
a) za I miejsce nagroda pieniężna w wysokości 4.000,00zł; 
b) za II miejsce nagroda pieniężna w wysokości 2.000,00zł. 

4. za I miejsce w klubowych Mistrzostwa Polski futsalu kobiet w kategorii: U-20, U-18, U-16, U-14 
nagroda pieniężna w wysokości po 1.000,00zł. 

5. za I miejsce w klubowych Mistrzostwa Polski futsalu mężczyzn w kategorii: U-20, U-18, U-16, U-14 
nagroda pieniężna w wysokości po 1.000,00zł. 

 
II.Nagroda pieniężna wynikająca z pkt. I. realizowana będzie w formie zakupu sprzętu sportowego o 
określonej wartości. 
 
III.Realizację Uchwały powierza się wiceprezesowi ds. szkolenia Pomorskiego ZPN, dyrektorowi Biura i 
księgowości Związku. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
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Uchwała nr 80/Z/2016 z dnia 24 października 2016 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie zmiany uchwały nr 302/Z/2015 z dnia 29.06.2015 roku w sprawie przepisów dotyczących 

zasad rozliczania delegacji sędziowskich przez Biuro Pomorskiego ZPN. 
 

Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10 w związku z art. 35 § 1 ust. 2 oraz art. 12 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego 
ZPN postanawia się co następuje: 
I.Na wniosek prezesa Pomorskiego ZPN w uchwale nr 302/Z/2015 z dnia 29.06.2015r. wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) dotychczasowa treść punktu IV. „Sędziowie zobowiązani są do dostarczenia prawidłowo wystawionych 
oraz potwierdzonych przez klub delegacji sędziowskich, do Biura Pomorskiego ZPN, do 5 dnia każdego 
miesiąca” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Sędziowie, obserwatorzy sędziów i delegaci meczowi 
zobowiązani są do dostarczenia prawidłowo wystawionych oraz potwierdzonych przez klub delegacji 
sędziowskich, do Biura Pomorskiego ZPN”.   
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2) dotychczasowa treść punktu V. „Należna kwota wypłacana jest sędziemu na wskazany rachunek 
bankowy do 15 dnia każdego miesiąca.” otrzymuje następujące nowe brzmienie: „Należna kwota 
wypłacana jest sędziemu, obserwatorowi sędziego czy delegatowi meczowemu na wskazany rachunek 
bankowy w terminie nie później niż 30 dni licząc od dnia złożonych do Biura Pomorskiego ZPN, prawidłowo 
wystawionych delegacji sędziowskich.” 
 
II.Realizację uchwały powierza się wiceprezesowi ds. rozgrywek, pełnomocnikom Zarządu ds. 
podokręgów Pomorskiego ZPN, dyrektorowi Biura i księgowości Związku. 
 
III.Tekst Uchwały po zmienionych w załączniku. 
 
IV.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
Prezes Pomorskiego ZPN  
Radosław Michalski 
 

Załącznik 
do Uchwały Zarządu Pomorskiego ZPN nr 80/Z/2016 z dnia 24.10.2016r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 302/Z/2015 z dnia 29.06.2016 roku w sprawie przepisów dotyczących zasad 
rozliczania delegacji sędziowskich przez Biuro Pomorskiego ZPN. 

 
Uchwała nr 302/Z/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku 

Zarządu Pomorskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przepisów dotyczących zasad rozliczania delegacji sędziowskich przez Biuro Pomorskiego 

ZPN. 
 
Na podstawie art. 35 § 1 ust. 10) w związku z art. 11 § 1 ust. 1 oraz art. 12 § 1 ust. 9 Statutu Pomorskiego  
ZPN, postanawia się co następuje: 
I.Na wniosek wiceprezesa ds. organizacyjnych Pomorskiego ZPN podjęta zostaje decyzja o umożliwieniu 
klubom wszystkich klas rozgrywkowych, rozliczania delegacji sędziowskich z tytułu prowadzenia 
zawodów sportowych, za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN. 
 
II.Procedura rozliczania delegacji sędziowskich obejmuje następujące zasady postępowania:  
a) na 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek, klub składa do biura Pomorskiego ZPN, pisemną 

deklarację, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały, w której wyraża wolę 
rozliczania delegacji sędziowskich za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN. 

b) klub, który zadeklarował rozliczanie delegacji sędziowskich za pośrednictwem Biura Pomorskiego 
ZPN, zobowiązany jest opłacić rachunek wystawiony przez Pomorski ZPN, opiewający na kwotę, 
wynikająca z sumy stawek przewidzianych dla meczów rozgrywanych w roli gospodarza w 
wybranym okresie rozliczeniowym, we wskazanych klasach rozgrywkowych, do 25 dnia miesiąca 
poprzedzającego wybrany okres rozliczeniowy. Klub może rozliczać się w trybie miesięcznym bądź 
za cały sezon.  

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

d) Pomorski ZPN wystawia dla klubu rachunek opiewający na kwotę stanowiącą sumę rzeczywistych 
kosztów poniesionych z tytułu delegacji sędziowskich w ramach wszystkich klas rozgrywkowych, dla 
których zadeklarowano ich rozliczanie za pośrednictwem Biura Pomorskiego ZPN. Rachunki dla 
klubów wystawiane są z ostatnim dniem każdego miesiąca.  

e) nadpłaty lub niedopłaty rozliczane są na zakończenie każdej rundy rozgrywkowej. W przypadku 
niedopłaty klub obciążony zostaje kwotą wynikającą z różnicy pomiędzy wartością delegacji, które 
obciążają klub w rzeczywistości, a opłaconymi przedpłatami. W przypadku nadpłaty różnica 
przechodzi na kolejny okres rozliczeniowy. 

f) ustala się następujące wysokości przedpłat dla poszczególnych klas rozgrywkowych:  
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L.p. Klasa rozgrywkowa Stawka za jeden mecz 
w roli gospodarza 

1. IV liga - 620,00zł 
2. klasa Okręgowa - 515,00zł 
3. klasa A - 440,00zł 
4. klasa B - 145,00zł 
5. Pomorska Liga junior A - 470,00zł 
6. Pomorska Liga junior B - 430,00zł 
7. klasa junior A - 120,00zł 
8. klasa junior A - 115,00zł 
9. pozostałe rozgrywki młodzieżowe - 65,00zł 

10. rozgrywki turniejowe  - 100,00zł 
g) liczba meczów w danym okresie rozliczeniowym ustalana jest w oparciu o deklarację złożoną przez 

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


